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КД ЗАҚ  АУЫ З Ә Д ЕБИ ЕТ І ТУРАЛЫ
(алғы сөз орнына)Ауыз одсбисті — халык шығармашылығынын айрыкша саласы, ауызша шыгарылып, ауызша тараған корксм одебн туындылардынжиынтык атауы. Қазакхалқының мұндай соз өнерін ғалымдар ауыз әдебиеті деп атаған. Сонымен бірге гылым мен мәдеыиеіте “ халык шығармашылығы” “ халык поэзиясы", “ халықтың ауызша сөз өнері” дейтін атаулар да осыган жақын мағынада колданылады. 1846 ж. ағылшын Вильям Томе үсынған “ фольклор” (ағылш. folk -  халык, lore -  білім, даналық) созі дс ауыз әдебиеті атауы үшін халык- аралықғылыми атау ретінде орнықкан. Бүлардың кай-кай- сысы да бірінің орнына бірі қолданыла береді. Бірак мағына- лары бір емес. Мысалы, “ халык поэзиясы” дейтін үғым олең түрінде айтылатын поэзиялық жанрларды жинақтап атауға лайы қболса, “ хальткшығармашылығы” -  халық шығарма- шылыгы мен өнерінін барлықтүіглерінінжалпы атауы, “ ауызша соз онері" — прозалыкта, поэзиялыкта шығармалардың ортакүғымы. Сонымен катар “ халыкданалығы” , “ хачыкбілі- мі” деп аударылатым “ фольклор” терминінін мон-мағына- сында да елеулі айырма бар. Батые Еуропа, Америка, Австралия халыктарының \тымында бүл сөздің мағынасы тым ау- кымды. Ол халыктың киім-кешек, қүрал-жабдык, әдет-ғүрыи, түрмые-салт, наным-сенім, сондай-актүрлі коркемонерін (поэзия, музыка, би, ою-орыек, токыма онері, т.б.) түтастай атау үшін колданылады. Бүл жағынан алғанда ол тек ауыз оде- биетімен ғана емес, “этнология” , “ этномодениет” дейтін үғым- дармен де сабактасып жатыр.“ Фольклор” атауы орыс ғалымдарының зерітеулері аркы- лы халыктын ауызша поэтикалык шығармашылығы деген
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магынада кал ып та скан. Казак одебисттану гылымындагы “ ауыз одебиеті" деген үгым да “ фольклорный" осы монімен сабактас. Бүлар бірін-бірі голы к ал маеты ра береді. Ауыз оде- биетін зерттейтін ғылымды “ фольклортану" деп атау да оеы- ган байланысты.Казак халкының ауыз одебиегі өзініц көркемдік-идеялық норімен, эстетнкалыккуат-тегеурінімен. гүрі мен жанрлары- иын молдыгыметі, такырыптык жоне сюжеттік байлығымен, коғамдык-олеумметтік жоне торбиелік терең мон-мазмүны- мен ерекшеленеді. Ол -  конс тас доуірінде гшйда болып, түркілік түтастыкты бастан кешіргем, одан бері де казак хал- кыиың кплыптасу тарихымен біте кайнасып, бірге жасап келе жаткан тендесі жоқрухани мүра. Байьтргы ата-бабаларымыз- дың наным-сснімдерінен, тарихынан, түрмыс-тіршілігінен, жаксы мен жаман туралы түсініктерінен. асыл арманы, биік мүратынан жан-жақты мағлүмат береді. Әрі үлттыкрухани модсниеттің ғасырлар тізбегіндегі тарихи озгерісін, этника- лык санамеи карайлас жүріп өткен жолын да көз алдымызға елестете алады. Ауыз одебиетінің шығарушысы да, тарату- шысы да, тыңдаушьтсы да -  халык. Сондыктан ол, шын мә- ніпде, халықтың оз еншісі болып табылады. Ауыз әдебиетінің осы озгешелігі оның олеуметтік бітімін де айкын сипаттай- ды. X X  г-дың басына дейінгі кошпелі коғамда туып, кошпелі коғамның талап-талғамьт мен олеуметгік кажеттілігіне толык жауап берген ауызша сөз өнері өзінің барлык даму жолда- рында аіірыкша жүк аркалады, көркемдігі мен олеуметтік- коғамдық қьгзмсті бойынша сң биік түгырға котсрілді.Кошпслі коғам мәденистінде табан астында туып, тың- даушысын тонті стпсгсн олснді, монерін таппаган жырды өнер деп танымаған. Осындай тіршілік аясында капыптаскан ауыз әдебиеті барлык белгілері бойынша классикалык дең- гейге көтерілген. Сондыктан да казак халкының ауызша сөз онсрі отырыкшы слдердсгі коп онсрдін бір тармағы рстіндс дамыган (|)ол ькл орл ык шы ға рм аш ыл ы кга н окшауланып түра- ды. Кошпслі коғамда фольклор белгілі бір олеумсттік топ- тын гама шыгармашылыгы емес, жалпы халыктын ханы мсн карасына, батыры мен биінс, байы мен кедейіне ортакөнер, әмбеге тиесілі мүра. Бүған себеп күнделікті тіршілікті өнер дәрсжесінс, кез келгсн күбылысты бсйнслі дс бедсрлі жсткізугс Дсыа псрзснтінін бсйім түр>ъі сді. Казак даласындағы кошпслі коғам мәдснист псн гылымның бірак салаларынан кснжслсп4



жатканымен, ауыз одебиетікің таңғаларлыктай түтас, когам- дық дәрежеде дамуына мейліпше толык жагдай жасады.Ауызша айту фольклордың тек қана шығарылу, таралу жолы емес, бүкіл қогам тарапынан колдау тапкан онердің басты шарты болды. Үлкен де, кіші де ауызша онер достүріне дағдыланды. Жасынан санасына сіңіріп. соны ғана мойында- ды. Бүкіл коғам ауызша өнер мектебі болды. Осыған лайык ауыз одебиетінің көтерген жүгі де орасан зор еді. Халыктың тарихи зердесі, философиялықой-түйіндері, педагогикалық гожірибесі, адамгершілік нормалары, кәсіптік әдебиетке тон коркемдік сұраныстары, театрлык онерге тиееілі есесі ауыз одебиетіне жүктеледі. Іс жүзінде оның араласпайтын саласы қалған жоқ. Шілдеханадан бастап рулар арасындағы дау-да- майларға, бесік жырынан бастап жоктауға, ем-домнан бастап лирикалықолеңдерге, ырым-түсініктерден бастап қоғамдык дүниетанымдықаңыз-оңгімелерге, мифтік сенімдерден бастап қоғамдык ой-пікірлерге дейінгінің бәрі де фольклорда тоғысты. Сондыктан да ол қай аманда да белгілі бір топтың (немесе таптын) ғана мүрасы болған жоқ. Бүған өткен қоғам- дарда казак ауыз одебиеті туралы пікір білдірген адамдардың ортүрлі мамандық иелері болуы да долел бола алады. Олар өздеріне кажет елдіңтарихы. одет-ғүрпы, наным-сенімі, мінез- сипаты, дүниетанымы, моральдық-этикалык нормалары, заң- дары, діні, дорігерлік тожірибесі, кару-жарак, киім-кешек, жер-су, мекен, тау-тас, көл, өсімдіктер мен жануарлар туралы моліметтерді сьтдымен осы фольклордан тапкан. Фольклор -  халық мұрасы, үлттык онер жоне ол сол халыкгың олеуметтік тағдырымсн, откен-кеткен тарихымсн, шаруашы- лық бейімділігімсн (отырықшы, кошпелі) тығыз байланыс- ты. Осыған лайык ауыз әдебиетінің әр халыктың тарихын- дағы көтерген жүгі мен даму сипаты да бірдей дәрежеде болтан емес. Себебі ол барлықдәуірлерде, барлыкаймактарда, барлықхалықтарда бірдей жүк арқаламаған. Оның да пайда болған, дамыған, шарықгап шалкьіған, босендеген, бір жанр- дың үмытылып, екіншісінің дүниеге келген кездсрі бар. Жонс бүл қүбылыстар коғам күрылымымен, жазу-сызу мәдениеті- мен, ғылым-білімнің салаланып дамуымен, өнердің түр-түрле- рінін жіктеліп даралануымен, шаруашылықбейімділігінің өз- геруімсн тығыз баііланысты. Дсмск фольклордың сипаты мсн даму дэрежссі, аткаратьш кьізмсті уакьіт пен ксңістікген, мезгіі мсн мскеннен тыс түрған қүбьиіыс смсс. Қай халыктың да5



тарихында фольклордың әлет-ғүрыптан. ырым-салттардан не- ғүрлым молырақбөлініп. негізгі түрлсрінің көркемдік деңгейі биікке котерілген тұсы -  орта гасырлар. Кеіібір халықтар- дың тарпхи, олеуметтік дамуынык озгешелігіне байланысты (қулдық, оскери-демократиялык. т.б.) фольклордың шарык- гау кезсңі шамамен рулық доуірдін соңы мсн орта гасырдын алгашқы жартысьгна сойкес келеді. Мүыын өзінде де фольклор бітімі айна катесіз бірдей болган жок. Көшгтелі тіршілікті бастан кешіріп жаткан казакдапасында болган зерттеушілсрдің, галымдардың, саяхатшылардыңоздері бүрын Еуропада корме- ген жаппай оншілік, жыршылық, жыраулық, ақындык. олец- шілік, шешендік, оңгімешілдік өнерден нор алып жаткан үшан-теңіз ауызша байлыкка таңданып та, кызығып та караға- нын сол кездегі жолжазбалар, күнделіктер, зерттеулер, мака- лалар, хаттар, экспедиция матерналдары, колжазбалар, ресми жоне ресми емес іскағаздары жан-жакты растайды. Олардың борінде сол кезде терең 'пілдау, ауызша онердіц мон маңы- зын жан-жақты ажырату болмағанмен, көргенін көргендей куолендіру барысында кыруар іс тындырылды. Г .Н . Пота- ниннің "Маган бүкіл казак даласы он салып түргандай көріне- ді” деуінде терен шындықжатыр.Кдзақауыз одебиетінің куатты кайнар козі ауызша жыр- лаудың небір саңлактарын дүниеге окелді. Есімі тарихтан белгілі сонау X IV -X V  ғ-дагы Сыпыра жырау, Асан кайгыдан бастап кешегі Жамбыл, Нүрпейіс, бүгінгі халықакындарына деійнгі аралыкга ауызша жырлаған акын, жыраулегініңданкы казак моденистінің тарихында біржола орын тепті. Бүл іс жүзінде халықтық фольклорлык мүраның ауызша даралық косіптік онерге дсйінгі жүрігі откен жолы сді. Авторлык ауызша әдеби мүраны ауыз әдебиетінін катары на коспағанымыз- бен, оныңтөл тарихы содан бастапатынына ешбір күмән жок. Кдзак фольклоры біздің заманымызда откен коғамдардагы- дай діімудын кайнар козіндс, осіп-орксндсудің сң биік саты- сында түрмағанымсн казір де үлан-гайыр олсумсттік жүк ар- калауда. Ұлттың рухани болмысын, мінез-сипатын, түрмыс- тіршілік тынысын әлі сол фольклор аркылы аііна катесіз та- нн.мыз. Еліміздіңтәрбиелік, эстетикалык, шаамгершілік мүрат- тарынын аіікын аііғағы. рухани өлшемі де сол фольклордан бастау алады.Ауыз одсбисті жанрлық күрамы жағынан да сан-салалы болыл калыптасты. Тұрмыс-салт олсндсрі (снбек-косігі. аңшы-
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лык, үйлену, жерлеу салты, наным-сенімт.б.), ертегілер, аңыз- дар, опсаналар, мифтер, эпостык жырлар, тарихи өлең, кара олең, лирикалыколен, отірікөлең, макал-мотелдер, жүмбак- тар, айтыс, шешеидік создер, жаңылтлашгар, драмалыкүлгідегі шығармалар... — міне. ауыз одебиетінің негізін күрайтын осы бір жаирлардын өзі орі карай түр-түрге бөлініп кете береді. Бүлардьтң кай-кайсысы болса да сөзбен айтылатын шығар- малар жоне олардың нсгізгі күралы -  сөз. Сондыктан ауыз одебиеті — ең алдымен, соз онері. Рас, ауыз одебиетінде соз- ден баска оншілік жоне орындаушылык онер де айрықша қызмет аткдрады. Акындык, музыкалыкжоне театрлықшы- ғармашылыктың мүнда кабаттаса қолданьтлуы табиғи жағ- дай. Алайда ауыз одебиетінде сөзден баска өнердің түрлері қосымша кызмет аткарады. Себебі ауыз одебиетіне жататын шығармалардың коркемдік мон-маңызы, эстетикалык куаты, торбиелік моні, ең алдымен, бейнелі созге негізделген. Әрине, соз онеріне жазба одебиетте жатады.Фольклор мен жазба одебиет айтылу, таралу ерекшеліктері жоне идеялық-көркемдік өрнегі бойынша бір-бірінен бөлек дүнислер. Бүл өзгешелік коркем шығарманың жаратылысын- дағы мезгілдік жоне мекендік олшемдерден айкын корінеді. Ауыз одебиегі табаи астынан тыңдаушыга арналып айтыла- тындыктан (немесе орындалатындыктан) жоне суырып са- лып шығарылатындыктан, мезгіл жағынан шектеулі болады, яғни ор жолды, орбір шумакты, бейнелі тіркестерді, айтушы- ның үзак уакыт ойланып-толғанып отыруына мүмкіндік жок. Соңдыкхан коркем шьддрманы алгаш шыгарыл отырган мсзгіл де, оны ауызша орындау уакыты да бүл арада бірдсй, Себебі ауызша шығарма тыддаушы алдында колма-қол шығарыла- тындыктан, оны жазба әдебиетіндегідей үздік-создык, бірде жылдамдатып, бірде үзіліс жасап, үзак ойланып шығаруға мүмкіндік жоқ: Сөйте түра табан астында шығарылған өлең- жырдың эстстикалык қуаты, нысанаға доп тиігі жаткан осср- лілігі, онср ретіндсгі озгешелігі тындаушысын Ксішанда тонті стксн. Бүл жағынан жазба әдсбисттсн оның кызмсті бір дс кем емес. Дегенмен ауыз әдебиетінің импроішзаторлықсипа- ты оның коркемдік табиғатының өзгешелігін көрсетеді. Атап айтканда, ауыз әдебиеті шығармаларында ортак сюжеттер, сарындар, түтас шумақтар, бейнслі тірксстср, олсңнің даяр үлгілері мен үіікастары жиі ксздсседі. Әрі мүндай қайталау- лар мсн ортақ белгілср ауызша жырлаудың белгілі бір дорс-7



жедегі “ калыптық' сипатымен байланысты, ягнп ауызша айту калыптаскан үлгілер аркылы жүзеге асырылады. Ал жазба әдебиет табигаты бүл жагынан мүлде болек. Жазбаша шы- гарманың жазылу процесінде тыңдаушыға тоуелді уакыт шек- теушілігі мүнда болмайды. Жазушы мен жазба ақынның кор- кем шыгарманы дайындау кезіндегі уақыт еркіндігі мол. Осы- гам орай даяр үлгімен шьгғару, шыгарманың түрлі денгейле- ріндегі кайталаушылык пен біркелкілік жазба одебиетке жат. Бүл озгешелік соз онерінің осы екі түрінің коп нүсқалы болу- болмау сипатына да тікелей катыеты. Ауыз одебиеті ауызша шығарылып, ауызша тарайтындықтан, шығарманың үнемі өзгеріс үстінде болатындығы заңды күбылыс. Себебі ауызша айту, бүрын шығарылған тексті орындау — ешбір өзгеріссіз кайталап шығу емес, керісінше, ол -  шығармашылык процесс. Онсыз шығарманың заман ағымына лайык кдйта түлеп отыруы мүмкін болмайды. Әсіресе, ірі жанрларға тон осы ерекшелік шығарманың бір айтушыдан екінші айтушыга, бір доуірден екінші доуірге ауысу барысында айрықша көрінеді. Ауыз әдебиетінің көп нүскалы болуына ыкпал ететін жағ- дайлардың бірі — тыңдаушылар ортасының өзгеріп отыра- тым олеуметтік талал-тілектері мен коркемдік сүраныстары. Кошпслі коғамның мүндай кажеттіліктерін жан-жакты орі түтастай аткарған онер ауыз одебиеті болады.Қазақ халқының ауыз одебиетін жинау жүмысы X V  ғ-дан басталады. Ресейден қазақдаласына шыккан түрлі экспеди- пиялардың максаты фольклорлық жоне этнографиялық дере кіерді де жинау болатын. Алайда фольклор үлгілсрін жүйслі түрдс жинау жүмысы X I X  ғ-да жүзеге асты. В .В . Радлов, Г .Н . Потанин, ЙІ.Уолиханов, А .Е . Алекторов, А .В . Васильев сиякты ғалымдар ауыз әдебиеті жанрларын жіктей отырып, олардың текстологиясына да көңіл бөлді. Түптеп келгенде, фольклорлык мүраны жинау және жарыккд шығару халык,- тың түрмыс-тіршитігін, одст-ғүрпын, салт-санасын, наным- сенімін, дүнистанымын білудің негізгі дерек козіне айналды. Ал X X  ғ-да фолыслорды жинау мен жариялау жүмысы, мейлі ол идеологиянын күралына айналса да, мемлекеттарапынан колдау тапты. X X  ғ-дың басындагы Ә. Диваев бастаған бірнеше экспедициялардан бастап, жер-жерден фольклор үлгілерін жинау ісі бүгінгс дейін жалғасып кследі. Х І Х - Х Х  ғ-дың ба- сында Казан. Уф а калаларында казактың батырлықжырла- ры. діни жонс ғашыктық дастандары коптсп жарық корді.
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"Е р Т ар гы н ” , “ Қыз Ж ібек” , “ Алпамыс” , “ Бозжігіт” “ М үң- лық — Зарлык” , “ Ш окір — Ш окірат” , т.б. жыр-дастандар дүркін-дүркін кайта басылыгі шыкты. Ал кеңестік доуірде ауыз одебиетінің коптеген үлгілері белгілі бір түзетулер мен редакциялауларға үшыраса да, копшілікке жол тапты. Эпос- тар, дастандар, ертегілер, аңыз-оңгімелер, мақал-мотелдер, айтыстар, шешендік сөздер, жүмбактар, т.б. тізбелі болып та, жеке де жарыкка шыгып келеді. Бүлардың ішінде, осіресе, “ Алпамы с” “ Қозы Коргіеш -  Баян сүлу” , “ Қыз Ж ібек” , "Кдмбар батыр” “ Қобыланды батыр” эпостарының екі тіпдегі ғылыми (казакша жоне орысша) басылымының шығуы фольклор текстологиясындағы ірі жетістік болды. Бүған коса ауыз одебиетінің көптомдык басылымын (1997 жылға дейін 17 томы шықты) шығаруколға алынды. М .Әуезов, Е.ЬІсмайы- лов, Қ.Ж үмалиев, М.Ғабдуллин, Ә.Қоңыратбаев, Ә .М арғұ- лан, Б.Кенжебаев, М .Дүйсенов, Н.Торекүл, Р.Бердібаев, М .М ағауин, С.Қ аскабасов, А.Сейдімбек, Б.Абылкасымов, Б.Әзібаева, К.Матыжанов, Ш .Керимов, Т.Қоңыратбаев, Б.Рахимов т.б. ғалымдардың бірнеше іргелі еңбектері жарыккөрді. Ауыз одебиетінің тарихы мен методологиясы жан-жақгы зерт- телді. Қазір жүзтом етіп жоспарланган “ Бабалар сөзі” коптом- дыктізбесінің басым копшілігі жарықкорді. Бүл жүмыстар- дын бәрі де “ Модени мүра” мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асуда. Алда да бүл бағытта игілікті істер аткарыла бе- рер деген сенімдеміз.Кдзақ ауыз одебметінін озық үлгілері косіби үлттық өнердің озгс түрлері (опера, театр, кино, кескіндеме, т.б.) үшін дс кай нар бүлак, қүнарлы тақырып сан^иіады. Алгашкы қазақ опсралары (Қыз Ж ібск, Айман -  Ш олпан), казак театры мен киносындағы сәтті шығармалардың көпшілігіне ауыз әде- бпетіндегі туындылар аркау болды. Үлттықдүниетаным мен тәлім-тәрбие жүйесін кальгптастыруды ана тілін, үлттыкта- рихты зердслеуді мақсат түткан ғылыми зерттсулер де ауыз әдебиеті үлгілсрін айнгшып отс алмайды.
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БІРІНШІ БӨЛІМ
ҚДЗАҚ ФОЛЬКЛОРИСТИКАСЫ:

КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

1. ТЕҢІЗДЕЙ ШАЛҚЫП ЖАТҚДН ТӨРІМДЕГІI. I . Өткен ғасырларда казакдаласына арнайы зертгеу мақса- тымен, болмаса ортүрлі себептермен келгсн Еуропа елдерінін саяхатшылары, галымдары, зиялы кауым окілдері бір ауыз- дан келіскендей кдзак фольклорыньгң сулы жерге каулап өскен коктей шексіз байлығын, үрпақтан-үрпакка жалғасып келе жаткан жалпыға бірдеіі онер достүрін айрықша атап откендігі баршага молім. Олардың ішінде ауыз одебиетіне, онерге катысы жок. мамандықтың окілдері әскери адамдар, миссионерлер, окімшілік кызметкерлері де болған. Бүған Караганда кімді болса да бей-жай калдырмакан, сырт адамның о дегенде көзіне түсіп, кеніліне үялаған халыктын басты касиетінің бірі шетінен онші, олеңші. күйші, әңгімеші, сауыккой, салтшы болғанды- ғынан-ау деген ойга каласың.X V IIІ-Х ІХ  ғасырлардағы феодалдык-патриархалдык когам- ның кемшіліктерін, аргга калган снкын баттита айткан А.Лев- шинніц өзі казакхалкының жаппай өнерлі болуына таңдана каран "адам табиғатынан акын жоне музыкант болып туады” дегі мойындауға можбүр болған'Бүл, біздіңше, зерітеушінің әсірекызыл марапатгап, оңтайы келгсндс айта айта салган жсл созі емес, коргсн-білгендсрін бір арнаға күйып жинақтаудан туган ой-түжырымы. Әр нор- сеге кдзымырлана сын көзімен караган А.Левшиннің үш бө- лімнен түратын көлемді еңбегімен түтас танысканда көзіңіз бүған аиыкжетеді. Зертгеушінің көшпелі халыкгы кейде мен- сінбсй, оған кеміте карағанын Ш .Уолиханов та ксзіндс атап корсетксн:1.2. Қазакфольклорыныи шсксіз мол болуының ссбсбі -  түсіндіруге болатын, жете шешімін таппағанымен айтылып та. жазылып та жүрген күбылыс. Дегенмен мәселенің төңіре- гіндегі пікірлерде тари.мі сатысы мен дәуірі бойынша бір-бі-
1 Лсшиин А. Описание кирпп-казачыіх или кпргиз-кайсамкнх орл п 

степеіі. СПб. Ч.З. с.136.
2 Вазиханол Ч.Ч. Собр. соч. В пяти томах. т.І.. 1971. С .199.К)



ріне сойкес келе бермейтін өзге халыкгардың фольклорында- гы заіщылықтарды багыт-бағдар етіп алуіиылык орын алып келеді. Айырып айтсак, ауыз одебиегінің үлтгықерекшеліктерін былай койганда. коғамдықформациямен, шаруашылыктипі- мен (кошпелі, отырықшы, жартылай кошпелі) байланысты белгілсріне де олі күнге жете мон берілмей келе жатыр.1.3. Кдй халыкгың болса да фольклорының тіайда болып, канат жаюы — рулык кауым да. оның айрыкша өркендеген, шарықтау биігіне жеткеи кезеңі -  феодалдыққоғам. Ал кейінгі коғамдарда ауыз одебиетінің коптеген жанрлары үмытылып, болмаса басқа түрлерге ауысатынын, колемді эпикалыктуын- дылардың шағын жанрларға орын беретінін, жалпы алғанда классикалық үғымдағы фольклордың аясы тарылып, су сеп- кенлей босеңдейтінін өмір көрсетіп отыр.1.4. Әрбір өнер түрлерінің тарихына үңілсек белгілі бір мезгіліне жоне мекеніне карай классикалык доуірді бастан кешіреді екен. Бейнелеу, соулет, мүсін,-музыка тағы баска толып жагкан өнер достүрлері жүздеген халыктарда болга- нымсн олардың борінде де классикалык дорежете көтерілген емес. М ифтік доуірді бастан кешірмейтін халык болмайды. Бірақ трек мифологиясындай гажайып түтастықпен осемдік биігіне котерілгендері, түтас коркемдік жүйеге айналтандары некен-саяк Дүниежүзілік олшеммен келсек, үлттыкәдебиеті- міздің көтерілген түғыры да біркелкі болған емес.Біздінше, өнер детт карайтын фольклорға да (орине, оның барлыктүрлеріне емес) мүның катысы бар. Фольклор -  халык мұрасы, ұлтгыконср. Бірақхалықпсн фольклорды тепс-тең, бірдсіі үіъім дсп карау касаң догмадан гиіыс смес. Себебі, ауыз одсбцстінің ор халыкіъің тарихындагы котергсн жүгі мен даму сипаты бірдей дәрежеде болтан емес. Бүл -  бір. Екіншіден, фольклор барлыкдәуірлерде, бар жерлерде біркелкі өркендей бермеген. Оны ң да панда болтан, дамыған, шарыктап шал- қыған, боссндетен, негізгі түрлерінің үмытылып жоғалған ксздсрі бар. Жоне бұл пропестер коғамдық формациялармен. жазу-сызу модсниетшен, ғылым-бітімнін дамуымсн, онердің баска түрлерінің өркендеуімен тікелей байланысты. Демек, фолькпордың даму дәрежесі, аткаратын кызметі уакыт пен кеңістіктен, мезтіл мен мекеннен тыс түрған күбылыс емес.
Бүл тұрғыдан Караганда кай халыктың тарихында болса 

да, (І)ольклордын әдст-гүрыптан, ырым-салтідрдан неғұрлым 
молырак болініп, негізгі түрлерінің айрықша дамыған түсы11



феодалдык коғам. Кейбір халыктирдыи тарихи, олеуметтік дамуының өзгешелігіне Пап.іаііысты (күлдык когам, оскери демократия т.б.) фодьклордын шарықтау кезені шамамен ру- лык коғамның сомы мен феодалдық коғамнын алғашқы жар- тысына соіікес келеді. Соз жок, мүның озінде де фольклор бітімі біркслкі болмағаны анық. Себебі феодалдық қоғамның өзі де іиікі шаруашылық ерекшеліктеріне карай феодалдық- патриархалдык, көшпелі, отырыкшы, жартылай отырыкшы болып жіктеледі.1.5. Феодалдык-патриархалдық коғамдағы казакдаласын- да болған зерттеушілердің, ғалымдардың, қала берді колде- нең адамдардың бүрын көрмеген жаппай оншілік, жыршы- лык, жыраулық. акындьгк, шепіендік өнерден нор алып жат- кдн үшы-киырсыз ауызша байлыкка танданып та, қызығып та қарағанын сол кездегі жолжазбалар, күнделіктер, хаттар, мақалалар, колемді зерттеу еңбектері, экспедиция материал- дары, жеке архи втер, қолжазбалар, ресми іскағаздары растай- ды. Олардың борінде терең талдау, ауызша өнердің үлкен олеуметтік мон-маңызын ажырату болмаганымен, көргенін көргендей куоландыруында капы жок.Бүл жагдайдың негізінде үлкен шындық жатыр. X V III-  X IX  ғасырларда казак фольклоры озінің ағындаған тасқы- нын, шалкыған теңіздей молшылығын олі де бастан кешіру үстінде болатын. Сондыктан да казак ауыз әдебиетін ерінбей жинап, жалыкпай зерттеген ІЛІ.Ш. Уолихановтың, В .В . Рад- ловтың, Г .Н . Потаниннің. Ә.Диваевтың т.б. бүкіл даланы ауызша поэзияның, оңгімс-хсырдың тербелген бесігі скенін тсбірене аііткаіщарында сшкандай бояма жок.Бүрын фольклор туралы зсрттсу жазбаған, болмаса ма- мандығы баска болған зиялы кауым өкілдеріне айрыкша то- сын күбылыс колға еріксіз калам алғызған. Сондыктан болар кеіібір ғалымдар мен саяхатшылар (А.Левшин, А.Януш ке- вич) казак фольклорын оз халкының фольклорымсн смес, катар койып салыстыруға болмайтьш Еуропаның профессио- налдыкжазба әдебиетімсн салыстырган ғой.1.6. Рас, екі өнердің, екі күбылыстың арасындағы түбірлі айырмашылыктардын терен сырына бойлап бармағандыктан, сирек те болса олардың фольклорды олкысынған түстары да жок смсс. Оны ауыз одсбистінің ксмшитігінен горі зсрттсу одісінсн кетксн ағаттык деп караган жон.
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1.7. Казак даласындағы көшгтелі котам модениет пен өнер- дің біраз саласынан кенжелеп жатканымен, ауыз одебиетінің бітік осімдіктей жайкалып осуіне мейлінше голык. жағдай жасады. Ауызша айту фольклордың тек кана шығарылу, тара- лу формасы емес, бүкіл котам тарапынан қолдау тапкан онердің басты шарты болды. Үлкен де, кіші де ауызша енер достүріне дағдыланды, жасынан санасына сіңіріп, соны ғана мойын- дайды. Бүкіл қоғам ауызша өнер мектебі болды.1.8. Осыған байланысты фольклордың котерген жүгі де орасан зор болды. Халыктың өзге онерге кеткен есесі ауыз әдебиетіне еселей құйылды. Іс жүзінде оның араласпайтын саласы калған жоқ. Шілдеханадан бастап рулар арасындағы дау-дамайларға. бесік жырынан бастап жоктауға, ем-домнан бастап лирикалык өлеңдерге, мифтік сенімдерден бастап қоғам- дыкой-пікірлерге дейінгінің борі де оз орнын фольклордан тапты. Осы ортада оскен Абайдың:Туғанда дүние есігін ашады олең,Өлеңмен жер қойнына кірер д ен ең ,-деуі тегін емес.1.9. Өткен коғамдарда казак ауыз одебиеті туралы пікір білдірген адамдардың мамандыкгары мен кызметгерінің ортүр- лі болуында да белгілі себеп бар. Олар оздеріне елдің тари- хы, әдет-ғүрып, наным-сенімі, психологиясы, моральдық- этикалык нормалары, заңдары, діні, дорігерлік тожірибесі, кару-жарақ, киім-кешек, жер, су, мекен, тау, көл өсімдіктер мен жануарлар, кажет десеңіз казба байлықтуралы керек мо- ліметтерді алдымен осы фольклордан тапкдн. Бүл сөзімізді X V I I I - X I X  ғасырларда қазақ даласына шықкан П .П аллас, И.Георги, Г.Клапрот, Г.Спасский, Ф.Назаров, Г.Мейендорф, Е .Ковалевский. Н.Северцсв, В.Даль. П .Семенов-Тянь-Ш ан ский, В.Небольсин, В.Васильев, Н.Ханыков, Г.Данилевский, М .Поспелов, А.Гумбольдт, П.Чихачев, Г.Щуровский, П .М ас- сачетов, М.Киттары, А.Голубев тағы баскдлардынтолып жа- ткан экспедипияларының материалдары айкын долслдсвді.



2. “ҚОЛЫМДЫ МЕЗПЛІНЕН КЕШ СЕРМЕДІМ”2.1. Бүган дейін ауыз одебиетініц байлығын коғамдағы аткарган кызметіпен, жаппай үрдіс, достүрге айналған белгісі- нен. оз ортасы мен мезгіліне лайық шыркду биікке көтерілген әлсуметтік сипатынан аңғаруга орекет еттік. Мүнда бір по- лендей жаңатык та болмауы мүмкін. Дегенмен, үлттыкфольк- лорымыздың байлыкы соз бола калса. алдымен осы моселе- лер еріксіз ойға оралады. Тегінде бүны арада біраз уақыт отіп, зерттеушілеріміздіңтолыгыраксезінген, доуірі жағынан бас- аяғы икемделіп, жииакталған қүбылыс болғандыгынан дегі түсіну керек.2.2. Алайда ауыз одебиетінің байлығы осы айтылгандар- мен ғана шектелмейтіні хак. Оның жанрлык күрамы, коркем- дік-эстетикалыкбітімі, сюжет коры, образдар жүйесі, озіне тон. кас белгілері (коркемдігі. кұрьглысы жоне функциясы бойынша) де көп жағдайды аңғартары созсіз.2.3. Іс жүзінде осы күнге дейін ауыз одебиеті саласында аткарылыгі келе жатқан жүмыстардын кай-кайсысын болса да осы тоңіректен іздесек болғандай. А.Байтүрсынов, С .С е й - фуллмм, М .Эуезов, С .М үю інов, Қ.Жүмалиев, Е.Ы смайлов, Ә.Маркүлан, Н .Смирнова, М.Ғабдуллин еңбектерітұнып жат- кан теңіздің бетін ашқандай болды. 30-40 жылдары асыл мү- рамыздын жаппай жиналуына көңіл бөлінді. Б.Уахатов, Р.Бер- дібаев, О.Нүрмағамбетова, С.Кдскдбасов, Е.Түрсынов, Т .С ы - дыков, С.Садырбаев т.б. зерттеулерінде жекелеген жанрлар- дыңтабиғаты. шығутарихы, коркемдік кестесі арнайы кдрас- тырылды. “ Қазақтарихи жырларының моселелері" (1979), “ Кдзак фольклорының типолошясы” (1981),“ Кдзак фольк- лористикасының тарнхьГ (1988) атты коллективтік моногра- ([шялар гылымның айтарлыктай табыстары болды. Бүл ба- гытта ертелі-кеш аткара берер жүмыстар жетерлік.2.4. Дей түрсақ та пікірімізді жаппай о)эын алып келе жаткан кемшіліктерге карай бүрғымыз келеді. Оның айтпас- 
к і\ болмаітгьж себептері де жокемес. “ Өйтіп жатырмыз, бүйтіп жатырмыз” дегеннен фольклор туралы ғылымға келіп кетері бар болса, талай биіктерге шығатын уакыт болды.Сталинизм заманы мсн токыраушылыкгың зардабы фольк- лортану ғылымына да озінін аяусыз тырнагын салганы молім. Әсірссс, фольклорды таптыктүрғыдан бапиауга мындаған жыл бүрынғы шығармалардын жартьиіай мифтік кейіпкерлерін бай-14



кедейлерге бөлуден, кісі. жер-су атауларын нактылы тарихи окиғаларға агіарып жапсырудан, рулык, феодалдыкзамандар- да пайда болған шығармалардан оз коғамымыздың көшірмесін іздеуден казір де іргемізді аулақсалдыкдеп айту киын.Соракы солаедйлыктардьгң фольклор ғылымын ор кез жага- дан алып, оусской дилетанттарауыз әдебиетіндегі жаппай “ феодалшыл-байшылдыккд” , "ултшылдыккд'’ “ ескінің сар- қыншагына қарсы” үкім айтып, ымырасыз күрес жүргізіп келе жатканы казір сын көтермейтін дорежеге жеткенімен, кезінде сын айткызбайтындай каһары болған. Ол салған жара- ның сыздауы әлі талайға барары созсіз. Өкінішке орай, М ен- делеентің кестесін білмей-ақ, химия ғылымына билік айткан адамның іс-орекетіндей әрекет фольклортануда баршылык. Ауыз әлебиеті шығармаларының мазмүнын оңай түсіну ол туралы ғылымға да аяусыз ауыз салған. Елуінші жылдардың ішінде көптеген эпостық жырлар идеологиялык кателік деп табылып, олі күнге дейін жабулы казан жабуымен жатканы ешкімге де күлия емес.2.5. Алайда, козі алакандай мұндай “ қырағылыкты” бы- лай коя түрып, саликалы деп жүрген зерггеушілердің де еңсесін жалтақтық, тагтталған жолдан шыкдайтын схематизм басып түратынын енді мойындамаска болмайды. Методологиялық жағынан казак фольклортану ғылымы үлкен ізденістерге барды деп айтуға олі ерте. Біздіңше, мүның да өз себептері бар.2.6. Фольклор туралы ғылымның пайда болу, калыптасу тарихына карасақ, ол процестің к ап и тал и ст доуірдегі ауыз одебиетінің дамуы босендсп, ксйбір жанрлардың (осірссе, зпостык жырлардың) үмьгг бола бастауымен байланысты еке- нін ангару киын емес. Еуропада жаппай көпшілік енердің сирсп, отксн доуірдсгі ауызша мүранын жойыла бастағанын жұртшылык айкын ссзе бастаған түсы фольклор туралы ғы- лымның да етек-жеңін жинап, оң-солын таныған түсына сәй- кес келеді. Сөйтіп, ғылымның олқыланып келе жаткан руха- ни байлықгын орньш толтырар максатьшан туындағанын бай- еду қиын см сс1Mine, осы кездегі, не одан кейінгі фольклордыңерекшелік- теріне едтысты айтылған пікірлер, теориялықтүжырымдар біртіңдеп рулыкжонс феодалдыкзамандардағы ауыз одебиеті- нін болмыс бітімінс де сол едлпында кошіріле бастады.• Бүл ой Дж.Коккьираиыц еңбегіиде бар. К і̂раныз: История фольклористики в Европе. М ., 1960. с .19)15



Капиталист қоғамды бастан кешірмеген халыкгардың борі де X IX  гасыр мен X X  ғасырдың басында еуропалык фольк- лортану ғылымының ашқан жаңалықтарымен қаруланғаны белгілі. Әлі де солай болыи келе жатыр. Бұл жерде біз Еуро- па ғылымынын жетекші роліне, аткарып келе жаткан қызметі- не күмон келтіруден аулақпыз. Түтас гылымды үлтгық тар- мактарга жіктеу де дүрыс болмас. Аіітпағымыз — үлттық фольк- лорды өзге халыктар фольклорының негізінде ашылған ой- түжырымдардың, заңдылыктардыңаясында ғана карап. оған сыймағандарын ескерусіз, ұмыт калдырып, сыйгандарын жердей жеті коян гапкандай белгілі кдғидаларга қосымша ретінде тіркей салатындығымыз.Ғасырлар түңғиыгында қалған Еуропа елдерінің фольклор үлгілері, ежелгі замандардағы бітімі қазіргі танда жан- жақты типологиялыксалыстырулар, моліметтерді тірнектеп жию аркылы аныкталу үстінде. Оның үнемі теориялык-ме- тодологиялыкжаңа ізденістерге баруыньтң да бір себебі осында.Байкал карасак, күні бүгінге дейін алдынғы катарлы ғалым- дардың баска халыктар фольклорының негізінде тер төгіп, түрлі методологиялык ізденістерден кейін барып ашкан зан- дылыктарын біз оз фольклорымыздан қиніілмай-ақ тауып аламыз да, зертгеу одісі бойынша ешбір жаңалықсыз долел- дей счшады екенбіз. Ал жокболса іздеп оуре болып жатпай- мыз. Тегінде бүл ауыз одебйетіндегі жоғалған күбылыстын орньш олі күнге сезінбегендігімізден, колдағы барды канағат түтып, байлығымыздың барын білгенімізбен, байыбына те- рсидеп бармағанымыздан болса керск. Түптеп, кслгенде, бұл жагдай асыл мұрамыздың байлығына да кері әссрін тигізудс.2.7. А.'шымсн казак фольклорының жанрлық кұрамына келейік. Себебі ауыз әдебиетінің байлығын, үлттыкерекше- ліктерін. бүкіл болмыс-бітімін аныктауда ненің бар, ненің жокекенін білудің, біздіңше, айрыкша маңызы бар. Шынын айту керек, казак ауыз әдсбистінс арналган зерттеулер мсн окулыктарда айтыс псн шсшендік создерден баска аты ата- лып. сл танығаны жеті-ссгіз жанр болса, ол — Еуропа халык- тарыиын фольклорында кездесетіндері.Ал мүныцсыртында аты атапшй. аталсада катарға кірмей, күні бүгінге дейін халыкжадында сакталып келген ондаған жанрлар мен жанрлыктүрлсрдің нс зсрттсушілср, нс жинау- шьиіар тарапынан һтнпат кормей келгенін нсмсн түсіндіругс бол;шы?! 16



Олардьщ ішінде шежіре, мысал, накыл, бата, алгыс, кар- ғыс, дуалау, көрісу, амандасу, арнау. мадақтау, тарихи өлең- дер, егіншілік жырлары, балалар фольклорының он шақты түрлері: бесік жыры, уату (потешки), собилік салт жырлары (түсау кесу, бесікті аластау т.б.), арнау-тілек олеңдер (заклинки), сүрамақ, өтірік өлеңдер, тақпакгар, мазакгау, коркы- ту. ойын өлендері санамак, каламак (жеребьевки), есеп ойын- дары т.б. Өлең-жырларға олі күнге дейін оқулыктарда енші берілген емес.Батырлык, новелл алык, сатиралыкертегілер. анекдоттар, ацыздар (придания), опсаналар (легенда), миф, хикая (былинка), күлдіргі әңгімелер, түрмыстық әңгімелер т.б. енді ғана жіктеліп, зсрттелу үстінде.Наным-сенімдерден туған баксылар сарыны, арбау-бай- лау, бодік, жарапазан сиякты олең-жырлар кысқа жанрлық аныктам&іардан ары аскан емес.Әсіресе, окініштісі, ауыз одебиетінің басты үш саласының (эпика, лирика, жоне драма) бірі -д р ам ал ы қ фольклор казақ ауыз одебиетінде ж оқ деген үғым қалыптасты. Шындыкка келсек, үлкендердің де, балалардың да жүздеген халык ойын- дарындағы түрлі рольдерді ойнап, аң-күстардың, жан-жан- уарлардың даусын, жүріс-түрысын салатынын (“ Аю  биі’’ “ Қалай айтуды білемін", “ Кдскырдың койшыларға айтка- ны” , “ Түйе-түйе” “ Көги-гөк” , “ Сокы ртеке” , “ Қасқыр мен койлар” т.б.), казакарасында маскарапаздар, майрампаздар, күлдіргі ойынпаздар болғанын, балалар фольклорының көбі оз ортасында түрлі рольдергс болінетінін кеш те болса драма- лык фольклор рстіңде “дәлелдеу” кажст болып қалды. Ал бүл мосслс кыска болса да X IX  ғасырдағы кейбір зсрттеушілер (А.Левш ин, А.Янушкевич) мен Кенес дәуірінде С .Сей ф ул- лин, Ы .Дүйсенбаев, Ш .Хүсайы новт.б. еңбектерінде айтыл- ған болатын. Өкінішке орай, негізі бар пікір жалғасын тапкам жок.Біздіншс, импровизация аз, салтпен байланысты жатқа айтылатын айтыстар (жар-жар, бодік) түрлі жағынан айтыс- ты еске түсіргенімен, іс жүзінде рөльдерге жіктелетін диа- логтер (“ Иесі мен сиыр” , “ Қой мен еш кі” , “ Төрт түліктің к ең есГ , “ Төрт түлік айтысы” , “ Салпык пен ат” , “ Ыдырыс псн Тайлак” , "Олі мен тірінің айтысы” т.б.), шағын пьесалар (“ Кісі мсн клкар бала” “ Суайт бала мен карт” ), сұрамактар (“ Ауылың кайда?” , “ Кім айтар?” “ Бака” тік) драмалыкфольк-
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лордың біз білетін шағын гана түрлері. Ендігі жерде халык драмаеыма жататын драмалык іс-әрекеттерді (соз бен іс-оре- кет катар жүретін ойындар, одет-ғүрыптар), диалоггарды, ойын фольклорын, аң-күстар мен жануарлардьтң жүріс-түрысына. даусына арнайы еліктеулерді' казак фольклорында жок деудін ешқаыдай клсыны жок. Коргіміз келмесе түйені де кормеуге болады. Жинамадык, зерттемедік дегеніміз оділдік болады.2.8. Бардың қадіріне жетіп, байкала бермейтінді көру үшін де күрал керек. Ауьтз одебиетіндегі ондай күрал -  методика- лык зерттеу одіетері мен госілдері екені даусыз. Бүл тарапта да шындап ойланар моселелер аз емес.Еуропадағы фольклортану ғылымынын өткен тарихында ғана толып жатқан мектептер, ағымдар, зерттеу әдістері болтаны белгілі. Моселен, мифологиялык, моденп-гарихи, тари- хи, антропологиялык, фин, этнопсихологиялыкт.б. мектептер, ауысып алу теориясы, диффузионизм, фрейдизм, функционализм, структурализм т.б. Еуропа казір де түрлі теория- лыкағымдарды'. әдістерді бастан кешіруде. Біздін еліміздегі казіргі зерГтеу жүмысын осындай жеке-жеке ағымдарға жік- темегенімізбен, ғалымдардын фольклорды этнографиялык багыгга (Н .Н . Миклухо-Маклай атындағы Этнография институты), соз онері (М ГУ-ды ң фольклор кафедрасы, М .Горький атындағы Дүниежүзілік одебиет институты, Орыс оде- биеті институты (Пушкин үйі) жоне күрделі структуралық жүйе ретінде (Шыгыс фольклоры мен мифологиясына ар- налған зерттеу сериясы) коп жылдар боны арнайы бағыттар- да карастырып келе жаткандығы белгілі. Кейбір моселелер бойыиша пікір таласы болғаңдығымен, түптеп келгенде, олар бірін-бірі жокка шығармайды. Себебі, қай-кайсының болса да шындыкка нсгіздслген зерттсу проблсмалары, айтар ойы, аткарар ісі баршылык.Кдзакфольклоры туралы ғылымда әзірге жоғарыда көрсе- тілген мектептердің, зерттеу әдістері мен бағыттардың әсері туралы айтуға болғанымсн, ен тағып еншілсп алатындай арнайы теориялықағымдарды, онімді-өнімді бағытгарды сала- лап айтатындай мүмкіндігіміз шамалы.Қазан төңкерісінс дейін казак фольклортану ғылымында жстскші кызмст аткарган этнографиялык бағыт (караңыз: казак фольклористикасынын тарихы. А „  1988) сртсгі жанрында гана'Караныз: Народный театр. Сб.статсй, Л.. 1974; Н.И.Савушкина. Русская устная народная драма. М ., 1978. С .19.18



аздаган колдау тапканымен, озге жағында үзілігі калғаиды- гыи айту артык емес. Өзгені былай койғанда, этнография- мен тікелей байланысты тұрмыс-салт фольклорының (обрядовым фольклор) одет-ғүрып, салт-санамен байланысты по- этикасын. күрылым жүйесін, қызметін (функциясын) коңілге медеу боларлыктай деңгейде ажыраткан жоқпыз. Ауыз әде- биетін этногенез, этникалык тарих, этникалык модениет түр- гысынан карастыруда да мешеулік байкалады. Сондай-аконың тарихка, философияға, күнтізбелік салтка, одет-ғүрыпқа, ха- лы конерінін озге түрлеріне катысы туралы түсінігіміз де үс- гірт.Казак ауыз олебиетін зертгеуде біршама өнімді болган сала -  оны сөз онері ретігще карастырғандығымыз. Бірақ, талап- ты күшейте түссек, мүнда да шешімін таппаган кыруар мосе- леге тірелеміз. Біздінше, оның біразы жакын мезгілге дейін фолькпорды одебиеттің колеңкесінде, сонын дамымаган түрі деп түсінгенімізден, зертгесек жазба әдебиет одістемесі түғы- рында зерітегенімізден болса, енді біразы фолыслортану ғылы- мының осы багыттагы зерттеу одістерін жете меңгермегенді- гімізден.
Түрлі теориялык мектептерге, ағымдарға ертеден кызмет 

етігі келе жаткан салыстыра зер'гтеу одісінің озі қазақ кеңее 
Ғсиіымдарының ілтипатына 70-жылдардан бері карай ғана ие 
болды десек асыра айткандык емес. Ал, казак фольклорының 
ксң мағыиадағы тарихи поэтикасы, күрылымдык, көркемдік 
жүйесі, жанрларынын терең, жан-жакты зерттеулердің нотіі- 
жесіндс аныкталуы, даму эволюшіясы, коркемдік форміиіар- 
дын калыптасу тарихы бойынша аткарган жүмыска Караган
да аткарылуға тиістісі олдекавда коп.Макал-мәтелдер, канатты сөздер, мысалдар, анекдоттар, кыска ертегілер, жүмбактар сиякты фольклордын шағыы жан- рларындағы түрлі себептерге байланысты калыптаскан түрак- тылыктарды (клише) зсртгсйтін паремиология саласы, фольк- лорды түгастай, комплексті, зерттсу тосілі, жүйелі (жүйелі- функционалдық, жүйелі-аналитикалық) түрғыда зерттсйтін әдісгер, эстетикалыкбелгілерді, көркем симнолдарды карас- тыратын семиотика саласындадажан-жакты ізденістерге ба- ратын мезгіл жетті.Рас, республика колемінде айтылған бірлі-жарым иікірлсрді, жалпылама ой-түжырымдарды місс түтушылыкболар, бірак фольклортану ғылымын түтас алсақ, онда ұлтына не жеріне19



караіі жеңілдік болсын леген кағида жок. Болуы да мүмкін емес. Бары -  не ізденіс үстіндегі алдыңгы катарлы еңбекқор ғылым. не артта калған жалқау ғылым.
3. СҰРАЙМЫН ӨТКЕННЕН ДЕ, КЕТКЕННЕН ДЕ3.1. К азакфольклорын зерттеу жүмысындағы орын алып кеде жаткан олқылыктар, теориялықізденістердегі шабандык ертелі-кеш жөнделер деген ойламыз. Алайда, уақыт өтсе де орнына келмейтін. енді біраз уақыттан кейін мүлдем кеш бо- латын төтенше жагдай бар. Ол -  халык мүрасының жиналу жайы.Бүл салада Х І Х - Х Х  ғғ. жинаушылардың кыруар жүмы- сын, түрлі экспедицияларды, каулы-карарларды, ғылыми ме- кемелердің, жинаушы, зерттеушілердің еңбектерін ілтипатпен атап өтуге болады. Ауыз одебиетінің байлық корын іс жүзінде молайткан, аныкгаған игілікті істер де осымен байланысты.3.2. Дегенмен, ғылымдағы шалағайлыктар мен ауызша му- рака деген енжарлық мүнда да орын гепкен. Кдзакстаннын барлық аудандарынан фольклорлык, этнографиялық матери- алдар ор уақыт жүйелі, жаппай. жоспарлы жиналды деп айту- ға ешкімнің де аузы бармайды. Олай болатыны ғылымда бі- раздан бері калыптаскан түтас жинау (фронтальный метод) әдісі республикамыздың бірде-бір ауданына олі колданыл- кан емес. Сондықтан бірде-бір аудан фольклорының жай- күйі ғачымдарға толык мәлім деп айтуға болмайды.Өкінішке орай, кез келген олен, жыр, оңгімелсрдің гылым үшін манызлылығы олардьгң көркем болу, не болмауына ғана байланысты еместігінде.Фольклортануды тек таңдаулы. көркем шығармалар тура- лы ғьшым дсп ұғыну одістсмелік катслік.3.3. Зерттеу жұмыстарыңда тандаулы жанрларга гана коңіл болу халық арасынан сол жанрларды тандап жинауға ссбепші болган. “Ала койды бөле қырыккан жүнге жары мае” демекші, барды бардай емес, күні бүрынғы керектіні ғана жинаудың салдарынан, жоғарыда айтканымыздай, галымдарымыз ен та- кып, енші бермеген жанрлардың кобі жинаусыз калган. Кобі- нің кслмсске кеткендігі ендігі жсрдс ащы шындык, Күні бүгін- ге дсйін жинай калсак озімізді кызықтырған. нс зсрттсуге та- кырып етіп алған материалдарды гана ел арасынан сүрау са- лып, соларды ғана жннайтынымыз өкінішті-ак.20



Ауыз одебиеті фактілері мен материалдарының мінездемесі- нен барып теорияға қүлаш сермеуден гөрі, оларға аяк-қолы байлаулы болған теориясымактың терезесінен сүрау салуы- мыз басым.3.4. Әлі күнге дейін толып жаткан жанрлармен катар (еңбек- косіп, үйлену салт, наным-сенім, дуалау. бодік, арбау-бай- лау, жалбарыну, баксылар сарыны, алғыс, картыс, бата), мүң- иіер (жоктау. коштасу, естірту, жүбату, көңіл айту. көрісу, амандасу). халық лирикаларының жанрлары түтасымен де, жеке-жеке де арнайы жинакболып шыкпағандығы коп нәр- сені анғартса керек. Ал миф. аңыз (әсіресе жер-суға байла- ныстылары), әгтсана, шежіре, ауызша онгіме, хикая, балалар фольклоры, ойын фольклоры, драмалық фольклор дейтіндер- дің жит-талуы мүлдем мардымсыз.3.5. Ертелі-кеш бүкіл қолжазба қорын, түрлі архивтерді актара келе оркайсысынан бірер жинактықтекстер табылар, жарыкка да шығар, шығып та жатыр ғой. Бірақондай жинақ- тар сол жанрлардың бүрынғы-соңғы мон-жайының айкын айнасы бола ала ма? Халыктың түрмыс-тіршілігімен, одет- ғүрыгі, түсініктерімен бірлікте алынбаған. қосымша моліметі (кдндай жагдайда, қашан, кім, каидай себеппен кімге айтты, айтушы озі қалай түсінеді, окиғасына сене ме, жок па т.б.) жок.жалан текстерден сол жанрлардың откені мен бүгінгісін, пайда болу, өсу, өзгеру ерекшеліктерін кллай білмекпіз? Әзірге аныктап айту киын.3.6. Қандай моселе болса да сальтстырганда көрінеді. М о- сслсн, Вильнюс каласында откен “ Фольклор материалдарын сактау жоне жүйелеу” (5-8 апрель, 1988) дсгсн бүюлодақгық ксңссте литва хдтыколсңдсрінің 400000 (!) (оның ішіндс 100000 үйлену салт өлендері, 60000 әнмен орындалатын өлендер бар дара текстерімің картотекаға түсіп, ерекше жағдайда сактала- тын түпнүсканың маржандай тізілген көшірмелері бар екенін газсттер тамсана жазды. Әрбір өлендср торт жолдан дсп ессп- тегсннің озінде (бүдан колемі кіші олең ксмде-кем) олардың колсмі 150-200 томға оңай жететініне еріксіз таңданып та, кызығып та карайсың. Ал ертегі, аңыз-әңгімелер сиякты халык прозасының колжазба қорында 80500 (!) текстің (варианты- мен коса есептегенде) ғылыми жүйеге түсіп сақталуы айтса сснбсйтін шындык. Мүнын да колсмінің асырмай сссптсгсн- дс 300-350 томнан асып түсстінін айта кстксн артық смсс.
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3.7. Моселе сол колжазбалардын барлыгын кітап етіп шы- гара беруде емес шыгар. Бірақүлттык фольклорный байлыгы жиналған материалдардың колемімен олшенетініне, бір халык- тын зерттесе ле. жарыкқа шыгарса да таусылмаетаіі алтын коры, теңіздей байлығы екенінс кімнің дауы бар?!3.8. Ресей, Эстония, Латвия, Тәжікстан, Армения, Грузия спякты слдсрдің фольклор мен этнография түрғысынан ен кызыкты деген аудандарга түрлі мамандыктын өкілдері бірік- кен комплексті экспедициялар шыгарып түратын аса нотижелі тожірибелері де бізде колдау тапкан емес. Х ал ыктын онері, әдет-ғүрпы, моральдык-эстетикалыкнормалары, заны, пси- хологиясы. педагопткасы, философиясы, діні, жаратылыс ту- ралы түсініктері, медицинасы, фольклоры, этнографиясы, та- рнхы туралы молімеггерді бір-бірімен байланыста, бөліп-жар- май түтастықта жинау талай кызыкты жойттердің бетін аша- ры созсіз. Мүндай істің пайдасын долелдеп жату артық.3.9. Республикамыздыңоблыстыкархивтеріне, жогары оку орындарынын фольклор нрактикасында жиналган материал- дарга, жеке адамдардың үйінде сақтаулы қолжазбаларға да сү]іау салатын мезгіл обден жетті.3.10. Ауыз одебиеті мүраларын жинаудың арнайы сүрак- тарына, прннциптеріне, одістемесіне, колжазбаны толтыру госіліне арналған казакша ғылыми зерттеулер мен оку күрал- дары.да жоқтың қасы. Н .Смирнова мен О.Нүрмагамбетова- ныңертеректе шыгарған шағын багдарламасынан баска (казак халкының ауыз одебиетін жинаушыларға көмек. А .. 1960) авторлар үжымы даярлаған фольклор мсн этнография жи- наудың бірынғай одістсмссін айта аламыз (Халык одсбиетін жинау. жүйслсу. сактаудың одістсмелік күралы. А .. 2001, 67 б.). Фольклорды жинау туралы өзге тілдерде шыккан жүздеген макшаларға, арнайы зерттеулерге, оку күралдарына Караганда ғылымныи өсуіне лайыкты бүл мәселенің де өзгеріп, терен- деп, жаңарып отыратынын коруге болады. М осслсн, казір ауыз одсбистінің мол сакгалған жсрлеріне баратын экспеди- иияларды кайталап түру, бслгілі акын, жырау, жыршы, оңгімс- шілердің репертуарын арага уакыт салып кайталап жазу фольк- лортану ғылымыныңтәжірибе жасау (эксперименгтік) багы- тына айрыкша кызмететеді. Мүндай тәжірибе аркылы фольк- лордыи накгылы жағдайларга байланысты озгеру сипатын, ауызша онердіцтүрлснуін, текстің түракгы жонс қүбылмалы жерлсрін (ауызша айтудыңформулалыгын), достүрлі жанр-22



лардын ғылыми-жайын текстологиялыкжағынан анықтай- тын мсзгіл жетті.3.11. Кдзақфольклорын эксгіерименттік бағытта кдрасты- рудың да озірғе мүмкіндіктері шектеулі. Себебі, жаппай кайта- лып жазудың, жаңафольклорлыккүбылыстарды үнемі бакы- лап отырудың болмағанын айтпағанда, көрнекті жырау, жыр- шы, ақындардың зпостык жырларын арага уакыт салып өз ауыздарынан екінші рет кайталап жазган емеспіз. Ал ауызша текстердің үнемі козғалыста болатындығы -  фольююрдың басты заңдылыктарының бірі.
4. ЖҮГІНДЕЙ ҚЫЗДЫҢ ЖИҒАН ЖИНАҚТАЛСА4.1. Казак фольклорының колда бар, бүрын-сонды жина- лған колжазбаларының тағдыры ешкімді де бей-жай қалдьтр- мауы тиіс. Жыртылған, мүжіліп өше бастаған, арасындағы беттері үрланғам қолжазбалардың сақгалу жағдайы ешбір ғы- лыми талапка сай емес. Бұлай кете барса коп үзамай колдағы барынан да айрьиіатынымыз созсіз. Түпнүсісшы калыпты жағ- дайда. ерекше күтімде сактау, окимын деушілерге сапалы ко- шірмесін беру сияқты жұмыстар ешбір нүскауды кажет ет- пей-ак олдекашан жүзсге асуы керек еді.4.2. Жиналган материалдардын халықүшін де, ғылым үшін де тиімділігі мен пайдасы олардың терең ғылыми жүйеге тү- суінде. Қазакфольклорының казіргі жүйелену, картотекаға жанрлар бойынша түсірілуі, бүкпесіз айтсак, ешбір сын котер- меііді. Отксн ғасырдың 30-40 жылдарынан бастап кдзірге де- йін колданылып келе жаткан жүйелеу тәртібі (егер солай деп айтуға болса) белгілі бір ғылыми принципке негізделген емес. Сондыктан да бар материалдартуралы картотекалардан дүрыс, мардымды мәлімет алу мүмкін смес. Ондай моліметгерді ма- мандардың озі де айтып берс алмайды.4.3. Үлттық фолькяорды тсрсң ғылыми жүйелеу -  кітапха- нашылар мен ғылыми атакалмаған, арнайы даярлыгы жок адамдарға карай итере салатын жүмыс емес, теориялыкта, практикалык та іздену үстіндегі үзақтарихы бар фолькло- ристиканың ең жауапты саласы. Жүйелсу жұмысына карап, сол халықтың фольклор туралы ғылымынын да кандай дорс- жсдс скенін молшсрлсуге болішы.4.4. X X  ғасырдың басында Ф инляндияда күрылған “ Фольклористердің ХситыкаралыкфедерациясьГ (FF) кьгзметі-
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мен байланысты ертегілердін көрсеткіш-каталогтпрын жасау жүйесі -  жекелеген кемшілітсгеріне карамастан, "фин мектебі” леген атпен дүниежүзі ғалымдарыныңтарапынан кен қолдау гагікан түбегейлі әдіс. Фин мектебінін корнекті окілі А.Аарнснің (■ 'Ертегі типтерінің корсеткіші” , Хельсинки, 1910) жүйесін кейінірек С т .Томіісон халыкаралық көрсеткішке айналдыр- ды. А.Аарненің еңбегі орыс ертегілеріне лайыкгалып орыс- шаға да аударылды (Н .П . Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л ., 1929). Қазір коптеген халықтардың фольклоры осы жүйеге түсірілді жоне ол теориясы жагынан да, практикасы жағынан да эр халыктың фольклорына катыс- ты үнемі жетілу, терендеу үстінде, сюжеттік көрсеткіштер үз- діксіз жарық көруде.Аарне -  Томпсон жүйесінің ғылыми кажеттілікке (библиография, каталог, картотека, корсеткіш т.б.) тікелей кыз- мет ететініне казір ешкім де күмон келтірмейді. Кез келген сюжет пен мотивтің белгіленген ретгік индексі бар, олар іштей тогітарға, жанрларға, түрлерге, керек десеңіз тақырыптарға дайын жіктеледі.Кдзір фольклорымыздағы сюжеттік шыгармаларды кар- тогекаға түсірер болсак, онда сюжет пен мотивтердің аннота- циясы, ксйіпкерлердің аты, окнганың (шартты болса да) болтан жері, колемі (жолы), Аарне — Томпсон корсеткіштеріндегі индексі т.б. моліметтер болуы шарт. Сонда гана қай жанрдан канша текст бар, каншасы кайдан, кашан жиналған, халык- аралыксюжеттерге сойкесі қанша, таза үлттықсюжеті канша. нсшс варианты бар деген сиякты толып жатқан үлкен тео- риялықта, практикалык та маңызы бар сүрактардың жауа- бын каталогка карап айтуға болады.Ондай жауаптар зерттеудің аяғында емес, басынла табан тірейтін, себебін аныктайтын объективті мәліметтердіңжиын- гығы болары даусыз. Ненің бар, ненің жоғын білмей түрып зсртгсуге кірісу — алдына койган максатын да толыкбілмсумен барабар. Кдйда, немен және не үшін баратыныңызды білмсй түрып ашық тснізге шығу кауілті.4.5. Фольклорлык мүраны Аарне -  Томпсон жүйесіне тү- сіру алғашында ертегі, аңыз-әңгіме жанрларына кдтысты бол- ғаны.мен, казір онынаясы кенею үстінде. Эпостықшығарма- лардың, балладалардың, тарихи олсңдсрдің де сюжсті мен мотпвтсрінің капілог-корссткіштсрі жарыккорді.
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4.6. Бүлардын сыртында халык олендерінін түрлі жанрла- ры мен жанрлыктүрлерін функішоналдык-такырыитык. прин- циптерге жоне тірек созге (опорные слова) негіздеген корсет- кіштері де орныкты. Мұндай көрсегкіштер аркылы жанрлык. түрлердің жинақталған типтері (обобщенный тип) болатыны аныкталып отыр. Жинақталған типтер индекс-нөмірлермен белгіленеді.4.7. Ғылыми жүйелеуден ауыз одебиетінін шатын жанр- лары да (макал-мәтелдер, жүмбақтар т.б.) шет калган жок. Олар паремиологиялык зерттеулердің нотижесінде логика- лык-семантикалык күрылымына карай толып жаткан тип- терге жоне топтарға жіктеліп, картотекаға түсіру жоне жа- риялау жүмысының бірден-бір өзекті моселесіне айналады.4.8. Біздің елімізде орыс, литва, латыш, эстон, тәжік, армян т.б. халыктар фольклорының осындай жүйеге негізделген корсеткіштерінің (олар колжазбаларға жасалынған каталог- тардыңтікелей кошірмесі). соларга байланысты толымды зерт- теулердін жарыкка шыға бастағанына да біраз уақыт болды. Ал техникалық дамудан алға кеткен елдерде ғылыми жүйе- ленген. мыңдаган моліметтерді камтнтын каталоггар мен көр- сеткіштер компьютер тіліне кошірілген.4.9. Фольклорлык мэліметтер мен материалдар ғылыми жүйеге түсуі ауыз одебиетінің түтас та, жекелеген жанрлары бойынша да атлас картасын жасауға мүмкіндік береді. Оған жекс жанрлардың олеуметтік жағдайы, сюжетгердің таралуы, фольклордын жергілікті ерекшеліктері түсіріледі. Атласты іске асыру үшін алдымсн орбір жанрлардың таралған жерлерін корсетстін картограммасы жоне олсумсттік фактор ретіндс оларды айтушылардың (жасы, жынысы туралы молімет) хро- носоциограммасы жасалуы тиіс.Атлас жасау фольклортану ғылымынын іс жүзіндегі про- фессионалдықдеңгейінің көрсеткіші болып есепгеледі.4.10. Фольклорды жүйелсу тскстолопшмсн де тығыз байланысты. Ауыз әдсбиеті жанрларының ғылыми басылымда- рын даярлау, жарыкка шыгару кай жагынан Караганда да жү- йелеу жүмысының нәтижесіне сүйенеді. Онсыз ауызша шы- ғарма (жанр) туралы толықғылыми мәлімет алу мүмкін емес. Әрбір текстің Аарне -  Томпсон көрсеткішінде бар-жоғы, та- ралу сипаты, жинаушы, айтушы, мсзгілі, мсксні, картограммасы, хроносоциоіраммасы, стшіьдік моліметтері, сюжст-мо- тмвтсрдін корссткіші т.б. толып жаткан гылым үшін кажсгті
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сауаллардың жауабын жүііелеу ісіпен кейін гана гылыми басы- лымга үсьтнуға болады. Ал бүл мәліметтерсіз казіргі гылыми басылымды коз алдымьпға келтіру қиын. Коптомдық тылы- ми басылымның үлгісі ретінде тожік халкының хаііуанаттар туралы ертегілер мен мысалдарына арналтан томын айта кету артыкемес (“ Свод таджикского фольклора” Т . I.. М.„ 1981.)К,аза қ  фол ькл о р ыиың көптомдығын бастағанымызға көп уакыт болтан жоқ. Жалпы окырман қауым үшін пайдалы жүмыс. Алаііда гылыми коптомдыкты колға алатын мезгіл келді.
5. ЖІБЕК ЖІПТЕЙ КЕСТЕЛЕНГЕН5.1. Казак ауыз одсбиеті мүрасын жинау, жариялау. жүйе- леу жоне зерттеу жүмыстарын жаңа биікке көтеру үіиін атка- рылуга тиісті міндеттердін бәрін тізіп шыгу мумкін емес. Алайда. осы бағыттарда орын алып отырган кемшіліктердің ең бастысы -  (Іюльклортану тылымында түбегейлі, ірі мак- сатгарта казіргі доуірдің теориял ык-практикал ық мүмкіндіктері түрғысынан айтарлықтай үмтылыстың болмауында. Сапалы есргііліс капа коптетен түйінді мәселелерге козғау салары созсіз.5.2. Осы түргыдан келгенде алдымен фольклортану тьиіы- мынын кай саласына болса да тікелей катысы бар жанрлар мен жапрлык. түрлердің ойластырылған жаңа кестесін жасау кажет. Оны ң, біздіңше, өзіндік еебептері де жоқемес:фольклордың бүрын жиналмаған, қазір үмытыла баста- тан коптсгсн жанрларына сүрау салып, оларды кыскаша си- патгап. атын атап, айтушының есіне түсіруіне мүмкіндік беру. Жмнау жүмысының арасында оларға арнайы коңіл бөлу;- талымдардың еңбегінде атгары аталған, бірлі-жарым жи- налған. ксйін олдсбір себсптсрмсн ұмытылган ауыз әдебисті- ніңтүрлеріне гылыми ксетсдсн орын бслгілеу:- жүйелеу, зсрттсу жүмысгарында олар үнсмі назарда түруы керек. озімен тектес жанрлар ауыз әдебиетінің түрлерімен бірлікте, байланыста қарастырылуы кажет;- жанрлар кестесі -  фольклор байлығын түтас танудың, гылыми жүйслсудің, окыгі үйренудің бірден-бір тиімді жолы.5.3. Ауыз әдсбистінің жанрлық жүнесі катып калган нор- сс смес. Ж инау, зерттсу ісінің нотижесіндс онын күрамы. орын тәртібі. принииптері өзгеріп отырады. Себебі жанрлар-
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ды жүйелеулің, ғылыми кестесін жасаудың талаптары мен белгілері де жетілдірілу үстінде.5.4. Казак фольклорының сртеректе жасалган жанрлык ксстесін кайта карайтын мезгіл жетті. Атап айтканда: идея- лык-коркемдікерекшелікгеріне, күрылысына. аткаратын кыз- метінс (функция), салтка катысты не катыссыз болуына (кес- теде үлкен әріппен белгіленеді). карасөз не өлең түріне, әуен- мен не оуенсіз орындалуьша, тегіне (рим цифрымен бслгіле- неді). жанрына (араб не кодімгі цифрмен белгіленеді), жанрлык түрлерге (кіші оріптермен белгіленеді) карай жіктелген толыккеетесін жасаудыц бүдан былайғы теориялыкга, прак- тикалық та маңызы зор. Оны түбегейлі етіп шешу — бола- шактың ісі.5.5. 'Гөменде біз бүрынғы-соцгы еңбектерде аты аталга- нымен, санатқа косылмай жүрген, не болмаса, мүлдем атау- сыз қалған жанрлар мен жанрлыктүрлерді ескере отырып, кіізакфольклорының клзіргі жанрлыккестееінің жобасын үеы- намыз.
А. САЛТҚА КАТЫСТЫ ФОЛЬКЛОР

I. Түрмыс-салт жырлары1. Енбек-кәсіпке (капендарга) байланысты олендера) торт түлік туралы өлендер
б) аңпіылык жырыв) егінімілік косіпке байланысты олендерг) наурызл) жараназан2. Собию  арналган с<ыт олеіціера) бссік жырыб) vary олеидерів) ырыми олендер (бесікке болеу. ал білек, түсау кесу, майлап сылау)3. Үіілепу салт олендеріа) тоіі бастар
б) тоіі таркарн) жар-жар
г) сыңсул) жүбатуе) беташар
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ж) күтшктау
4. Жерлеу салтыпа байлапысты олеңдера) естіртуб) коңіл аііту н) жоқтауг) дүта (аруактарға арнап оқу)5. олет-күрыл өлеидеріа) алкысб) карғьгсв) батаг) амандасу л) компасуе) көрісуж) аңсау6. Наным-сенімдерге байланысты өлеңдера) бәдікб) арбау-байлау (каракүрт, жылан т.б. умн кай гару)в) жалбарыну (айга, күнгс, бүлтка. откіі, табигат күбылыстары- на жалбарыну)г) бақсылар сарыныл) духлау (адамның. жануардың басын айналлыру, бір нәрсеге тәуелді ету)с) бал а т у  (жауырын карау, күмалак салу, кітап ашу) ж) түс жоруi) үшыктауii) аластаук) күрт кешірул) жын шакыру

Б. САЛТҚА ҚДТЫССЫЗ ФОЛЬКЛОР

II. Эпикалық лрозалық жанрлар1. Ертегілера) хайуанаітар туралыб) княл-гажаііыпв) багырлыкі ) н овсл.ч ;ъ і ы к-түрм ысты кд) еатпралык с) анекдопар
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2. Лцыздар (предание)а) тарихиб) мексндікв) күй аньпы3. Эпсана (легенда)а) тарихи-мекендікб) дінив) утопи ялықг) куй опсаиасы
4. Хикаялар (былинка)5. Мифа) себсптік (этиологиялык.)б) космогониялык6. Шсжірса) жалпы шежіреб) рулар шежіресів) тайпалар шежіресіг) жскс адамдар шежірссід) кожалар шежіресі7. Әнгімслсра) меморатб) күлдіргі әңгімелерв) түрмыстык әңгімелер
III. Эпикалық жанрлар1. Көне эпос2. Батырлар жыры3. Лиро-эпос
4. Кисса-дастандар5. Тарихи жырлар6. Реальды-тарихи эпос
IV. Кіші жанрлар1. Макалдар2. Мотслдср3. Накыл создср
4. Жүмбакгар5. Жацылтпаштар
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V. ІІІешендік толғаул) шсшспдік тол rayб) імешендік армаув) піепіендік дау
VI. Ммсала) мысал (мысал олендер. мысал соч, мыеал айтыс)б) аналогп) томсіл (притча)
V II. Лирикалмқөлеңдер1. Кара олск2. Ән олем3. Тарихн өлең
4. Хат өлен
V11J. Нақмл осиет (философиялық-дидактикалық) өлсңдер1. Арнау2. Толғау3. Терме
4. Желлірмс5. Мадактау6. Осиет олспдер
IX. Айтыса) акындар айтысы (түре айтыс, сүре айтыс, кыч бсн жігіт айты- сы)б) жүмбак айтыс и) лін айтысы
X. Драмалық фольклора) айтыс ойындары (мал мен адам, олі мен тірі, торт түлік ай- тысы)б) кайым айтысв) бодік айтысг) жар-жар айтысыд) диалопар (кісі мен бача. суайт бача мен кісі т.б.)е) драмами к іс-орскст ойындарыж) үйшік ойыныч> куыршак ойыны
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X I. Балалар фольклоры
1. Балалар жырыа) гаки л кб) мазлктауи) корқмтуг) арнау-тілек олсңлерд) отірік олендере) жанылтпаштар
2. Балалар ертегісі

3. Ойын жырыа) санамак.б) сүрамакн) каламақг) ойындар
4. Ауызша есептер5.6. Фольклорный үсынылыи отырган жанрлык кестесінеи тыс белгілі бір әлеуметтік топтардьтн да (жүмысшы. колонерші. шаруя. солдат-жорык жырлары т.б.) ауызша мүралары болады. Олар гақырыбы жагынан болмаса, жанрлык формасы боііынша кестс- ле корсстілгснлсрлің күрамын каііталяйлы.5.7. Қазақ (|юльклорын жүйслеу ісі алда колға алынар болса. бүл кслгірілген жанрлык кестенін өзгеріп, толыктырылатыны ешкандап күмән тугызбаплы.

КАЗАҚ ХАЛКЫНЫҢ КОЛЖАЗБА МҰРАСЫ ХАҚЫНДАӘрбір халыктың моден и мүрасының көзбен көріп, колмен үстаптын затгай айғактарыныи бірі -  колжазбалар. Олардың байырғы тарихы жазу-сызу өнерінің калыптасу жолдарымен караіілас. Түркі халкының тас кашау жазуларын осындай бір байырғы колжазба модснистінің бастау козі десск катслсс- псйміз.Кдзакхалкының колжазба мүрасыныңтармхы түркі халык- тарынын арғы-бергі замандарда жасаган жазба ескерткіштері- ніңтағдыр-талайымен ортак. Егерде казак колжазбаларының сртсрсктсгі мон-жайы күні бүгінге дсйін соз бола коймаса, опың есбебін біздс колжазба достүрдің болмагандығынан емсс. сол достүрді олі күнге жыга тани алмай кслс жаткандыгы- мызбен түсіндірсек керек.
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Ж.Баласағүннын “ Күдатғу білік" (XI г.), М.Кдшғарндін “Дииан-и луі'ат ат-түрк" (X III г.). А.Иасаундің "Хикм ет” (X II г.) т.б. сиякты тамаша туындылары әдеби-модсни ес- керткіштср ғана емес, олар колжазба модениетіміздін де гамаша айғактары1X1-XVI1 гасырлар аралығында түркі олемінде дүшіеге келіп, түрлі кошірмелері арқылы бізге жеткен жазба мүралардын казак модениетінін тарихында каллырган ізі агт-айкын. Олар- дың ішінде “ Огы з-нама", “ Мухаббат-нама" “ Бабырнама” , “ Шыңгыснама” сиякты белгілі бір жанрлыксипаты бар еңбек- тер ғана емес. “ Қисае ал-анбийа” (кейдс “ Қисас-и Рабғузи" деп те аталады, X IV  ғ.), “ Қисса-и Ж үм-Ж үма” (X IV  ғ.) сиякты казак халкының колжазба модениетінде күні кешеге дейін достүрлі жалғастығьтн тапқан туындылары да бар еді.Қнссашылдыкдостүр казакарасында X IX  ғасырдың соны мен X X  ғасырдың басына дейін кең жайылған болатын. X IX  гасырдыңекінші жартысында казакдаласының шығыс жоне оңтүстік шығыс аймактарын аралаған В.В. Радлов халык арасында колжазба кітаптардың кең тарағандығы, олардың көпшілік алдында арнайы окылатындығын атап көрсеткен2 Ғалымның айтуынша, казақтар озінін соз онерін қара сөз, ягни ауызша айтылатын соз және кітап сөзі деп екіге болген' Оиын кітаби жанрлардың катары на жаткызғандары “ Ж үм- Жүліа” “ Бозгорғаи” , ‘‘Бозжігіт’', “ Сейфүл-М әлік” , “ Замана- кыр” сиякты жырлар еді. Бүлардың казак арасында қисса деген атпен кен тарағандығы баршага молім.Ал енді казактардың шежіре деген атпсн бірдсн бірге ко- шіріліп отыратын колжазба достүрінің дс тарихы арыда. Түркі халкының орта гасырдағы жазба сскерткіштсрінін үлксн бір үлес салмагын осы бір шежіре жанры алып жатыр. Шежіре -  белгілі бір үрпактын, рудың, хандардың. т.б. ата тегін та- рату ғана емсс. сонымен бірге тарихты да баяндаудың үрым- тал бір жолы болды. Бүл озі мифтерді. опсаналарды, аңыз- дарды. олсн-жырларды түггас камтыган синкрстті жанр еді.Басында ауызша айтылып, ауызша тараған шежірелер кслс- келе үлғайып, тармағы көбейген сайын кагаз бетіне түсірмесе1 Дмитриева Л.В. Тюркоязычная арабописьменная рукописная книга по ее ареалам // Рукописная книга в культ\ре пародов Востока. М ., 1987. Кн.1. С.407-433.1’ааюв В.В. Из Сибири. М .. 1989. С.323.‘ Сонда.
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естс сақтау, сөтітігі атадан балаға мирас етіп калдыру киын- дай бергсн. Күні кешеге дейін ел арасында шежірені киіз калгаға салып, кастерлеп ұстау достурі орын алыгі келеді. ІЛежірсиі хатка тусірігі, ағайын журтка таратып отыру дос гүрі казірге дейін жойылған жок. Кдзақстан Республмкасы Үлтгык Ғыльгм академиясының М .О . Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының Қолжазба Орталығы мен Тарих жоне этнология институтында жиналган шежірелер осыны айгақ- тайды.Шежіренің орта ғасырлардағы жарқын бір үлгісі Әбілгазы- ның “ Ш ежіре-и түрік" (X VII ғ.) атты еңбегінде түріктердің ата-бабаларының аты-жөні таратылып кана қоймайды, со- лардың есімімен байланысты айтылатын мифтер, аңыз-оң- гімелер, опсаналар да кызыкты баяндалады. Тегінде шежіре — кісі агтарының жалан тізбегінен горі, ол бір айрыкша жанр- га айналган тарихи шығарма. Егер шежіреде киял-ғажайып окигалар, мифтер баяндалса, бүл жағдай қолжазба достүрінен туган озгешелік емес, ел арасында шежіренің қалай айтыла- тындыгын жоне оған копшіліктің сенетіндігінен болса керек. Арғы тегі т іф т ік  доуірлерден басталатын аталар есіміне мифтік түсініктердіы арадасуы табиғи жағдай. Рудың, тайпанын ал- ғашкы атасымен айтылатын әңгімелерден бұл айкын ангары- лады.Е .М . Мелетинскийдін мифтерде, ертегілерде пайда болган алгашкы кейігікер — ілкі каһарман немесе модени каһарман туралы ггікірі біз соз етігг отырган ру, тайпа атасына да тікелей катысы бар' Рудың. тайпаның басында кездейсок адам тұрган жок. Ол -  бір касистті. үрпагы оган сыйынатындай аруакты адам. Қазақдаласыида ілкі каһарман бсйнссі мифтс. сртсгідс, архаикалыкэпоста ғана емес. шежіреге де айкын із қалдыр- ған. Кдзак руларының о басында түрған түлғалардын кай- қайсысынын да мифтік санамен арадаспағаны кемде-кем. Әрі бул құбылыс шсжіренін мифтік доуірдсн бастау алатынды- гын корсстсс ксрек.Орта Азия мсн Ш ығыс Түркістанның орта ғасырлардағы колжазба кітаптарын арнайы зерттеген ғадым Т .И . Султанов парсынын ” иаме” , арабтын “ кітап” сөздерініңтүркі арасында арап әрпімен жазылған колжазба кітаптардың пайда бо-
1 Мслетинскиіі Е.М.
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луымен катар тарагандығын айтады' Ол Орта Азияда жасал- ган кағаз жоне оны атау үшін колданылган “ кагаз" сөзі мен камыстан жасалған “ калам” создерінін де пайда болуы осын- даіі колжазба модениетімен байланысты екенін атап кор- сетеді-Кдзак қолжазбаларының ертеректегі тарихы сөз бола калса. осы бір жайттардын алдымен ойға оралары сөзсіз. Алайда өтксн жстпіс жыл ішінде шығыс халықгарының дәстүрлі үғымдарындағы қолжазба кітаптар казакарасында үшыраса калган жагдайда оларды сақтау емес-ау, керісіише “діннің” “ ескіліктің” калдығы ретінде жою бел алғанын айта кету аргык емес.Жасыратыны жок. талай колжазба кітаптар жерге көміліп, иесінің кайта оралуын күткен калпы келмеске кеткен. М осе- лен, откен ғасырдың 30-шы жылдарында киізге оралып коміл- ген атакты ІІІәді ақынның бір сандык колжазбалары әлі та- былган жок- Енді табылуы да неғайбіл3 Мүндай деректерді айта берсек жеткілікті. 20-30-шы жылдардың ішінде ескіше сауаты бар адамдардын борі де іс жүзінде “ молда, дін адамы, ескінің дорі іітеуіііісі ” дейтін айыптаудан қауіптеніп, колжаз- баларын кісі козінен тасалауға әрекеттенгені баршага аян. Бүнынтүптеп келгенде үлт модениетіне орасан зор зиянын тигізгенін долелдеп жату кажет бола коймас.Дей түрғанымен, казак халкынын қолжазба мүрасы біздің заманымызға да келіп жетті орі олардың дені фолъклорлық жазбалардан түрады. X V III ғасырдың соңынан бастап казірге дейін хатка түсіріліп келе жаткан ауыз әдебиетінің нүскалары -  шын монігще біздің баға жсткісіз мұрамыз. Халкымыздың шаруашылык типінін, күнкоріс косібінін озгерушен байланысты коздсн дс, коңілдсн дс кетс бастаған небір інжу-маржан өлең, жыр, аңыз, әңгіме қағаз бетіне түсірілді. Сөйтіп үмыт бола бастаған мүрамыз екінші рет кайта түлегендсй болды.Демек, қолжазба деген сөздің екі түрлі мағынасы бар бо- лып шыкты. Бірі -  о бастан кағазга жазылып. дүниеге колжазба түріндс келген шыгарма да, скіншісі -  ауызша шыга-1 Султаіюи Т .И . Среднеазиатская и носточио-туркестанская ію ипе- срсдпсвсконая рукописная книга // Рукописная книга в культуре народов Востока. М .. 1987. Км.1. С.479.2 Сонда.1 Буд молімет Шоді Жоигірүлыиыц немересі Әдкен Нүрмүхамелонтен (Шолінің шын аты Нүрмүхамсд) алынды.34



рылып, кейін умыт болу кауггі төнгенде кагаз бетіне түсірілген туындылар.Ә  легенде кагаз бетінде дүнмеге келген шыгармалардың күрамы мен камтнтын моселелері озге қолжазбалардан анағүр- лым кең. Гарих, кітап, наме, хикая, қисса деген атпен жа- зылган колжазбаларга қоса бүлардың катарын философия- лык, медищгналык, діни, музыкалық, жағратшялык. т.б. енбек- тср ле толыкдыра түседі. Түптеп келгенде халықтың рухани байлығының фольклордан тыс айғақтарын үрпактан-үрпакка жсткізуде модениет пен білім тожірибелерін жинактауда осы саладағы колжазбалардың аткарган рөлі орасан зор.Өткенді жоне өз заманындағыны баяндап отырғанымен, қолжазба кашанда болашакүрпакүшін жазылган, сойтіп ата- дам балага беріліп отыратын колжазбалардың өзіндік достүрі қалыпгаскан. Атап айтканда, тозған колжазбаларды кошіріп отыру, бір колжазбаның бірнеше кошірмелерін жасау. ай- рыкша колтаңбамен түсіру, жазудын түрлі тосілін колдану, жазудыи белгілі бір стилін пайдалану, кағаз, сия, қалам ж асау, т.б. толып жаткан іс-тожірибелердің машыгы колжазба модениетімен бірге орныккан.Осыдан келіи ғалымдар қолжазбаның қолтаңбасы (каллиграфия), түпнүска яки кошірмесі, кағазы, сиясы, немен жазылғаны. калай сакталғаны жайында да ой-тожірибе жм- нақтауды ғылыми жолға қойды. Бүдан қолжазбаның жазылган заманы, кімге тиесілі екені, мектебі, мекені сияқты сан тарау сауалдардың таралып жататыны молім.М інс, ғалымдар арасында колжазба жайы сөз бола калган жағдаііда алдымен оның тілгс тиск болар бслгі-нышандары осылар екені даусыз. Кез келгсн елдін колжазба мүрасы тура- лы үғымның кош басында осындай түсініктердің түруы заң- ды да. Себебі коғамныңдамуымен бірге колжазба мәдениетінің де өсіп, өркендеп, өзгеріп отырганы шүбәсіз.Осы орайда айрыкша бір ескертстін жағдай: әдетте осындай колжазбалар кай халыкгың кітапханасы мен мүражайын- да молырақ сақталса, олардың откен тарихы да сол халыкка гана тиесілі деген жаңсак үгым калыптаскан. Қолжазбаның жиналуы мен казіргі сакталу жайы түрлі елде түрліше, Өзгені былай қойганда Орта Азияда, Капказда, катар отырған түркі Хсшықтарынын озіндс біркслкі смсс. Мосслен, Өзбекстандағы жиналғаи, айрықша қамкорлықка алынған қолжазбалардың тагдырын Кіізакстандагы осындай мүраның откен жстпіс жыл-35



лыктарихымен де, казіргі жағдайымен де салыстыруға кел- мейді. Мүның артында коғамдык. саяеи, олеуметгік өзгешелік- тер. түбі бір екі халықтың кейінгі тағдыр-талайының объек- типтік те, субъектмвтік те себеітгері жатыр. Мүны түсінбегендік- 
тен де кдзактарда достүрлі үғымдағы колжазба мәдениеті кем- шін деген иікірдің емеуріні ор жерден-ақ байқалып калады.Бүл пікірмен мынадай жағдайда ғана келісуге болады. Кдл- жазба мүрамыздың ауыз одебиетінен баска да нүскаларын үкыптылыкпен жинауда, оның мөдени, қогамдыкқүнын баға- лауда, колжазбаның колгаңбасынан, кагазынан, сиясынан бас- тап, ішкі мазмүнын тануға дейінгі аралықта аткарылуға тиісті кыруар іске біздің зерттеушілердің кырсыздықтанытып келгені анык.Ендеше. қолжазба модениетіне деген самаркаулығымыз сол модениеггіңозімен алмастырылып келгендігін, яғни қолжаз- ба достүрі клзақта мардымсыз болған деген шарасыз үғымның бел алғанын аңғарамыз. Әйтпесе, түркі халықтарының кол- жазба модениетінің тарихында теңдесі жоқ небір асьш мұра- лардың казір мүлдем баска елдерде сакгаулы екені ешкімге де жасырын емес қой. Лондонда, Парижде, Каирде, Дрезденде, Ватмканда жаткіінына едрап тайсакгап отырар болсак, түркілік модениеттің несі кетіп, несі калмак? Түркия, Әзірбайжан, оз- бек ғалымдарының колжазбаларды игерудегі жетістіктері тек өздерінде сакгалған мүрамен ғана шектеледі деп ешкім де айта алмайды.Жарыкка шығып жаткан моліметтерге, көрсеткіш тізімдерге, хабарларға Караганда түркі жазбалары казіргі түркі халыкта- рының тараған жсрлерінен тыс Еуропада, Азияда, Солтүстік Африкада жәнс Солтүстік Амсрикада сақгаулы корінеді. Кдзір бүкіл дүние жүзіндегі түркі колжазбаларының бестен бір бөлігі, яғни 18 мыңға жуығы ғана тізімделген' Ал мүның сыртын- да ашылмаған, аныкгалмаған, ғалымдар назарына ілікпеген, оз зсрттеушісін, тым болмаса тізімге ілігуін күтіп жаткан колжа збалар олі каншама?Сондыктан да казак колжазбалары, осіресе оньщ ертерскгсгі тарихы жайлы сөз козғалар болса, ол әңгіменің ауқымы казіргі Кдзакстан террриториясымен шектеліп калмайтыны айдан анык1 Дмитриева Л .В ., Муратов С .Н . Каталоги, списки и обзоры тюркских рукописей XVI1I-XX в». // Письменные памятники Востока-69. М .. 1972. С .145-147. 36



* * *Сонымен казақ қолжазбалары деген үғьгмның тарзгхы мен жағрапиялық аумағы туралы кейбір ойымызды ортаға сал- дық. Алайда республикамыздың оз ішінде колжазба деген соз негізінен ауыз одебиетінің хатка түскен нүскаларына катыс-. ты айтылып жүр. Әрі осылай болуы занды да. Себебі колжазба гүрінде сакталған мүрамыздың дені шынында да фольк- лорльгкматериалдардан түратыны аньпс Бізде іс жүзіңде фолък- лорлықжазбалар (фольклорная запись) мен колжазбалар (рукопись) мән-маңызы бойынша бір-біріне теңестірілген.Әйтсе де Шығыс елдерінің үғымындағы қолжазба моде- ниетінен біздің ауыз одебиетін хатка түсіру достүріміздің недо- уір айырмашылығы бары даусыз. Алдымен ескертер болсақ, қолжазбаларды көшірудің колтаңба мектептері, тозған қол- жазбаларды максатты түрде кошіріп отыру, конерген создер мен үғымдарды кошіруші түсінбесе де сол қалпында калды- руы, жазба стильдің ауызша достүрден окшауланып, бір калып- ка түсуі сиякты жайттар достүрлі фольклор жазбаларына толық тон емес.X IX  ғасырдағы казактың ағартушы акындарының стиліне “ кітаби” , “ араб, парсы создері коп” , “ шағатайлык басым" дейтін аныктамалардың беріліп келгені жайдан-жай емес. Ш ығыс елдеріндегі колжазба модениетінің дәстүріне бүлар біртабан жуыктай түседі. Және де бүл жағдай олардың еңбекте- рінде бөгде сөздердің көп болғандығымен ғана шектелмесе керек. Бүл жазба стильдің коғамда окшау үғылып, оқшау түруымен, кағаз созі солай болу керск дсген түсінікпен үла- сып жатса керек. Оған коз жеткізгініз кслсс, X I X  ғасырда жазьиіған хаттардың стиліне назар аударсаңыз да жеткілікті. Мәселен, Шыңғыс Уәлихановтын Шекаралық комиссияның бастығы М .В . Ладыженскийге жазған хаты, Кенесары К^ісым- үлының ақ патшаға жазған хаттары осыньг аңгартады.Рас, сртерскте қолжазбаға айналған ауыз одсбисті шығар- масының бір түгінүска қолжазбадан тараған бірнсшс нүскасы болуы мүмкін. Моселсн, “ Қоркытата кітабының” (XVI пісыр) Дрезден жонс Ватикан (табылған жсріне карай осылай атал- ган) нүскалары осындай халде. Дегенмен, таза жазба мәдениеті- ніц дәстүріне бағынып. соның зандарына толык мойынсүн- ған фольклорлыкнүскалар бізде көп емес. Жазба стиль ауызша шығармага түбірлі озгеріс снгізе алмаған, асып ксткендс ол ексуі қоян-колтык аралас жүргенін кореміз. Ал кобінссс біздін37



Колымы шағы фольлорлык туындылардың жазбалары алғаш хатка түсірілген калпында сакталған, хсазбаша достүрдің өл- шем-пішіндеріне дүркім-дүркін кайталанып түспеген.Осылай десек те ауыз одебиетінің ертелі-кеш кағазға түскен нүскаларын колжазба модениегіне жаткызуымызға толыкнегіз бар. Себебі эпостык жырлар мен аңыздарды. ертегілер мен өлендерді. клссалар мен оітсаналарды, дастандар мен шежіре- лерді мөлдіретітт кагазға түсіру бір ғана фольклорлыкжазба- ның жүгін аркаламаган, мүнда колжазба онеріне тон озгеше- ліктер де катар жүріп отырған. Моселен, Мәшһүр Жүсіп Ко- пеевтің (1958-1931) ауыз одебиетін жинагі. кағазға түсіргені баршага молім. Араб орпімен кадімше нүскасымен түсірілген осы ерекше жазбаларды ешкім де колжазбадан алшақтүр деп айта алмайды. Себебі Мошһүр Жүсіп -  жинаушы ғана емес, ол колжазбага ерекше мон беріп, оның бүге-шігесіне, жазу- дыңтүр-пішініне де коніл болген, оз қолтаңбасымен айкын із калдырган түлға. Сол кездегі жазу-сызу онері, араб әрпімен казакша жазудың ерекшелігі жоне оған Мошһүр Жүсіптің катысы, оның жазу өнері (каллиграфия) дейтін моселе — арнайы карастыруға обден лайыкты такырып.Сонымен, фольклорлык мүрамыздың клғазға түскен нүска- ларын да колжазба деп айтады екенбіз. Біраколардыңдәстүрлі үғымдағы колжазба модениетінен айырмашылығы барын да аңғардық. Ендеше, фольклорлык мүрамыздың сактаулы түр- ган жазбаларына колжазба ретінде карауымыздың себебі неде? Енді осы моселеге келейік.
Біріншіден. колымызда сакталған фольклор жазбалары хал- қымыздың рухани омірінде орын алып келген ауызша соз онерінің борін толык камти алмайды1 Олар тсңіздсй шексіз байлығымыздың бір бөлігі ғана. Бүлардың сыртында хатка түспей үмыт болған, әлі түсірілмей жаткан ауызша мүрамыз каншама десеңізші2?!Ал енді колда бар осы колжазбалардың озі түгслдсй баспа бегін олі корген жок. Ж уык арада коруі дс мүмкін смсс. Ссбсбі тасқа басып шығару катан  да бслгііі бір максатты1 Кдзакхалқының ауыз одебистінін қолжазба мүралары негізінсн Ү.тгтык Ғылым академимсыпык Орталық гылымм кітапхамасында жоие М .О. Әусзов атындағы Әдсбист жонс онср институтының Қолжазба ор- гат ы гы ида шоғырлангаі і.: Бүл туралы осы жолдардың авторы арнайы калам тарткан болатын: Казакфолькпористикасы: кеше, бүгін, ертең. Алматы. 1991.91-111-бб.38



көздегендіктен, қолжазба деректер іріктеліп отырады. С он - дықтан да көптеген колжазбалардың беттеріндегі ауыз оде- биетінің шығармалары мына жарык. дүниеде жалғыз. Олар- дың ауызша айтылу достүрі олдекашан умытылған. Демек, үлт модениетіндегі олардың маңызы достүрлі қолжазба кі- таптардан бір де кем емес. Кдлжазбанын күндылығы оның қолдан-колға көшіріліп, айрьгқша бір оріппен жазылғандығы- мен жоне көнелігімен емес, ең алдымен оның үлт модение- тіндегі, рухани өмірдегі алатын орнымен олшенсе керек. Ауыз одебиетіиің бүдан былай жазба ескерткіш ретінде ғана сакта- латын нүскаларына бүл жағдай тікелей катысты.
Екіншіден, калай десек те фольклорлық шыгарма қағаз бетіне түсірілгеннен кейін оның фольклорлык ғүмыры тоқ- тайды. Долірек айтқанда, ауызша сөз өнеріне тон динамика- лык касиет, мәтіннің озгешелігі, тыңдаушы зейініне бағыт- талған озгешелігі, борі-борі can тыйылып, ескерткіш деп айт- са айткдндай ол моңгі токтап калған мотінге айналады. Егер оғаы бірлі-жарым өзгеріс енгізілер болса, ол тек жазба достүр- дің аясында ғана жүргізіледі. Дүниежүзі халыктарының арғы түбі фольклорлық мүрадан бастау алатын небір ғажайып жазба мүралардыңтарихы мүны растайды. Мысал үшін бүған үнді- лердің “ Махабхарата” , “ Рамаяна” , гректердің “ Илиада” , “ Одиссея” , карел мен финдердің “ Калевалла” , кельттердің, германдардын, романдардын (көне француздық жоне испан- дық) “ Эдца” , “ Боевульф” , “ Нибелунгтуралы жыр” , “ Роланд туралы жыр” сияқты кітаби эпосқа айналған кейбір үлгілерін айтсак та жсткілікті'Бүлардьщ қатарында түркілсрдің “ Қоркыт ата кітабы” да түрғаны даусыз моселс.Бүл жағдайлар фольклорлык мүраның ертелі-кеш не үмы- тылатынын, не болмаса жазба ескерткішке ай палаты нын рас- таса керек.

Үшіншіден, фольклор да, жазбаша дүниегс келген колжаз- ба да -  рухани мүра. Егер ауызша, жазбаша дсгсн соз козға- лар болса, ол тск сол рухани мүраның омір сүру формасы ту- раіы  ғана болса керек. Сондыктан бүл екеуін бір-біріне кіфа- ма-карсы кою, болмаса бірін көтермелеп, бірін кемсіту, шын- туайтка келгенде, сол түтас рухани мүраны жанды жерден ксскілсу болып шығады. Бірінде аз, бірінде коп болар, бірак1 Памятники книжного эпоса. М ., 1978. С .7.39



кез келген халыктың рухани мүрасы мәлениетінде фольк- лордын да, жазбаша өнердің де үлес салмағы ап-айкын. Әңгіме рухани мүраға тірелгенде тап-таза жазба модениет гана бетке үсталар болса. ол сыпаііылап айтканда, біржакты кыңырлық болып шыкпак,. Ондай зерттеуші озгелерден ерекшеленуді ғана көздеп қоймайды, түптеп келгенде, өзінің аргы тамы- рынан, ата-бабаларынан да ат-жібін үзіп шыға келетінін сез- бей калады.
Төртіншіден, коптеген шығармалардың о баста ауызша айтылып, ауызша таралганын жанрына, қосымша моліметтері- не ғана қарагі ажыратып жүрміз. Өйткені, олардың жазба мүраға айналғанына да біраз уақыт өггі. X V III ғасырдың соңы мен X IX  ғасырдътң ішінде қағаз бетіне түскен казақ ауыз одебиеті нүскаларының сиясы, колтанбасы, қағазы, жазылу өрнегі туралы колжазба модениетіне тон белгі-бедерлерін казір арнайы соз етуге обден лайықты. Себебі ауызша деректерді хатқа түсірудің де оз тарихы бар. Доуіріне, колтаңбасына, оріптік, алфавиттік жүйесіне карап колжазбаға сипаттама жа- сау ауыз одебиеті нүскаларының кашан, кандай жағдайда, кандай адамның тарапынан хатка түскенін ажыратуға тікелей септігін тигізері сөзсіз. Ал клзіргі жазып алғанымыз бен өткен гасырда кагаз бетіне түскен фольклорымыздын арасында үлкен айырмашылықбар. Гәп жазу одісінің өзгеріп отырғандығы- мен ғана шектелмейді, бүган коса фольклорымыздың откен ғасьтрлардағы жоне кдзіргі замандагы болмыс-бітімі де алды- мыздан шығады. Фольклор ауызша шығарылып. ауызша тара- ганымен оның табиғатыы біз, зерттеушілер, жазба текст арқы- лы танимыз.Демек, фольклорды біз каласақта, каламасақта жазбаша мүранын одіс-тәсілдсрімен ұштастыра карастырамыз. Әсіресе, өткен ғасырлардағы ауыз әдебкетінің мән-жайы сөз бола кал- ганда бүл мөселенің басы ашык. Себебі олар туралы мәлімет- тердің дені қолжазбаларда ғана сакталган. Күні бүгінге дейін фольклорды жазба әдсбиетінің одіс-тосільмсн зсрттсп кслгенді- гіміздің дс бір ссбсбі осында. Бүдан былай да бүл ексуінің срскшсліктерін а зды-копті үштастрып отыргандығымыз дау- сыз.
Бссіншшен. ауызша айтылып келген шыгарма кағазга түсірі- лерде азды-көпті жазба стильдің калпына үшырайтынына көз жсткізу киын емсс. Бүны, осіресе, кара созбсн айтылатын жанрлардан анык байкаймыз. Бірдс-бір ертсгі, аңыз, опсана40



ауызша калай айтылса, жазбаша сол калпында айна катесіз түсірілмеген. Ауызша айтылганда байкдлмайтын сөйлем күры- лысы мен создердің колданылу нормасы жазып алынарда белгілі бір дорежеде “ редакцияланады” Себебі жазыгі алу (колмен жазып алуды айтып отырмыз) ешкашан да ауызша айтумен бірдей, бір мезгілде катар жүргізіле алмайды. Айту- шы жазушының жылдамдығына бағынып, сөздерді ежіктеп отырады. Ал жазушы өз ыңғайы мен білім дәрежесіне карай сойлем кұрылысына жазба стиль түрғысынан түзету енгізіп отырады. Олай болатыны сөйлемді козбен коріп оку мен тыңдаудың арасында айырма бар. Жазылған сойлем орын тортібі бойынша міндетті түрде бірізге түсіріледі, ал ауызша айтылуда бүл заңдылык сактала бермейді.Алтыншыдан, біркатар фольклорлык мүраларымыз жазба стильге арнайы түрде ыңғайластырылған. Казан төңкерісінен бүрын біртоп каһармандықжоне гашықтықэпостарымызға қисса деген айдар тағылғаны белгілі. Мәселен, кисса деген атгіен бірнеше дүркін жарық көрген.Осы орайда айта кетерлік бір жағдай, өткен ғасырда фольклорлык шыгармаларды кітаби стильге түсіру қоғамдык жағ- дайдың бір нышаны болғанға үксайды. Оны біз кемшілік са- натына жаткызып келмегенімізбен, ағартушылык идеяның қазак даласына дендеп енуі осындай бір озгерістермен де ұш- тасып жатканын топшылаймыз.X I X  ғасыр мен X X  ғасырдың басындағы бір топ калам- герлердін шығармашылык бетін тануда осындай "кітаби” стильдін мон-маңызын да ажырата карауымыз кажст. Кітаби акын аталып жүргсндерді ксзіндс Б.Кенжсбасвтың “ ағарту- шы бағыттағы ақындар” деп бағалауы тегіннсн тегін емес. Ғалым олар туралы былай деп жазады: “ Әсіресе апғашкы бе- тінде прогресшіл болған, өте-мөте казак арасында гірогресшіл болған жаңа окуды -  “ үлуси жәдитті” жактады, ел арасында соны барынша дамытуға әрскет істеді; жаңа ерсжемсн жа- зылған кітаптар, жаңа кітапгар шығарып таратгы, нағыз мағы- насында ағартушы болды” 1Жаңа кітап, жаңа шығарма жазу кейде бүрыныан келе жаткам ауыз әдебиеті нүскаларын жазбаша кайта түлетуге байла- нысты орын алды. Осы түста бір топ ауызша эпостык шы-1 Кснжсбосв Б. Казакодсбпеті тарнхының моселслсрі, Апматы. 
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тармалардыц қайтадан жазылганын көреміз. Ауызша стиль түбірімен өзгеріп кетпегенімсн, мүнда жазба модениетінін орныкканын жокка шыгара алмаймыз. “ Алпамыс батыр" ж ы рында:Бекер болса заряда Жазганға болар жазасы', -(М.Сандыбаев және С.Аққожаев нүсқасы) деген сөз бар. Ал осы жырдың А.Байтүрсынов жазған нүска- сында былай делінген:Екі түрлі бүл дастан Жүсігібек қожа жазғанын Жазбакка көңілім корьпты2Дсмек, Ж.Шайхүсламовтың өзінен бастап "Алпамыс батыр" жырының бірнеше жазбаша нүскалары да жасалып отыр- тандыты анықболды. Жүсіпбек жазган нүскада жазба сгильдін агі-айкын: “ ...М ен ің  озім олсем бү мал кімдікі болып кетеді дегі перзент жағынан касірет қылып. далада жүріп hop күндер- де жылап айткан сөздері газал Байбөрі” 1Фольклорлык шығарманы саналы түрде кайта жазып шығу когамдык. кажеттіліктен туган жағдай. Ауызша текстің көпнүс- калы болатын табиғаты колжазбаның кошірілігі отыратын ерекшелігімен алмастырыла бастаған. Әрі мүндай кошірме жаіі ғана жаңа қағаздын бетінде жаңарту емес, шығармашы- лык жазған кісінің өз тарапынан қосып-алу процесінің болтаный да анғартады. Мүндай істің негізінде елді жазба моде- ниеткс, окута, сауаітылыкка жүмылдыру, ынтасын ояту ниеті жатса керск. Ссбсбі отксн ғасырда жазылған кітаптың басты максаттарының бірі — осы. Ал елдін ынтасын оятуда ауыз әдсбисті таптырмайтын табиғи қүрал болтан.Жетіншіден. кисса, дастан, шежіре, діни аныздар мен әпса- налар сияқты жанрлардың ауыз әдебиетіне де, жазба әдебиеті- не де бірдей катыстылыгы дау тудырмаса керек. Бүлардын ауызша аіітьиіуымсн катар, жазбаша да бірдсн-біргс кошіріліп таратанын жоглрыда айттык. Тегінде араб, парсы, үнді елдері- нен. бүган қоса Қүраннан, інжілдсн, таураттан тараған сю - жеттердін де о басында колжазба кітагітар түрса керек. Кдзақ арасында жаппай тарау үшін сол шытармалардьгң куатты кай-' Алпамыс батыр. Редакциясып баскарғаидар: М .О. Әуезов жоие 
Н.С. Смирнова. Алматы. 1961. 7-6.
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пар көзі жокболса, тілі мен достүрі белек халыктардың ауызша достүрлерінін желмен тарағандай казак даласы на жайыльіп кете беруі күмон тудырады. Ал ондай достүрдің қайнар көзі сирек тс болса сауатгы адамдардыңтарапынан копшілік окыла- тын колжазба кітаптармен, солардыңтарихи кызметімен біте кай насып жатса керек. Дала этикасы мен жағдайы ауызша модениетті айрықша кастерлегені рас. Бірак, шимайланған ою-орнск сиякты колжазбаны окьттт, монін ажыратып, сауат- тылык пен білімділік таныткан адамға да казакерекше күрмет- пен караған. Бұл моселенің бетін кожа-молдаларды ожуа кыл- ган күлдіргі оңгімелермен жауып тастай салуга осте болмай- ды. Кдзак хандарының оркайсысын жеке-жеке айтпағанда, көптеген сүлтандар мен ру басыларының да жеке мөрі болтаный қазіргі тарихи деректер растайды. Көзі ашык, көкірегі ояу, окыған-тоқығаны мол сауатты адамдар оркашан да казак коғамынын жоғаргы сатыларында түрған. Олар сол сауатты- лығы үшін кеміткен де, томендеткен де тарихи деректің бірде- бірін біз білмейміз.Сегізішіііден, Қазан төңкерісінен бүрын біркатар эпостық жырларымыз дүркін-дүркін бастта бетіндс жарык көру бары- сында олардың ауызша стилі мен создік корына кол тигізу байкалып-актүрады. Бүл істін басгіаға даярлаушылардан, тіп- тен баска қызметкерлер тарапынан жүргізілгені даусыз. Әрі мүны бір ғана “ шағатайшылдыкка” “татаршылдыққа” сілтей сал>та болмайды. Байыптап карасак, мүнда да эпостықжыр- ға кітагі болып шығып жатқандықтан, оған “ кітапшылдық” бслгі дарыту орексті бар. Баспа бетінсн арнайы жарыкка шық- қандықтан олар бүрынғы калпынан аз да болса озгсшелснуі ксрек. Тым болмаса поленшснің қиссасы деген аты тұруы тиіс. Мүның сыртында кітаптың өтімділігі ғана емес, “ бүрын- ғыдан бүл басқа шығарма еді” деген емеурін де танылып тү- рады.Бұл айтылғандардан шығатын қорытынды казак топыра- ғында (орбірдсн ксйін барлықхалыктарда) фольклорлық шы- ғармалардың жазылып алынуы — қолжазба мәденистімсн бітс қаймасып жаткан табиғн жағдай екендігі. Сондықтан да ауыз әдебиетінің хатка түскен нүскаларын қолжазба мүра ретінде карауымызға толык негіз бар.Түптсп кслгенде, рухани мүрамыздың қос тіні -  ауызша жонс жазбаша достүр бір-бірімен ұштасып, бірін-бірі іс жүзінде толыктырылып отыратын түтас рухани мүранын омір сүру43



формасы болып шығады екен. Бүл екеуін бір-біріне карама- карсы кою былай түрсын, бір-бірінен ажыратып карау тиісті максатка жеткізбесе керек. * * *Кдзак колжазбаларының деыі фольклорлык мүра болган- дыктан, оларға катысты аткаруга тиісті ғылыми жүмыстар да фольклортану ғылымының аяғында жүргізілері хак. Ондай жүмыстар фольклорлык ауызша жоне қолжазба түрінде тара- ған нүсқаларын жинау, жүйелеу, текстологиялық түрғыдан зертгеу, ғылымм жоне ғылыми-копшілік басылымдарын жа- риялау сияқты салаларға жіктеліп кететіні, сойтіп сан тарау ғылыми зергтеулердің объекгісіне айналатыны түсінікті жағ- дай. Бүлардың оркайсысын фольклортану ғылымының жеке- лсген салалары ретінде тарата отырып, оларға арнайы токта- лар болсақ, ол бір бас-аяғы оңайлыкпен жинактала қояр ең- бектің жүгі болмай шығады.Кдзакфольклортану ғылымының казіргі мон-жайын бажай- лаіі отырып, оның кокейкесті зору моселелерін колжазба мүра- мызбен сабакгастыра карастырудьщтеориялыкта, практикалык та маңызы зор. Мүндай ізденістердің нотижесі фольклортануға да. колжазба мүраға да тікелей катысты болары даусыз. Сон- дыкпан да бүл тарауда біз кіізакфольклоры мен колжазбаларын жүйелеудің, оларды ғылыми зертгеулердің объектісіне айнші- дырудың кейбір маңызды мәселеріне токталмакпыз.А р га доуірлерді айтпай-ақ, Кдзан төңкерісінен бері карай өткен жетпіс жыл ішінде казактың ауыз әдебиетін жинау, жарпялау, зерттеу ісінің жеке алымдары ьгнтасымен де, мем- лскет ыктиярымен дс үзілмсй үласып, біртіңдеп толысып ксле жатканы баршаға аян. Рас, жср аяғы жиі тарылған да, арагідік кеңігсн дс ксздері болды. Бұралаңы мол киын асудан аскан керуендей ціығынсыз болған жок. Орны толатыны да, тол- майтыны да бар. Толатыны -  ауыз әдебиетінің осы уакыт ііиінде коғам тарапынан кағажу корген көптеген мәселелерінің сртелі-ксш зсртгеулеріндегі, заманның заңы үшін айыпты болып халкымызға жол таба алмай қалған рухани казынала- рымыздың, қүнды колжазбаларымыздың жарыкка шыгатын- дыгы. Ал толмайтыны — күні бүгінге дейін санамызда өгейсіп, санатка кірмей, кағазға түспей көнекөз шежіре карттармен бірге келмеске кеткен мүраларымыз.
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Мүнын сыртында осы екі үғымның қайсысына бүйырары белгісіз, ендігі тагдыры жүртшылык момлесіне тірелген ру- хани оміріміздін өткен куогерлері жатыр. Олар — олі кдғаз бетіне түспеген, копшіліктің козінен де, коңілінен де біржола кетуге жакын эдет-ғүрыпка, салтка, наным-сенімге, ырым- түсініктерге, түрмыс-тіршілікке, көшпелі жоне отырықшы мә- дениетке, \гүшел күнтізбекке, косіби және діни мерекелерге, достүрлі үгымдарға, ем-дом орекеттерге катысты өлең-жыр- лар, канатты сөздер, аңыз-оңгімелер, ертектер, мифтер, на- қыл-осиеттер, ырым создер, алғыс-карғыстар. бата-тілектер. Халқымыздың өткенін, тамыр жайған топырағын білу үшін тыйым салу (табу), дем салу, үшкіру, үшыктау, бал ашу, кару, көшіру, аластау, арбау, тазарту, аруакпен тілдесу, дуалау, бағыштау, жору сиякты этнографиялык-фолыслорлықіс-оре- кет пен сойлеу (жырлау) катар жүретін өткен заман куогерлері- нің казіргі ел есіндегі калдыктары мен жазба деректерін де бүған косар едік.Ш ындык сол — осылардың кай-кайсысы да қоғамдық, ресми үйымдардың жинау, зерттеу ілтипатына ие болмастан саясаттың күрбаны боп кете барды. Соның салдарынан казақ фольклорының ірілі-үсақты ондаған түрлері атаусыз қалды. Ал ата-баба мүрасын алалап жинау, саяси сүзгіден отпегендерін жауып тастау, колжазба қалпында шаң каптыру, ең ауыры, жаппай мазақету орын алғандығы белгілі. Мүндай орекет іс жүзінде сол елдін өзін-өзі келеке қылуымен барабар екенін кеш те болса енді түсінгендейміз.Қазак фольклорының арғы-бергі тарихы біздің санамыз- да үялаған ұғымдардан, калыптаскдн түсініктерден оддекаііда аукымды. Себебі, тілмен біргс туып, ойлау кдбілстімізбен са- бақтас дүниеге келген фольклордың барлықболмыс-бітімін камтитын қағида, зерттейтін әдіс әлі дүниеге келген жок. Келгендері болса (кезінде солай деп үққан болсак) уакыт өте кслс озгерген. Сондықтан да фольклор туралы түсінігіміз ғылымның жеткен межссімен олшснері анық. Ал ондай ізде- ністсріміз доуірден, коғамнан, олеуметтік процсстердсн бсй- тарап болған емес, керісінше солардың төл тумасы ретінде дүниеге келді.К^азақфольклорының табиғатындағы түтас жанрлар мен жанрлық түрлердің казіргс дейін ескерусіз кіілуының түпкі ссбсбі сііяси-олсуметтік жііғдайларға байланысты болса, оныд
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нактылы көрінісі жтпіайтьш бағдардамаларлан, зсрттейтін мак- саттардан огейсіп калуында.Бүл түрғыдан келгенде откеи гасырдың жинаушылары мен зерлтеушілерінің тожірибесі оддекайда үлагатты. Моселен. 1840 жылы шекаральгккомиссияньпібастыгы М .В. Ладыженскийдіи атынам Ш .Уолиханоптың әкесі Шыңгыска жазылған хатта ауыз одебиегіне катысты молімеггердің ешкайсысының да шет калмай түгел жиналуына, сан-салаға бөлініп түтас кагазга түсуіне нақтылы кеңес берілген' Бүл кеңестің түпкі макса- тына дол бага беру киын. Ал айда дау тудырмайтын басы ашыкмоселе -  кай халықтың болса да тыныс-тіршілігін, ру- хани бітімін тану үшін сыңаржак әрекеттермен, жарымжан моліметтермен шектелуге болмайтынын сол заманның зия- лылары жақсы түсінген. Мүның айқын бір мысалы — казак фольклорын ерінбей жннаған. жалыкпай зерттеген Г .Н . Пота- ниннін “Дала уолаятының газетінде” (1894жылғы 29, 30, 31 сандарьтнда) жарияланған арнайы бағдарламасы. Шынын айту керек, осында аты аталған, арнайы коңіл бөлінген, кезінде азды-копті жазылып алынған жанрлардың кобі күні бүгінге дейін аяқасты болып келеді. Себебі аяулы ғалым ол заманда ауыз одебиетін жинау үшін татттық, партиялык, идеология- лык кағидалармен “ карулану” керектігін білмеген.Фольклор мен этнографиялықмоліметтерді боле-жармай түтас жинау, оларды жанрлар классификациясында толықкам- ту дәстүрі Кеңес дөуірінің алғашкы жылдарында да үзілген жок. 1920-1922 жылдарда Ә.Динаев бастаған Жетісу, Сырда- рия экспеднцияларының іс-тожірибелері осыны айғактайды. Ал Х.Досмүхамедов “ Кдзактың халык әдебиеті” (Ташкент, 1928) дегеи еңбегінде фольклордың толып жаткан шағын түрлсрін коспағанда ірі-ірі 46 жанр тайға таңба баскандай сар м а  гі жіктслгсн. Окінішке орай, 30-шы жылдардан бастап мүндай ізденістердің кол-аяғына бүғау түсті. Сөйтіп кейбір ауыз әдебиеті түрлерінің тағдыры үзак-сонар дауға айналса (мосслсн, шешендік создер), снді біразы комбеден олі күнгс дейін алынбай отыр.Талай ауыз әдебиеті түрлерінің қазір қолымызда аты гана калды. Ештен -  кеш жаксы. Бүдан былай ескінің көзін, бү- тіннін сыныгын, асылдыңтамшысын тірнектеп жинауымыз кажет-ак!1 Валихамои Ч.Ч. Собрание сочинений. В 5-ти томах. Алматы, 1985. Т.1. С .30-32. 46



Осы зоруліктен казак фольклорынын бүрын-сонды бар түрлерін жинау. жүйелеу. жарыкка шыгару жоне зерттеу мүм- кіндіктерін жетілдіру максатында алдымен сол ауыз одебиеті- нің жанрлары мен жанрлықтүрлерініц кестесін жасау талабы келіп шыгады' Ал бүл істің коп болып кеиесер моселелері баршылык. Жанрлардың ғылымдагы толып жаткан аныкта- маларынан бастап, оларга ат койып, айдар такканга дейін этнография мен фолыоюрдың бір-біріне үштаскан моселелерін шешу окай шаруа емес. Олардың катары нда фольклорлық жанрларды идеялык-коркемдік бітіміне, күрылымдык жүйесі- не және омірде аткаратын кызметіне карай жіктеутүрса, сон- дай-ак Аристотель заманынан бері карайғы сөз өнерін текке (род), түрге (штд), жанрға саралау да өз маңызын жойған жок. Бүган коса фолыслордың одет-ғүрыппен байланысты болатыны, оуенмен, не такдактай айтылатыны, кара соз, олең түрінде кездесетіні де оның айрыкша белгілерінін санатына жатады. Бүлардыңборін ескеріп, ортакғылыми тоқтамға келу іргелі зерттеулердің ногижесінде орындалатыны хак. Бүл түр- гыдан белсенді позиция үстау қажет-ак.Ауыз одебиеті мүраларымызды бүдан былай түтас жинну- ды, толыкжүйелеуді ғылыми жолга қою үшін сол кыруар жү- мыстынбастамасы ретінде копшілік назарына жанрлар кестееінің (классификация) жобасын үсынуды жон кордік. Бүл ретге жоба- ның бүрьш-сонды казак фольклорына еңбек сіңірген зерттеу- шілср тожірибесіне негізделгенін айрықша атап өту парыз. Сондай-ак жобаны талқылауға М .О . Әуезов атындағы Әде- бист жоне онер институтынын ғалымдары да атсалысты. М ақ- сатымыз -  Хсшкымыздын жадында сакгаган ауыз одебисті түр- лсрін мынау калай дсп жатпай, түгел катарға қосу, зсртгсу ны- санасына айналдыру. Осы түрғыдан ел ішінде де әлі де болса дәстүрлі рухани мүразарымыздың жай-жапсарын терең бьзетін адамдардың бар екені және колжазба мүрамыздың ішінде жарыкка шықпай, өзінің онтайлы сотін күтііт жаткан жанрлар мсн жанрлықтүрлердің дс мол екені даусыз.Фольклордың жанрлық ксстесі ғылымның дамуына карай үдайы жстілдіріліп отырады. Бүл істің көкейкестілігі мен кджеттілігі ен, алдымен мынада:' Фольклордыц жанрлык кестесін кайта карпу гылыми ой-тожірибе- ніц орксндсуімсн біргс жүрстін күбылыс // Методическая записка по архиішому храпеншо и систематизации фольклорных материалов. Вильнюс, 1964. С .27-36. 47



- лостүрлі фольклордың е.ч есінде сакталпш нүскаларын меіілінше. молыракжазыи алудың үлт үшін де, ғылым үшін де аса кажет екенін долелдеп жату артык, бүкілхалыктык істің басында фольклордыңбарлықжанрлары мен жанрлыктүрле- рінің аты аталып. түсі түстелуі керек; нені жинап, нені жазу ғалымдарға ғана емес, жалпы көпшілікке де, информаторлар- ға да ауадай кажет;- колжазба мүраларымьтздың ішінде сақгалып келген, бірақ окулықтардан, зерттеушілер назарынан, текстер жинағынан шет калган. Сойтіп казір не онда, не мүнда жокжанрлар мен жанрлыктүрлерге фольклор кестесінен орын белгілеу солар- ға деген камкорлыктың алғышарты болыгт табылады;фольклорды ертелі-кеш түтастай, орі жан-жакты зерт- теп. ірі-ірі теориялык ізденістерге барар болсак, ол ісіміздің ең басында ғылыми ойластырылған жүйелеу (систематизация) жүмысы түруы тиіс; казак фолькторының жиналған молшерін. жанрлыккұрамын, түрлерін, салтка кажетті сипа- тын, таралу ауданын т.т. білмейінше, оның үлттык сиггатын да толык тани алмаймыз. Байыптап карасак бүл істің де бас- тамасы жан-жақты ойластырылған, нақтылы тарихи негізі бар жанрлар кестесіне барып тіреледі;ауыз одебиетінің коптомдыкнүскаларын жарыкка шы- ғару ісі -  республикамызда біраздан бері колға алына баста- ған шаруа. Бүдан былай көптомдықгың саны мен мөлшерін жанрлардың кестедегі саны мен жиналған қолжазбалардын көлеміне карап жоспарлап отырудың практикалық моні зор;- фольклордын арғы-бергі тарихын. типологиясын түтас күбылыс рстінде тану үшін алдымен оның недсн түратынын, яғни ішкі күрамын білуіміз кажст;- колжазба мүрамыздың фольклорлыкжәне фольклорлык емес нүскаларын дәл ажырату үшін жанрлар кестесін басшы- лыкка алу кажет. * * *Казак фольклорының колжазба корында сактаулы жазба- лары түгелдей бслгілі бір гылыми жүйегс түсірілуі кажет. Онсыз жиналған колжазбалар халык алдында озінің тарихи кызметін толыкөтей алмайды. Жүйеге түсіп, көпшіліктің де, ғылыми зерттеудің де ілтипатына бөленбеген колжазбанын рухани өмірдегі мән-манызы шамалы. Ал колжазбанын осын-
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дай күйге түсуі көп жағдайда онын күнсыздығынан емес. оны гылымдағы жүйелеу тосілінің олсіздігінен екенін өмірдін озі корсетіп отыр.Неге десеңіз фольклортану ғылымы — копнүскалы текс- термен айналысатын ғылым. Долірек айтканда, оның ең ма- нызды гылыми ой топшылаулары көпнүскалы текстердің ортақ белгісіне негізделеді.Өкінішке орай, кағазға түсгіеген ауыз одебиетінін нүска- ларын былай кояйык. колжазба қорларында сактаулы жазба- лардың озі коптеген салмакты деген зерттеулерде толыккам- тылмауы осы жүйелеу жүмысының жоқтығынан, ал бар бол- са оның шалалығынан.Ғылыми зерттеудің дерек көзі неғүрлым жүпыны болса, оның дойектілігі де соғүрлым олсіз. Жалкыдан жалпы коры- тыыды жасау оркашан абырой әпере бермейтіні анык. Ғылым- да бүл тек шарасыздыктан болатын жағдай.Ғылыми жүйелеу фольклорды жан-жақты зерттеуге ғана емес, колжазба текстерді іс жүзінде оңай пайдалануға да колай- лы. Атап айтқанда, фольклордың көптомдыкжинактарын кү- растьгруда текстердің мөлшерін аныктап, варианттары мен версииларын іріктеуге, түсініктемелерін жазуға, кісі аттары- ның, жағрапиялықатаулардың, кейіпкерлердің корсеткіштерін жасауға да жүйелеу жүмысы тікелей мүрындықболары созсіз.Ал енді ғылыми зерттеу жүмысы үшін жүйелеудің ^fән- маңызы тіптен де айрықша. Олай болатыны жүйелеу, шын- туайтка келгенде, түпкілікті (фундаментальды) ғылымның ең алғашкы жонс ең маңызды сатысы болып саналады1Фолыелортану — Ссігіыстырмалы ғылым. Себсбі фольклор- дын бслгі-бедерлері коптегсн халықгарда кайталанады. Осы- дан ксліп салыстырмалы-типологиялыкзерттеу фольклорта- нудың беделді де белді әдістеріне айналған.Фольклортану -  халы карал ы к гылым. Себебі, сюжеті, ке- йіпксрлері. варианттары мсн всрсиялары, шығу тсгі, омір суру формасы, аткарған кызметі, тарихи миссиясы бойынша с]зольклорда үлтына, тілінс карамастан тектестік, ұксастыкжәнс ортак сипат басым. Сондыктан да фольклортану ғылымы- ныңтарихында халыкаралықсипаталған, әлем жүртшылығы мойындаган кағидалар жетерлік.1 Ольденбург С .Ф . Странствование сказки (1924) // Избранные труды русских индодогов-фнлологои. М ., 1962. С.244.
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Солардың бірі -  жүйелеу одістері. Жүйелеудің түрліше жолдары болуы обден мүмкін. Бірак, бір ғажабы, жүйелеудін неғүрлым сәтті табылған одістері жер бетіндегі халықтардын фольклорын жинақтауда ортакколданылып келе жатыр. Бүл жағдай, осіресе, халыкпрозасын жүйелеуде аныкбайкалады.Осы орайда айта кетерлік бір жағдай жүйелеудін халык- аралык сипат алуы фольклордың үлттықбітімін жокка шыға- рады деген сөз емес, жүйелеудің жалпы максаты мен тосілдері ортакболғанымен, оның үлттыкфольклорға ыңғайлаетыры- лып, соның табиғатына нақгылы бет бүруы дау тудырмаса керек.
ҚДЗАҚМИФІКазак халкының достүрлі дүниетанымы мен сөз онерінің бастау козі дерлік бір жанр бар. Ол -  мифтер: дүниенің жа- ратылысы, неніңкалай, кайдан пайда болгандығы, оныңсебебі мен салдары, коршаған ортаның сыр-сипаты туралы айтыла- тын, адамзаттың собилік санасьгның нәтижесінде пайда болтан ғажайып оңгімелер, болкім, наным-сенімдер, түсініктер.Казак халқының мифтері фольклордың арнайы жанры ре- тінде зерттеле бастағанына коп уақыт болтан жок. М иф жоне оның моні туралы грек, үнді, Иран халыктарының рухани мүрасы ретінде айтылған пікірлермен шектелушілік фольк- лортану еңбектерінде бүрыннан орнықкан жағдай. Казақхал- кынын ауызша сөз өнерінің тарихында мифтік сюжеттер мен ксйіпксрлсрдің алатын орны хакында ор кезде жекслсген бай- каулар мен тұжырымдар орын алған. Ондай түжырымдар ко- бінссс мифтердің сртсгідегі, аңыздардағы, эпостык жырлар- дағы аткаратын қызметі жайлы болып келеді.Казак халқының мифтері туралы жол-жөнекей пікір бищір- ген ғалымдардын зерттеулерінде мифтердің түрлі мәселелері соз болады. Кезінде Ш .Ш . Уолиханов мифтсрдің шамандык наным-сснімгс катысын, шамандык ғұрыптардын мифтердсгі коріністерін карастырған болса', С .Ссйфуллин алғашқы ка- уымдык күрылыс кезіндегі таііпалардың дүниетанымындағы мифтердіңрөлін, мифтердің шындыкретінде кабылданусе- бептерін сөз етеді-1 Ал эпос, ертегі, аңыз, әпсаналардың туып1 Віілихіінон  Ч.Ч. Собр. сочинений. В пяти томах том 4. А ., 1985. с. 48-4-70- Сейфуллин С . Шытармалар. 6-том. 1964. 70-6.50



калыптасуынлағы мифтердің кызметі, мифтік сюжеттер мен мотіштердін таралу жагдайы Ә.Марғүлан зерттеулеріне аркау болды'Мифтердің молы ра к сакталгак жанры -  ертегілер. Кезінде мифтер же ке-дара жанр ретінде караетырылмаганымен, оның шыгудоуірін. себептерін аныктайтын пайымдаулар кездеседі. Ә.Крңыратбаен “ мифологиялык ертегілер” дейтін терминді колдана отырып, казактың мифтерін “ матриархат пен патриархат доуірінің ауысу кезендерінде туған" деп жорамал жа- еайды- Ол мифтік образдар негізінен ертегілерде сақталған деген тұжырымға ден қойды3.Кдзак мифтерінің бірқатар жанрлық жоне типологиялык ерекшеліктері С . Кдскабасовтың зертгеулерінде арнайы карас- тырылды4 Фольклордың түп негізі мифтерден бастау алаты- нын айта отырып, мифтерді тудырған ортаның ойлау жүйесі мен мифтік сананын даму кезеңдерін белгілейді. Мифтік сана- ның алғашқы кезеңінде адам озін табиғат пен коршаған орта- дан тыс түсіне алмайды. адам мен зат, өлі мен тірі. затгай ай- гақ пен көзге көрінбейтін кұбылыстар (рух) -  барлыгы да тепе-тең, біртүтас күйде. Ал осы үгымдардын жіктелген түсы, яғни адам озін баска дүниелерден бөліп алып, айырмашы- лықты сезінетін жағдайға жеткен шақта мифтік сананың екін- ші кезеңі басталады'.Мифтердің көптеп тууына себепші болтан осы екінші ке- зеннің айкын бір көрінісі ретіндс С.Кдскабасов Қорқыт жа- йындағы архаикальгқ шамандық мифтерге жеке токталады. Қоркытгың алғашқы қобыз жасауын мифтік ілкі ата (первопредок) болып саналатын жасампаз каһармандардың кызмсті- мен сойкес кслетінін аныктайды. Дүнисжүзі мифтерінде та- ралған бүл каһармандар ең алғаш еңбек күралдарын жасау- шы, адамзаттың алдында бірінші болып “ мәдени қызмет”1 МарғұланӘ. Ежелгі жыр-аңыздар. А ., 1985.: Қоңыратбаев Ә. КзіЗіікфольклорыныц тарихы. А ., 1991.98-6.1 К.опыртбаев Ә. Корсститген сңбск. 99-6.4 Кдскабасон С . Кзічак мифологиясы // Білім жоне еибек. 1983. N 10. 11-6; Сонікі. Миф//Кдзак совет эншіклопсдиясы 4-т. А ., 1989. 430- 431 -66; Сонікі. Ми<1)ологиялык персоиаждар//Кдзак совет энциклопедиясы. 4-т. А.. 1989. 510-611-66; Сонікі. Қазактың халык прозасы. А ., 1984. 64-93-66.■' Кдскдбасов С . Мнф псн әпсананын тарихилығы // Кдзак фольклорыпыитарихилыгы. А ., 1993, 83-6.51



көрсстушілер рстінде бейнеленеді. Әрі фольклор атаулының ең алғашқы кеіііпкерлері де осылар'Mii(J)Ti фольклордың арнаііы жанры ретінде карастыру- дың тарихы жоне достүрі ежелгі халықтардың классикалык модени мүрасын зерттеумен байланысты. Көптеген халык- тарда мифтерді арнайы түр ретінде зерттеу олі калыптаспа- ған. Мифтер негізінен сюжет және мотив түрінде фольклор мен одеби көркем шығармалардың күрамында, ауысып алын- ған. бұрыннан келе жатқан немесе одейі пайдаланылган оки- ғалар. түсініктер, наным-сенімдер катарында соз болып келе жатыр. Бүл, орине, мифтердің озі арнайы зерттеу объектісі болмаған жағдайда орын алатын көріністер. Алайда, олемдік гуманитарлык ғылымдардың тарихында ең көп зерттелген, ерсілі-карсылы пікір таласын тудырған такырыптардың бірі -  осы мифтер. Мифтер -  байырғы адамдардың дүниетаны- мы мен козкарасының, наным-сенімі мен ойорісінің бірден- бір корінісі мен нотижесі.Өкінішке орай, түркі халыктарының мифтері жан-жакты, жүйелі түрде күні бүгінге дейін іргелі сипатта зерттелген емсс. Жалпы мифті арнайы пон ретінде бөліп алып, жинау, жүйелеу, түрлерге карай жіктеу ісі коптеген түркі халыкта- рында әлі колға алынбаған. Тек қана Бахауеддин огелдің екі томды к“ Түрік мифологиясы” 2 атты енбегі ғана мүндай ке- ренаулыкка аз-кем козғау салды.Сондаіі-ак Н.Мыңжанүлының арнайы зертгеулерінде казак \пк1)тері мен хшфтік аңыздардың табигаты, такырыптыкаясы, тарпхп даму жолдары карастырыладьг' Бұл орайда ғалымдар казак мифтсрініңежслгі Грек, Рим, М ысыр, Қытай т.б. ми- фологнясы сиякты бас-£іяғы жинақгалып, түтас жүйсгс түсі- ріліп. күлдык қоғахщагы карым-катынас пен баскаружүмесін- дегі өзгешеліктерге сәйкес өңделмеген сипатын тарихи түрғы- дан ашып берді. Мүның себебін байырғы түрік тайпалары- ның кұлдык коғахщы бастан ксшірмсгендігі, осыган орай казак мифтсрі архаикалыкдсңгеііде бой корсетіп. кұлдық когамға дсйінгі доуірдің рухани кслбстін толық бсйнслсйтіндігімсн
1 Мелетішскиіі Е.М . Введение в историческую поэтику зпоса и романа. М .. 1986. С .21.: Bahaeddin Llgel. Тык mifologisi. I Cilt Ankara., 1989, 644 .; II Cilt. Ankara.. 1995. 610 s.1 Мыижапүлы H. Клзактыц мифтік ацыздары. Үрімші. 1996.
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түсіндірді. Түркі халыктарының мифтері біртүтас мифоло- гиялық жүйеге түсіріл.меген.И о, казак мифтерін типологиялыксипатына карай олемдік классикалық мифтер мен Х ІХ -Х Х  ғасырларда жарыкка шық- кан Азия. Африка, Австралия жоне Американың байырғы түрғындарының мифтері катарынан орын белгілеп, оның та- рихи-стадиялыкжоне күрылымдықжүйесін аныктау — казіргі зерттеулердің маңызды міндеттерінің бірі. Олай болатыны халкымыздың қоғамдык ой-санасының, дүниетанымыньтң, үлггык болмысының түпқазығы мифтерден бастау алатыны даусыз.Алайда аддымен бірер моселенің басын ашып алайык. Фольклор немесе ауыз одебисті аталып жүрген мүраның өленмен, кара сөзбен, оуенмен айтылатын накгылы жанрлары мен жан- рлыктүрлері болатыны молім. Бүл жерде жанр мен жанрлык түр дейтін үғым нақтылы калыптаскан мазмүны мен түр-пішіні, достүрлі мотіні, орындалатын жері, кейде арнайы орындау- іпысы (моселен, жыршы, жырау, ертекші, т.б.) бар, сөз өнерінің жіктелу ерекшелікгеріне негізделген түсінікпен байланысты қолданылып отыр. Жалтты фольклортану ғылымында жанрды озінің нактылы поэтикалыққүрылымы, калыптаскан мотіндік жүйесі бар шыгармалар ретінде түсіну обден калыптаскан. Сон- дыктан да эпос, ертегі, аңыз, сыңсу дейтін болсақ, мүның ар- тында түрлі-түрлі ерекшеліктері мен кызметі, мазмүны мен мотіндік күрылымы, өлең күрылысы мен айтылу монері еленітт- екшелген поэтикалық өлшемдер түр.Ал мифтердін жағдайы мүлдс баска. Мұнда сжелгі заман- дардан бсрі мифті миф түрінде айтатын достүрлі дербсс мәтін жоктың касы. Себсбі мифті савдайтын мифтік сана, сол сананы тудырған қоғамдықорта келмеске кеткен. Тек оныңжекелеген үилдзіндары мен ескірген, көбіне түсініксіз бөлшектері ғана калган. Түркі халыктарының фольклорында мифтердің жеке жанр ретівдс карасшрылмай келс жатканыньщ бір себебі дс осында. Сондыктан да біз казір мифтер туралы аііткднымызда фольк- лордың баска жанрларында (сртсгі, аңыз, опсана, эпос, тұрмыс салт өлеңдері т.б.) окиға, сюжет, фабула, мотив түрінде кезде- сетін, сөйтіп езгеріп, овделген, сіл кейде түсініксіздеу болса да архаикалықбелгілерін сактаған, баска жанрларға ауыскан миф- тердің “ ьщыраган” нүскаларын түсінсміз.Бүл жағдай бізді мифтермен тікелей бстпс-бет калдыр- мавды. Зсрттеуші кобінс типологиялык салыстырулар арқы-53



лы миф ерекшеліктерін калпына келтіру (реконструкция) ici- мен айналысатьтндыктан да “ жанр" деген атау бүл арада мей- лінше шартты.Оның үстіне мифтердің кызметі мен достүрі ауызша соз онерінің тарихында толығымен озгеріп үлгерген. Байырғы мифтерді тудырган орта олардағы баяндалатын окиғаларды шындыктың өзі деп кабылдаган немесе өмірдегі алуан түрлі күбылыстарды миф арқылы түсіндірген. Ал олардағы жой- кын да жойласыз фантастикалык окиғалар -  сол заманғы адамдардың ойлау дорежесі мен пайымдау ерекшеліктерінің жемісі. Бү;і моселелер ғылымда әбден зерттеліп, мифтердің бүлтартпас белгісі ретінде долелденген.Біздің айтпағымыз мифтік сананың Үіотижесінде пайда болған мифтік “ шындыкггың” атам заманда-ақөзгеріп, мифтік сананың жойылуымен бірге отірік оңгімеге айналуы. Бүл қүбылыстын тікелей мүрагері ертегілер болды.Демек, озінің барлык компоненттері жағынан мифтердің монін үғу үшін мифтік сананың ерекшеліктерін жаксы білуіміз қажет. Бүл тек типологиялык зерттеулердің аркасында ғана жүзеге асуы мүмкін.Келесі бір моселе мифтің үлтгық болмысы туралы. Казак мнфі арнайы соз етуге түрарлықтакырып, орине. Жүлдыз, ай. тау-тас, табиғат күбылыстары, жан-жануар туралы айтылатын мифтерден көшпелі өмірдің көрінісін, моральдық-этикалық нормаларын, әдет-ғүрпын, далалықандар мен күстардың мінез- күлқын, мал баккан елдің психологиясын жазбай тануға бола- ды. Бірак мифтік сана тарихы казак этносымсн карайлас емес. Тас доуірінсн бастау алатын мифтін шығу нсгіздсрі казіргі түркі халыктарының этникалыктарихьшан ертс. Мұндай жағ- дайда жалпы түркілік миф туралы айтуымызға негіз бар.Алайда шашырап кеткен ескі мифтің үшкындары барлык жерде бірдей таралып, бірдей сакталмағандыктан олардың ка- зіргі корінісі шындығында да үлттык тармактарға жіктсліп кстксн. Әрі сан ғасырлар бойы жергілікті жсрдің срскшслікте- ріне бсйімдслгсн. Бүган мифтердің баска жанрларға ауысуын да косыңыз.Мифтердің архаикалык белгілеріне неғүрлым тереңдеп барған сайын, олардың жалпы түркілік мәні де ашыла түспек. Осы орайда мифтік уакыттың доуір бсйнссі арнайы карасты- руға түрарлык мәселс. Ссбсбі миф окиғасы сондай бір аіірык- ша доуірде ғана болады деп корсстілсді. Ол доуір — орбір54



норсенің жаратылу, өзгеру, калыпка түсу, достүрге айналу, наным-сенімге ие болу уақыты. М иф логикасына салсақке- йінгі уақыттың борі -  сол бүрынғы уакыттың, яғни мифтік доуірдің нотижесі.Мифтік сана бойынша одет-гұрып, салт-достүр, орбір норсенің жүріс-түрысы, орекеті, кальпггаскан кагидалары, кыс- кдсы, біздін осы өміріміздің бар-жок көрінісі мифтік дәуірде белгіленген. Оны бүзуға да, орындамауға да болмайды. Сол себепті мифтік дәуір, түптеп келгенде, ұлттыкдүниетаным- ның да бастау негізі.Алда түрік дүниесінің мифтерін салыстыра отырып зерт- теудің мон-маңызы арта түспек. Себебі мифтердің архетипін анықтау үшін оның байырғы кезеңіне үңілуге тиіспіз.Адам айналасын қоршаған табиғат туралы үғымын сана мен тілдің калыптасуымен бірге орбітіп отырған. Мұндай ойлаудың тарихы мындаған жылдармен ғана олшеніп коймайды, соны- мен бірге озіндік сыр-сипатымен де ерекшеленіп, алуан салалы болып келеді. Осыдан болар, олемдегі ең бір талас-тартысы мол сауалдардың бір шоғыры осындай ойлаудың және сол ойлау- дын бірден бір айғак көрінісі болып есептелетін мифтердің таби- гатына катысты. Бүл сауалдардың дені миф дегеніміз не деген- ге ғана жауап беру емес, түптеп келгенде, байырғы адам бала- сының санасы мен рухани дүниесі, ойлау дорежесі, таным-тү- сінігі кандай болды дегенге жауап іздеумен барабар.Кдзак халкының ежелгі тарихы да бүл сауалдардың ішінен орын алуга тиіс. Өйткені ата-бабаларымыздың өткен доуірі мен ой-санасының айгағы боларлык мифтер мен мифтік аңыз- дары ауызша сөз мүрасынан елсулі орын алады. Олар -  казак- тьщ ән күйлері, өлең-жырлары, аныз-онгімелсрі т.б. Бұл туын- дылар сан ғасырлыкрухани азыкболумен бірге дала тіршілігі- нің талап-талғамына лайық өңделіп, өзгеріп отырды. С о н - дыктан мифтер белгілі бір дәуірдің, адам дүниетанымының откен бір кезсңінін нотижесі болғанымен, тарихи-рухани мүра ретінде талай-талай үрпақсанасына үялады; сойтіп пайда болу, даму, озгсру, бағзы бір жағдайларда ұмыт болу сиякты үрдіс- терді бастан кешірді. Қазір бізге келіп жеткен мифтер мен мифтік аныздар сол бір асып-тасыған мол мүраның бір бөлшегі ғана, жиналмай калганы бар, үмытылғаны бар, өзге жанр- ларға ауысканы бар, әйтеуір миф заманына тон классикалык үлгілсрдің кобі біздің доуірімізге ауызша үласа алған жоқ.
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Ай \ген Күнді сүлу егіз кыз, апалы-сінлілі кыздар, кыз бен жігіт бейнесінде баяндайтын мифтердің де маңызлылы- ғы сондай, Кун (солярлық мифтер). Ай (лунарлык мифтер), Жулдыз (астралдык мифтер) туралы мифтерге жеке-жекс түр ретінде арнайы ғылыми атаулар берілген. Соган сойкес бүлар туралы кым-киғаш теориялықтүжырымдар да жетерлік.Бүл такырыптағы мифтердің басты өзгешелігі жоне көнелік сипаты — аспан денелерінің бір замандарда адам болгандығы жоне олардың белгілі бір себептермен (кейде тіпті себепсіз) Айға, Күнге, жүлдыздарға айнапғандығы. Кейбір мифтерде олар олі күнге дейін адам ретінде түсіидіріледі. Кдзак мифте- рінде адамдардың не себептен айга, күнге, жүлдызға айнал- ғандығы айтылмайды, бірақолардын бір кезде адам болган- дыгы. ал бағзы бір мифтерде олар олі сол адамдардың іс-оре- кетін кайталап жүргендігі тайғатаңба баскдндай бейнеленеді. Моселен, Жетіклракшы жүлдыздары (жеті жулдыз) Аркан жұлдыздары аркылы Теміркдзықка аркандалған Акбозат пен Көкбозат жүлдыздарын үрлап алу үшін ор түн сайын оларды алысырактан торуылдап жүреді. Енді үрламақболғанда, таң атып кетіп, күндіз үрылар жасырынып үлгіреді. Солтүстік полюс бағытына жакын орналаскдндыктан Темірказық жүлды- зы әркашан бір орнында түрады да, калган жұлдыздар жердіц оз осін айналуына байланысты үнемі козғалыста жүреді. Акбозат пен Көкбозат жүлдыздары Темірказыкты жакындау жердей, ал Жетіқарақшы алысыракган айналады. Жүлдыздардың і\гүндай козғалысына карап әлгіндей миф тудырган ата-баба- ларымыз оларды адамдар ретінде түсінген.Дегснмен, бүгінгс жстксн мифтер мен мифтік аңыздар- дың үзын-ырғасына карай отырып, олардың типологиялық белгі-бедерлерін көктей шолып өтуімізге болады.Дүниежүзі халыктарының мифтері ғылыми зерттеулердің нысанасыиа алынып, тарихи салыстырмалы түрғыдан карас- тырылғалы бері мифтсрдін дс түрлі-түрлі қоғамдык-олсумсттік даму сатылары, тарихи денгейлсрі, түрлері мсн такырыптык аясы болатыны аныкталды. Мұндай іздсністсрдің жүртшы- лык мойындаған біркатар нәтижелеріне табан тірей отырып, казак мифтерінің де кайсыбір ерекшеліктерін аныктау үлты- мыздың рухани мүрасын түгелдеуге септігін тигізері сөзсіз.Ссшыстырмалы зсрттсулердің нотижслеріне Караганда, сң карапаным әрі ен коне мифтердің катарына аспан денслсрі — Күн, Ай, жұлдыздар мен планеталар туралы айтылатын мифтср56



жататьгн көрінеді. Бүлардың олем жүртшьтлығына кең тарал- ғандыгы жоне миф атаулының ішінде алатын орнының мон- мазмүны олар бір кезде адам болды деген түсінікті айшыкхап корсетеді. Күн соулесінің откірлігін оның мінезінің тік, ожет- тігіне, Ай соулесінің олсіздігін оның жүмсак мінезіне байла- нысты түсіндіру де олардың адам кейпінде үғынылғанын до- лелдейді. М иф бойынша Ай мен Күн аскан сүлу кыздар екен. бір-бірінің сүлулығын кызганып, Күн Айдың бетін тырнап алыпты, содан Айдың бетінде дақ калып, бүдан кейін бір жүрмейтін болыпты...Тагы бір мифте: жігіт бейнесіндегі Айга жердегі жетім кыз ғашық болып кдлыпты. Өгей шешесі қызды түнде су окелуге жумсайды (ырым бойынша түнде қызды далаға су әкслуге жүмсауға болмайды). 1<д>тз суға барса, гажайып бір сүлу жігітгі корсді, сойтсе ол су бетінде шағылыскан Айдың бейнесі екен. Қыз Айға жапынып, өзін апып кетуді отінеді. Сойтіп Айға ба- рыгі косылған, колына шелек үстап түрған қыздың бейнесін Айдын бетінен коруімізге болады. Бүл мифтердің борінде де аспан денелерін адам ретінде түсіну ап-айкын.Жалггы, дүниенің, оньщ ішінде асгіан мен жердің жараты- лысы туралы айтылатын мифтер мифтік сананың келесі бір даму сатысы болып есептеледі. Мәдени дамудан шеггеп калган халыктарда дүниенің жаратылысы турачы мифгер кең тара- мага?!, тіпті кездеспейді деуге болады. Космогониялық мифтер дегт аталатын мүндай онгімелердің түп-тамыры бізді қоршаған дүште кашан, калай жаратылды, жараткэн кім деген күрделі сауапдарга жауап іздеумен баіиіанысты. Сондықган да модени дамуы артга калган халыктарда бүл сауалдарға жауагі жок,Қіізақ мифтерінін арасында аспан мсн жсрдің, күн мсн айдын, жүлдыздар мен планеталардың калай пайда болған- дығы, оларды кімдер жаратканы туралы мифтер аз сакталған. Оны ң себебін орине, ислам дінінің ыкпалынан деп айтуы- мызға болады. Барлығын да жараткан бір Алла болгандыктан оган басқа бірсуді қосарлаудың қисыны шамсыы. Тағы бір ссбсбі -  казак мифтері күні бүгінге дейін мардымды түрде жиналмай үмыт калгандығынан. Дегенмен, жүмырткадай жерді көтеріп түрган көк өгіздін мүйізі, бір мүйізінен екінші мүйізіне ауыстырганда жер сілкінеді; дүниежүзіне мәлім миф бойынша олсмді тогіан су басканнан кейін Нүх (Ной) кемссі токта- ған жсрдс тіршілік бастачган; аспан иесі (орі жаратушысы) -  Тонір, ксіібір түркі халыктарынын мифтсріндс жсрдің иссі57



ойсл күдай үмай, болкім, баігырғы үғым бойынша Тоңір мен үмаіі ерлі-зайылты; аспанды еркек, жерді ойел бейнесінде үғьгну дүнме жүзінің коптеген халыктарына тараған. Жер бетіндегі тау-тас. озен-колдер бір кездегі алып адамдардың (Еділ, Жайык, Толағай т.б.) іс-орекеттерінің нотижесінде (секіргенде, жыла- ғанда. айкайлап күңіренгенде. үйықтағанда т.б.) пайда болған дейтін түсініктердін арғы негізі олар қалай жаратылды, кімдер жаратты дейтін сауалдармен байланысты екені анық. Бүл жер- де байырғы мифтік жаратушы күдайлар мен алғашқы мифтік (ілкі, модени, жасампаз) кдһармандар қызметінің арасында пэ- лендей айырма белгі койылмағандығын байқаймыз.Кдзақ мифтерінің тағы бір ең байырғы түрлерінің бірі — жан-жануарлардың (өсімдіктер) калай пайда болғандығы ту- pajrbi айтылатын түрлері. Бүлардың дені адамдарға катысты. Әсіресе, бір кездегі адамдардьгң жан-жануарларға, жондіктерге, кұсгарга немесе олардың адамға айналгандығы жайында миф- тер озінің карабайырлығымен ғана емес, логикалық-қүры- лымдық жүііесінің де біртектестігімен ерекшеленеді. Адам мен жан-жануарлардың, адам мен табиғат қүбылыстарьгның, жалпы жанды мен жансыздың арасына айтарлыктай шек қойылмайтын есте жоқескі бір ой-сананың нотижесінде пайда болған бүл үғымдардың астарында адамның озін де, озгені де жыға тани алмайтын кезені түр. Мүндай ойлардың айшық- ты бір корінісі — адамдардың алғашкы ата-бабаларын жан- жануарлардан тарататын тотемдік түсінігімен байланысты. Ертедегі мпфтік үғымның осындай бір мысалын казакгын “Аккаскыр" ертсгісінсн ангаруымызға болады. Бүл ертегіге адам мсн касқырдың үйлснуі, касқырдың адамга, артынан шарггың бүзылуына байланысты қайтадан қаскырға айна- :іуы, жалпы кдскырлар елін адамдардың коғамымен барабар дәрежеде түсіну сиякты мифтік үғымдар негіз болып алын- ган. Бәлкім, бүл арғы замандарда ертегі емес, миф түрінде түтас айтылган болуы да мүмкін. Байырғы гүріктердің касистгі тотсмі борі болғаны баршаға аян ғой...М ифгік сананың алгашкы кезсңінде адамның жануарға не баска заттарға айналуының себептері тіптен айтыла берме- ген. Кейінірек мүндай күбыпудың себептерін карғыстан, уәдені орындамағаннан, жазалаудан, шаршағандыктан деп негіздеу кисыны орьш а/шы әрі бүл мифтік ойлаудың жана бір ксзсңін бслгілсді. Қазақдаласы ны ңжер-су, тау-тас, озен-колдсріне катысты айтылатын мифтік және топонимикалык аныздары-58



ның көбі осындай күбылудьтн нотижесінде пайда болған- дығы кен таралған' Бүл өзгешелік дүниежүзі халыктарының мифтерінде де мейлінше комакты орын алады.Мифтік ойлау жүйесінің басты ерекшелігі адам қоршаған ортаның ішінен өзін боліп ала алмағандыктан, яғни ойлау дорежесінде объект пен субъект, зат пен таңба, қубылыс пен оның атауы, жалкы мен жалпы, сөз бен белгі. мезгілдік жоне мекендік үғымдар анықжіктелмегендіктен адам накгылы ка- тегориялармен, заттар мен күбылыстардың негізінен сырткы коріністерінен туындайтын сезімдік ұғымдармен ғана топ- шылаулар жасайды. Іс жүзінде жекелеген үқсастыктар кагіер- ге алынады да, нотижесінде заттар мен күбылыстар түтастай теңестіріледі. Адыстау болса да үқсастыктарды теңестіріп карау -  миф үшін маңызды шарт. Сөйтіп бір нактылы зат өзінің нактылы белгілерімен коса келесі бір заттың символына ай- налады, нотижесінде олар бір-бірін онай алмастыра алады. Символдардын мұндай алмастырушылыққасиеті бір заттың ерекшелігі мен болмыс-бітімін екінші заттын өзгешілігі арқы- лы біліп алуға, акьтлға салып түсіндіруге тиімді жол ашкан сиякты болады’Мифте заттың пайда болуын түсіндіру оның ерекшеліктерін түсіндіру болып шығады немесе керісінше, бір заттың озге- шеліктері мен кдсиетін соз ету дегеніміз оның пайда болған заманы мен себебін баяндау болып шыгады-1. Демек, әр халық- тьш аспан денелері, қоршаған орта туралы айтатын мифтерінен олардың өзіне етене таныс орі нактылы білетін өмір салты мен түрмыс-тіршілігінің бейнесін коретініміз қалыптаскан заңдылык,Бүл түрғьшан келгендс, казақарасында сақгалган мифтер- де көшпелі өмір салтына негізделген көріністердің жалпы дүниеге, оның ішінде аспан денелерінің касиетгері мен кимыл- козғалысына да телінетіні табиғи жағдай. Көшіп-конған ел (үнсмі козғалыс үстіндегі аспан денслері), торт түлік мал, оны ит-күстан, үры-карьщан корғау (Жетікаракшы, Ақбозат, Кокбозат, Аркан жүлдыздары), жылдын әр мезгілінде ортүрлі өзгешеліктерімен көрінетін андар мен жан-жануарлар (Үш аркар, Қамбар, Үркер т.б. жүлдыздар), косактап сауған кой-1 К^іскабасов С . Казактың халык прозасы. А ., 1984. 68-70-66.- Токаре» С .А ., Мелетииекий Е.М . Ми([)ология // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. Москва, 1994. Т .І. С . 13.1 Сомда. 13-6. 59



лар (Кемпірқосақ), түнгі бакгашынын жөн сілтер, мезгілді аныктар бағдары (Темірказык. Шолпан, Есеккыркан, Сүмбіле. Қүс жолы), ауа райының, жыл маусымынын малга жайлы- жайсыздығын болжау (Айдын, капай тууы, күннін батуы, жүл- дыздардың түр-гүсі. т.б.), міпе, бүлардың борі де дала тіршілі- гінің ммфтік үгымдарға астасып жатқан коріністері екені дау- сыз. Бүл түргыдан келгенде, казак мифінің логикалык күры- лымы мен жасалу жүйесі олсмдік үрдіспен сабакгас. Ал оның очіндік ерекшеліктерін мифтік символдар мен үғымдарға оз оміріпің коріністерін кошіруінем кореміз.Казак мифтерінің енді бір саласы -  адамдар, онын жара- тылуы жайлы айтылатын антропогоңдық мифтер. Бүлар коғам- дыксананың недоуір биікке көтерілгснін айгақгайды. Себебі адамның озі туралы, оның қайдан, қалай пайда болғандығы жаііында оіілау ммфтік ой сананың күрделілене басгаган кезе- ңіне сойкес. Адам омірінің түрлі кезеңдерінде түрлі жануар- ларға үксайтындыгы, о баста оны күдай балшықтан жарат- кандығы — коптеген халыктарга ортақсарындар. Кдзақ фольк- лорыиың баяндау тосіліне негізделген ертегі, аңыз, опсана, эпикалык жыр сияқты түрлерінің борінде дерлік айрыкша орын алатын гажайып туу мотивінің де түгі-торкіні мифтер- ден басталады. Мүндай мотивтердің озін мифтік доуірдің үзына боііына жазыгі карайтын болсақ, адамның жан-жан- уардан. бапшыкган, тастан. жарыкнүрдан, соуледен, т.б. пайда болуынан бастап. күрделі ойлау жүйесіне дейін ол талай-та- лай кезендерден, үзакдамужолынанотті. Кейінгі замандар- да мүндай түсініктсргс ислам дінідс ыкпал стті.Әдстгс. ішамның жаратьшысы, оның омірі туралы мифтср олім жәнс о дүнисдсгі жслісі бір омір жайындагы үғымдарға үштасып отырған. Исламға дейінгі тәңірлік дүниетаным бо- йынша аруактарға сену, олген адам іс жүзінде баска бір дүниеде бізбен катар тіршілік кешіп жатьгр деген түсінік орын алган. Олгсн адамның жыл толған асында ұлан-асыр той жасау, оны гажайып бір оміргс біржола шығарып сапу достүрімсн сабақгас. Мүндай ұғымга астар болган байыргы мифтік сснім екемі даусыз. Айнала коршаған дүниені адамдар кейпінде тү- сінумен катар “ кліітыс болған” адамдар да солардың катары- на барып косылатындығы, яғни адамның өзінің келген жеріне кайта кайтатыны -  байыргы біртүтас, арага жік коймайтын үғымынын сілсмдері.
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Бүл орайда дүниенің соңы “акырзаман” деген түсінікті адам- ның туу, жаратылу. өмір сүру, өлу жоне о дүниеде қайта жа- сау сиякхы белгілі бір жүйеге, циклді тәртіпке түскен тізбенің соиғы және корытынды болімі деп карауымызға болады.
Эсхатологиялық мифтер деп аталатын бүл оңгімелер котам- дыксананың салыстырмалы түрде жоғары деңгейге көтерілген түсына, баскаша айтканда, мифтік сананың классикалык дең- гейге көтерілген кезеңіне сәйкес. Акьірзаман болтан жок, бірақ болуы мүмкін. М иф логикасына салсақ, барша дүниенің ка- лыпты жағдайы бүзылған кезде акырзаман орнамақ, дүниенің калыпты жағдайы — кайдагы бір абстракциялыкүғым емес, мифтің өзінде баяндалатын бір кездегі күдайлардың, алып- тардың. демиургтардың, ілкі қаһармандардың, ата-бабалар- дъгң жасап, жаратып кеткен жолы мен достүрі: Моселен, жога- рыда айгылған “ Жетікаракшы” мифіидегі Акбозат пен Көкбо- затты жеті үры ор күн сайын торуылдауда, егер үрылар екі атты колға түсірсе, онда дүниеде акырзаман болады-мыс. Бүл, асылы, о бастан калыптаскан, мифтік заманда орныккан жағ- дайлар мен аспан денелерінің одеттегідей жүріс-түрысы бүзыл- ган күні дүние астан-кестен болады деген түсініктен туындап жатса керек.Мифте болашактын калай болатыны мифтік заманда орныккан немеее калыгітасқан жағдайдыңбүзылу-бүзылмауы- на байланысты. Кейінірек мүндай түсінік байырғы діндерге . де, олемдік классикалықдіндерге де негіз болып алынады.Мифті миф ететін басты ерекшеліктердің бірі — мифтік уакыт үғымы. Бүл уақыт -  кайталанбайтын, оте сртсдегі ай- рыкіиа бір мезгіл немесс мезгіл атаулынын басы. Мифтік уакыт пен казіргі уакьитың айырмасы арада отс коп мерзім от- кендігі ғана емес, ең бастысы бізді коршаган ортаның, дүние- нің жаратылған, пайда болтан, алғаш әрекет жасалған, басы басталған және маңызды істердің жүзеге асқан уакыты болып сссптследі. Уақытты бүлай түсіну миф заманын тындау- шыдан боліп тастайды. Оның үстіне айрықша окиға, айрык- ша заманда тана болады дегсн үғым тыщшушының миф оқиға- сын каншалыкты жөнсіз болғанына карамастан шындықре- тінде кабылдауын қамтамасыз етеді, мифтік уакыттың ал- ғашкы және барлык нәрсенің жаратылу уакыты екенін аңғар- тады. Ал мүнан ксйінгі немссс казіргі уакыт -  сол бүрынғы заманда калыптаскан жағдайдын нотижссі, достүрді сактау, орындау уакыты. Ссбсбі ата-бабалар жолы, олар орнаткан
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достүр — ен сенімді, ен тура жол, олардың уақыты -  касиетті уакыт.Мифте аспан денелерінің козғалысы, тау, озен, кол, таби- гат күбылыстары адамның пакты озі білетін коғамдыккарым- катынас деңгейіне түсіріліп, олардың кейбір алыс үксастык- тары тенестіріліп бейнеленетіндіктен миф кеңістігі мейлінше жойкын, жалпы ғарыіитыкөлшемгс теңестіріледі. Үғыну жолы нактылы да, бейнелейтін нысанасы мейлінше ауқымды. Бүкіл дүние мен адам іс-орекетінің бір арада болу нотижесі олемдік жойласыз молшер үғымын тудырады. Ал шындығына келеек. бүл адам санасының балаң шағындағы абстракциялык ойлау жүйесінін олсіздігінен, дүниені нактылы түсінік пен сезім аркылы ғана үгынудың нотижесінде пайда болған "мөл- шсрсіздік" жағдайынан болады. Адамдар ойлай алады, демек баска жанды-жансыз заттар да солай; адамдар бір-бірімен түрлі карым-катынаска түседі, аспан әлемі де, өзге дүние де солай; адамдар туады, оледі, баска дүниеге кетеді (кайта туа- ды), өліп-тіріліп жататын табиғатта солай. Мүндай орі нақ- ты, орі шектеулі үғым шексіз дүниеге телінгендіктен іс жүзінде бір-бірінен алшақжаткан, теңеспейтін үғымдар теңестіріліп, нотижесінде молшерсіз кеңістік үғымы пайда болады.Мифтің мүндай "мөлшерсіздігі” дүниенің бәрін камты- ғандай, барша сауалдарға жауап бергендей. Сойтіп мүның абстракциялык ойлаудың да үлгісін көрсеткендей осері бар. 1с жүзінде бүл жалкы үғымды жалпыға, бөлшекті бүтінге, кі- шіні үлкенге, нактыны жалпыламаға таңудың немесе ауыс- тырудың әсері ғана. Мифтердің күні бүгінгс дсйін үздік-соз- дык жалғасыл, біржола үмыт болмай келс жатуының да бір себсбі осында.М иф , түптеп келгенде, о бастан-аксөз өнерінің айшыкты бір жанры емес. Мифтің дүниетанымдык кызметі әлсірей бастағаннан кейін гана ол сөз өнерініц өзге жанрларымен (аңыз, опсана. сртсгі, т.б.) жакындасып, фольклорлыкжанр аясына түсірілді. Ал шындығына кслгенде, наным-сеніммсн, одет-ғұрыппен, салт-санамсн бірге туып, біргс жасаскан миф- тің коғамдағы көрінісі алдымен оның сан-салалы дүниета- нымдық кызметінде. Соны ң бірі — мифтің ғүрыпка (обряд, ритуал) катысты мәселелері.Әлемдегі коптсген халықгардын мифтсрі діни одет-гүрып- гармен, салт-санамсн бірліктс омір сүріл келгсн. Әсірссе, моде- ни дамуы жағынан кенжслсп калган халыктарда түрлі ғүрып-
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тардың, ритуал дардьтң мон-мағынасы жоне олардағы іс-оре- кеттің себептері миф аркылы түсіндіріледі.Кдзак арасында мифтіңбүл кызметі үмытылған. Алайда, Ислпмға дейінгі тоңірлік дүниетанымға сойкес мифтік түсінік- тердін практикалык іс-орекеттер мен байырғы діни ғүрып- тармен карайластығын байкау кзгын емес. Моселен, түрлі ауру- дың иесін көшіру үшін айтылатын әсері күшті сөздер мен ат- қарылатын орекеттер (камшымен үру, отпен аластау, түтін салу, түн күзетіп отыру. т.б.) жоне оларға катысты айтылатын мифтік аңыздар (Бодік, Албасты, Обыр, т.б.): бақсылар сарыны мен бақсылык. ғүрыптар, Қоркыт, Койлыбай. т.б. Ұлы бақсылар туралы айтылатын мифтік аңыздар; Айға, Күнге, Отқа табынудың іздері (жана туған Айға солем беру, Аіі соулесін үиыктаған адамның бетіне түсірмеу, Күнге бағ- жиып карамау, Отка түкірмеу және бүлар туралы айтылатын мифтер, т.б.). Бүлардан баска алғыс, каргыс создері және оған байланысты орекеттер (дүға оку, алынған тырнак, шаш, т.б. дүшпан көзінен тасалау), байырғы казак өмірінің сан та- рау тыйымдары (көк шөпті жүлма, босағаны керме, табалды- рыкты бастіа, түнде судың бетін ашықкалдырма, суға түкірме т.б.). M ine, халық арасында күні кешеге дейін үмытылмай келе жаткан наным-сенімдердің астарында о бастағы куатты бір сенімнің жатқандығы даусыз. Тыйымдар, мен оны олай жаса, мүны былай жаса дейтін жөн-жоба себептерінің дені үмытьтлған. Ал бүл үмытылғандардың кезінде мифтік мон- мазмүнмен байланысты таратылғандьгғы дау тудырмайды.Қазақ мифтерінің үлгілері олі дс болса сл арасынан, кол- жазбалардан, сртслі-кеш Жсірық коргсн деректерден жнналуы жәнс жан-жакты зсрттслуі тиіс. Себсбі ұлтымыздың рухани мүрасынын ен алғашқы бастау кезі -  мифтерде. Әлемдегі та- лай-талай халыктардын әдебиет тарихы, сөз өнері, жалпы руханм тарихы мифтерден басталатыны кездейсок емес.
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БАЛАЛАР ФОЛЬКЛОРЫХалықтың гаеырлар бойы ауызша жасаған коркемсоз оне- рінде апаның норестеге, атаның балаға, оженің немереге ең асыл дүниесіндей аманат калдырған мол мүрасы бар. Ол -  түн үііқысьгн төрт бөлген ананын ыстық махаббатка толы ол- диі. балдырғанның балдай тілінс оралған тотті такпагы, ду- маны мол ойын баласының олендері. Еңкейген карт пен енбек- геген булдіршінді табысгырған, сойтіп бірінің ой-сезімін сә- бидей поктікке шакырған, бірініңжан-дүниесін одемілікке, шаттыкка бөлеген де осы жырлар.Ересек адамның балалык шағында қуана алатыны сиякты ол жырлардың да адамзат коғамынын собилік доуірінде дүние- ге келгендігімен, оз заманының табиғи, кол жетпес күнды ескерткіші болып кала беретіндігімен қүнды.Халыкта "Коп баланың арасындағы шал бала болады, коп шаллың араеыңцағы бала дана болады” деген тамаша макал бар. Сөз жок. бүл — өмір тожірибесінен алынған шындық. Аягын олтек-толтек басып, балдыр-бүлдыр сөйлеген бүлдіршін- ді коргеиде онынтақпағына, жүріс-түрысына, тіліне егде адам- нын да еліктейтіні болады. Өйткені озінін балгын доуренін, ана сүтімен сіңген онін, бүкіл ой-санасымен біте кайнасып, бірге өскен балалық өлен-жырларын сагынбайтын, елжіреп еске алмайтын адам болмайды. Осы сезім кімді болса да ең мөлдір, кдлткысыз таза, адам жанының собилік соттеріне ша- кырады. Үлкеннің де. кішінің де жүрегіне жылылыккүяды.Балалар жырының рухани омірімізден алатын орны озге- шс. Жастарды торбислеу ісінс, сгемен сліміздін саналы, жан- жакты интеллектуалды мүшесін калыптастыруда, жалпы адам факторына айрыкдіа мән беріліп отырған казіргі заманда, ха- лықтың осы саладағы тәжірибесін өз керегімізге мейлінше тиімді, толык пайдалану үлксн қажсттіліктсн туып огыр. Ал дүниедегі жаксылык атаулының адам жанына нүрын ссбуі, рухани тазалыктың клйнар козі ананың олдиінсн, жасанды- лыкатаулыдан бейхабар балдырғанныңөлең-такпагынан бас- талады десек асыра айткандык емес.Ауыз әдебиетіндегі жекелеген балалар фольклорының жи- 
ніілып. баспа бстіндс жарыкка шығуы X I X  ғасырдан бастала- ды. Ы Атгы нсарин, Г .Н . Потанин, С.К обесв, Т.Жомартбасв, Ә.Дивасв т.б. жазушылар мен галымдардын сңбектсріндс балалар фолклорының кейбір үлгілері жарияланды. Олар жас
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үрпакты торбиелеу ісінде ауыз одебиетінің де маңызды рөл аткаргандығын жаксы түсінді.Дегеимен, балалар фолыслорын арнайы жинау, баспасоз аркылы халыктыңозіне кайта үсыну, сондай-аконыңтабиға- ты, даралык сипаты туралы пікір айту кеңестік тоңкерістен кейінгі доуірге жаталы. Кеңес өкіметінін алғашкы жылдарын- да С.Сейфуллин. І.Жансүгіров бүл салада айрыкша еңбек сінірсе, кейінірек М.Әуезов, Ө.Түрманжанов, М.Ғабдуллин, Ш .Ахметов, М.Әлімбаев, С.Кдсиманов т.б. зерттеулері мен жинактарында оларды жариялау, болмыс-бітімін, әдебиет пен фольклордан алатын орнын аныктау моселесі мол камтылған.Әрине, мүндай тожірибе жеке ғалымдарға ғана тиесілі бол- май, үлкен үжымнын ортақ максатына айналуы тиіс. Ш ы - нын айту керек, соңғы кезге дейін казак балалар фолъклоры фольклортану ғылымының кол жеткен табыстары түрғысы- нан жан-жакты каралган емес.Балалар фольклорының үлгілері тоңкерістен бүрын жарық көрген В.В . Радлов, Г .Н . Потанин, Ә .Ә . Диваев, С .К өбеев, Кенес доуірінде шыккан С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Ө.Түр- манжанов, Б .Г  Ерзакович, С.Кдсиманов, Б.Уахатов сшткты зерттеушілер мен жазушылардың гүрлі мақсатта жазылған еңбектерінде жарыкка шыкты. Сондай-ак “ Балаларға таргу" (1927), “ Ауылдағы жастар, жас үландар үшін ойын, өлең, мысалдар” (1928), “ Бөбекжыры” (1943), “ Қазак совет халык ондері" (1959), “ Жаңылтпаштар” (1963), “ Қазактың халық поэзіш сы ” (1964), “ Қазактың халық жүмбактары” (1972), “ Өтірік олсндср” (1980), “ Казактың хайуанатгар туралы ертс- гілері” (1978), “ Қуырмаш” (1986) т.б. жинактары, “ С ан а” журналының беттеріндс жарияланды. Бүган коса Казак Үлтгық Ғылым академнясының Орталыкғылыми кітапханасындағы жене М .О . Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты- ның колжазба корында да балалар фольклорының үлгілері кездссіл отырэды. Олардытестологиялыксұрыптаудан өткізіп, түтастай жүйсге түсіріп, жариялау -  казак фольклортану ғы- лымынын маңызды максаттарының бірі.“ Балалар фольклоры” деген үғымның аукымы кен. Бүған ауыз әдебиеті үлгілерінің көптеген жанрлары мен жанрлык түрлері жатады. Олардың ішінде кара сөз түріндегі шығарма- лар да, үлкенді-кішілі түрлі мақсатпен айтылатын олсң-жыр- лар да бар. Бүған коса ойынға байланысты жоне ертегі, аңыз-
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онгімслсрде жиі кездесетін ьтрғакты прозаның да балалар фольклорынан алатын орны ерекііте.Кдзакфольклорының жанрлары мен жанрлықтүрлерінін күрамы, аткаратын кызметі. ид е я л ы к- кор ке м д і к е ре к ш ел і ктер і, күрылысы бойынша соңғы кезде сараланып зерттеле баста- ды. Бүрын жеткілікті дорежеде мон берілмей келген архаика- лык эпостар, тарихи жырлар, түрмыс-салт өлендерінің кейбір түрлері арнайы карастырылды. Сондай-ак халык прозасын ертсгілік жоне аңыздық проза деп екі салаға жіктеп, олардың озін іштей жанрлар мен түрлерге болу калыптасты.Алайда балалар фольклорының жалпы ауыз одебиеті түр- лерінің кайсысымен сабактас, үлкендер фолъклорымен туйісе- тін жері қайсы, өзінше дараланып түрар түсы қайсы дейтін үлкен теориялыкта, практикалык та маңызы бар моселелер олі күнге шешімін тапкан жок, Олай болатыны балалар фольк- лорының үлгілері бас-аяғы жинақталып, тегі, жанры, жанр- лык түрлері бойынша олі күнге сүрыпталған емес.Өзге халықтардың фольклортану гылымындағы сиякты казак халкының да балаларға катысты ауызша көркем сөз мүра- сьта ерссек адамдардьтң үжымдыкшығармашылыклен терезесі тек “ фольклор” деген үғымды тіркеу үшін, сол мұраны жи- нау, копшілікке арнап жариялау, зерттеу кажет-ак, Түптеп кел- генде, кай фольклордың да алға койған мақсаттарынын ең бастысы — жеткіншек үрпакты жан-жақгы торбиелеу емес пе?!Балалар фольклорын типологиялык жағынан салыстыра карастыру, сол арқылы коркемдік-поэтикалыккүрылымын, идеялык-торбислік маңызын саралау, ол үшін алдымсн казак балалар фольклорының гылыми басылымын да даярлау уа- кыты жстксн моселс.Сонгы кезде ертегілер, аңыздар, ауызша әңгімелердің үлгі- лері жекелеп те, арнайы түтас жинақболып та жарияланып жүр. ‘‘ Кдңбакш ал” (1983 ж .), “Алтын сака” (1984 ж .), “ Боз- інгсн” (1985 ж .). “ Олген казан” (1985 ж .), “ Алтын сандық” сиякты кітаптарда киял-ғажайып, түрмыс-салт жәнс хайуа- наттар туралы ертсгілср, аңыздар жарыккорді. “ Тілашар” деген тізбекпен (серия) балаларға арналган такпактар, төрт түлік жырлары, макал-мэтелдер, сондай-ак “ Куырмаш” деп атала- тын шағын өлендер жмнағы жарияланды. Бүлардың бәрі де қүптарлык жайт.Дегснмсн, ауыз одсбиеті үлгілсрінің ксз келгснін, мосе- лен, эпостыкжырларды, маюиі- мотслдерді балаларга лайык-
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ты іріктеп, өңдеп жариялауға болтаны мен, олардың барлы- гын "балалар фольклоры" лсген уғымға голыгымен жаткы- зуга болмайды. Ауьгз одебиетінің кез келген жанрларынан балііларға үлгі боларлыктай, торбиелік маңызы зор шығарма- ларды коптел кездестіреміз. Бірақолар балалардыңозіне ғана арналган. болмаса балалардын өз творчествосынъщ нэтижесін- де пайда болған ауызша сөз өнерінің белгілерін сипаттай алмайды. Ал, ертегі. аңыз-оңгімелер. төрт түлік жырлары- ның, жүмбактардын үлкендерге де, балаларға да катысы бар.Балалар фольклорының арнайы сала болып бөліну еебебі, оның озіне тон коптеген ерекшеліктерінің болуында. Ол шар- ггьт түрде жіктеу емес, өмірде шын негізі бар қүбылыс. Өкі- нішке орай, казак балалар фольклорының үлгілері әлі күнге жеке айдар тағылып, ғылыми түрғыдан сүрыпталып түтастай жарык корген емес. Оларды жинауға да жеткілікті дәрежеде коңіл боліпбей келеді. Бүл зерттеу жүмысына да кері осерін тигізуде.Осы  олкыльгктардың аз да болса орнын толтыру үигін балалар фольклорының ор жерлерде бүрын-сонды жарнялан- ған үлгілерін, колжазба материалдарын пайдалана отырып “ Аксанды к, кок сандық” жинағы кезінде жарияланды' Рас. кітагіка енген кейбір олендер мен аңыз-әнгімелердің балалар фольюгорына катыстылығы күмонді болуы мүмкін. Оларды нактылы кімдер айткандығы туралы қолымызда дсрек жок. Ондай жагдайда біз шығарманың түр-сипатына, мазмүнына сүйендік. А л, балалар фольклорының жанрлык түрлерін жіктеп, оларға айдар та туда бүрыннан келе жаткан санамак (считатка), бесікжыры (колыбельшш песня), торттүлікжырла- ры, ойын олсндсрі, огірік олсндср, такпактар сияқты тсрмин- дермен катар, жаңадан каламак (жеребьевки), сүрамак (вопросы-ответы), арнау-тілек өлендері (заклмчки). мазактау (дразнилки) деген терминдерді пайдаландык. Алдағы уакытта жи- налған матсриалдардың негізінде бүлардын катары толықты- рылып. колсмі жагынан да үлғая бсрср дсгсн ойдамыз.

' Аксяилык, коксаплык, Қүрастырып, алғы сочіп ж ігтпі Ш.Ыбыраев. 
Алматы. 1988.

67



*  *  *Халқымыздың бал л л ар фольклоры жанрлык курам ы жа- ғыиан сан-салалы, соған лайыкты олардын аткаратын кызметі де түрліиіе. Зерттеу еңбектерінде достүр бойынша оларды шыгу. орындау ерекшеліктсріне кіірай үлкендердің балал арға арнап шығарған, бірак, негізінен балалардың репертуарында сакталған шығармалар жоне балалардың озлері тараткан өлең- жырлар деп екі салаға жіктеу кальгптаскан.Бүл топтағылардың озгсшелеу түрғандары -  бесік жоне гүсау кесу жырлары. Олардың шыгарушысы да, айтушысы да ересек адамдар. Осы себепті олар бірде түрмыс-салт жыр- ларына, бірде балалар фольклорына жаткызылып жүр. Олай болатыны норестеге бағышталып айтылғанымен, бесік жы- рында лирикалық өлендерге тон үлкендердің көңіл-күйі, тол- кыған сезімі ашык-жарқын бой корсетіп отыруы мүмкін: Туған жердің сағынып топырағын,Коз алдыма келеді сол түрағым.Ата-анамды аяулы аңсағанда,А к бөпемді аялап отырамын.Әй-ой, бөгіем,Кейін калған елімді!Корер ме екем!Мүнда ескі коғамдағы ананыңтағдыры, еліне, ата-анасы- на деген ыстыксағынышы жатыр... Ішкі сыр-сипатына Караганда халыктың лирикалық өлендеріне жакын, тек түрі жа- ғынан жоне бүлдіршінді жүбату максатында айтылғандығы- на қарай бесік жыры сксндігін ажыратуға болады. Бүларды жанрлықсрекшсліктерінс карай жіктеу, сойтіп балапар фольклорына каншалықгы дорсжсде катысы барын аныктау алдағы зерттеу енбектерінің үлесіне тимек.Дәстүрлі еңбек жырларының күрылысы карапайым, есте үстауға, аіітуга оңтайлы болып келеді. Үлкендер шығарып жоне оздері онмсн орындағаньгмен, мүнда норсстенің ссту кабиіетіне лаііықты жүмсак. жүбату сарыны басым жатады. Мазмүнындағы тілск айту кұлакка сіңімді, баяу сазды әуен- мен терең үштасады. Демек осының өзінде бесіктегі бөбектің түіісік сезімін, есту кабілетін ескеру бар. Оны ң ыкыласын аударып, көңіл жүбататын тәрбиенің алғашкы нышандары мол.Дорменсіз норсстенін жаксы жетілуі үшін аяқ, қолын жа- зып. тәнін сылагі-сипау үстіндс баяу ырғаклсн “ ос-ос!” “ А і
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білек” олендері айтылған. Сөйтіп баланың жан сүлулыгына ғана емес. тон сүлулығына да алғашқы күннен бастап үлкен мои берілгсн. Ал енбектеп, түруға бет алган шағында оны ка з-кдз түрғьгзып, жүре бастағанда түсау кесу ырымы жасал- ган. Бүл сот те олеңсіз отпеген.Балалар фольклорының үлкен саласы — ойын олеңдері. Тілі шығып, сөйлей бастаганнан, комелетке толып, есейген шагына дейін баланың жасына лайыкты сан түрлі ойын ой- налған жоне олардыңбасым копшілігі олең-такпактармен бірге жасап, бірін-бірі толықтырып отырған. Алғашқыда балалар үлкендердің комегімен, кейін біртіндеп ойын тортібін игере ксле создерін өздері шығарып айта бастаған.Ересек адамның катьтсуьшен айтылатын өлен, такпақтар бүғанасы катпаған, өз бетімен ойнап кетуге олі жарамайтын балдырғанды әлденеге мазасызданса жұбату, коңілін баска жак- ка аудару, ол үшін табиғатқүбылыстарымен, жан-жануарлар- мен таныстыру максатын коздеген. Бесік жырларымен салыс- тырғанда мүнда үйьтктату, тыныштандыру емес. баланың кө- ңілін көтеру, түйсік сезімін ояту, күлдіру басты орын алады. Бүл реггс балдырғанның білегін, алаканын, саусақтарын үстап, түрлі қимылдар жасап, арасында кытықтап отырудың моні зор (“ Саусақсанау ойыны", “ Бес саусак” , “ куырмаш" т.б.).Осы сипатгагы олсндерді орыс фольклортану ғылымында жекс жанрлық түр ретінде карастырады (пестуш ки, потешки). Казак балалар фольклорында да мүндай өлеңдер аз бол- маған. Оларды жинай келе ойын жырларының жеке саласы стіп жіктсугс болады.Балалардың оз бстімсн ойнап кстуге кабілсті жстксн ксздс олар үлксндердің комсгінсіз олең, такдақтар айтып, сан түрлі оііындар ойнап, азан-казан мәз болып жатады. Балалар твор- чествосыныц шын мәнінде канат жайып, еркіндікке шыға бастауы да осы кез. Ойындардың ішінде отырып та, түрегеп түрыгі та, дамылсыз жүгірігі те ойнайтындары бар. Оііын ба- рысындағы іс-орекеттерді бслгілсу, балалардыц орын тортібін аныктау, түрлі рольдергс бөлісу, міне, мүның борі дс олсң, такпактар аркылы іске асырылады. “ Санамак", “ каламақ” так- пақтары ойын жүргізушілерді, жекелеген қызметтерді бөлісу үшін айтылса, “ Сокыр теке” , “ Үй артында қол ағаш" “ Кім үіиты?” атты баскалары бүкіл ойын пропесімсн түтастыкта- уын, мазмұны мен гүрі бойынша ортүрлі кимыл-козғалыс- ғармсн бірліктс айтылады. Сондыктан да олар ырғағы жағы-
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нап кейде жедел. енді бірде баяу орындалса. кейдс арасына ырғактьт кара сөз араласып отырады. Мазмүны озіл-калжың, сыкакка толы болса, қүрылысы мейлінше карапайым, айты- луы жеңіл. создері ойнакы. Дыбыска еліктсушілік, аллитера- циялык, ассонанстык кайталаулар жиі үшырасады.Бір ғажабы ойындар балалардың жан сүлулығын да, тән сүлулығын да жан-жакты жетілдіруге бағыгпиіған. Өзгені былай койганда, жан-жануарлар калай дьтбыстайды, кандай іс-орекеттер жасайды, оларды тілімізде қалай айтады дейтін танымдык. тіллік маңызы зор моселелерді “ кіілай айтуды біле- мін” ойынының озі-акбалалардың күлағына күйып береді. Әтеш — шакырады,Есек -  бакырады.Күзен — шакылдайды.Бака — бақылдайды,Шыбын ~ ызындайды,Ш іркей -  ызылдайды...Тегінде, іс-орекеттерді дүрыс сипаттай білу — тіл моде- ниетінің бірімші шарты болса керек. Мүны өмірге жаңа кадам баскан балдырғанның санасына сіңірудің төте жолын халкы- мыз дәл таикан.Балалар ойындарында кейде өлең, такгіактар кездесе бер- мейді. Біраколардыңда негізгі мақсаты -  іапкырлыккіі, шап- шацдыкка, ептіліккс баулып, киялына кіінат берігт. ойын үш- тау. сөйтііт өз бетімен іскерлікке, кысылған жерде дүрыс іиешім кабылдауға тәрбиелеу. Бүған коса кез келтен ойьгнньщ аяғында жеңу бар да, женілу бар. Жсңгендср ары карай оз биігінде калуга тырысса, жсңілгсндер айыгт тартады. Ол кобінссс так- пак айту, он салу, би билсу, оңгіме аіітып күлдіру, жануар- лар мен хайуанаттар сиякты дыбыстау түрінде болады.Бүдаи кай ойынның да түпкі нысанасы балалардың бо- йындағы тнорчестволык кабілетін ©рістету, жанына онердің нүрын ссбу, олсң, тақпакайтуга, он салуға тосслдіру скенін ангару киын смес.Балалар фольклорының да үзақ даму тарихы бар. Оны ң ішінлеежелгі замандардагы наным-сенілшермен, мифтіксана- мен байпанысты паііда болган өлең-жырлар да, бсріі доуірлер- дің өмір шындығынан туып калыптаскан көркем сөз үлгілері де ксздессді. Осы түрғыдан кслгсндс табигаттағы заттар мсн К\'былыстардын “жаны бар" дейтін конс түсініктің арнау-ті- лек олсндсрдс сакгалгандығын корсміз. Мүігда аспан дснелсрі70



мен табиғат қүбылыстары — айга, күнге, жаңбырга, жыл мез- гіллеріне т.б. бағышталып, оларга тілек айту. сүрау-жалба- рыну сарындары байкалады. Сондай-а к, жа н - жануарларды ка- сиет түту, оларға арнап олең айту да көне тотемдік. мифтік түсініктермен сабактас. Рас, ондай олең-жырлардың кобі үлкен өзгерістергс үшыраған, кейбірі бергі доуірлерде арнау-тілек түрінде, соның үлгісінде гана шығарылған.Көне арнау-тілек өлендері фольклордағы салт жырлары- ның (обрядовая поэзия) негізінде калыптасуы ыкхимал. Мүн- дай пікірді арнау-тілек өлендеріне жақын орыстың балалар фольклорындағы “ закличка” жанрын зерттеген ғалымдар да айтады1Наным-сенім, ырым-түсініктермен бірге кдльгптаскан ежел- гі салт жырларының бір тобы бертін келе халыктың табигат пен омірге деген көзкдрасының, гүрмыс-ііршіліктің озгеруіне байланыеты үмыт бола бастаса, енді бір тобы озінің алғашкы садттык, кызметінен ажырай келе балалар репертуарьгна ауыс- кан. Онда да көркемдік кестесі, түр сипаты, мазмүны бойын- ша жанарып отырған.Мүндай салт жырларының кейбірі ересек адамдардың фоль- клорында да озгеріске үшырағандығы молім. Айталық, ерте замандарда карақүрт, бүйі шаққан адамды, не жан-жануар- ларды айықтыру үшін арбау-байлау мақсатында орындалған бодік өлеңі бертін келе кьтздар мен жігіттердің жикалган жерін- де озіл-қалжьтң түрінде айтылатын бодік айтысына айнал- ғандыгы белгілі. Осы сиякгы балалар фольклорында да өзінің сртсректсгі практикалық, яғни салттык, ырыми кызмстінсн болінгсн олсң-жырлар молынан сакталған. Олар коніл кодеру, озіл-калжың, ойын мақсатында жырланып, балалардың айнала коршаған ортага, табиғат күбылыстарына, жан-жан- уарларга (күстарға, жәндіктерге) өзінше карым-қатынасын, көзкарастарын білдіреді.Мүндай олсндердің біШіілар фольклорыида сакгалын к<шуы- ның озіндік себсптсрі дс жок смсс. Дүниедсгі жанды-жансыз заттардың барлыгын көрсем, білсем, сырын аңғарсам деген қүштарлык балалардың бойында айрықша болса, олар сол коргендеріне өз көзклрасын, ішкі киял дүниесін, алған әсерін білдірмей гүра алмайды. Сыры онша мәлім емес заттардан,
' Русское народное поэтическое творчество. Под редакцией А .Н . Новиковой. М .. 1986, с .123, 127.71



түрлі қүбылыстарлан өз киялында тудырган гажайып іс-оре- кетгерді күтсді, содарға байланыстьі үлкендерде бола бермейтін беймелі де бедерлі үғым қалыптастырады.M ine, осы жағлайга арнау-тілек олендерінің срекшеліктері белгілі бір дорежеде сойкес келеді. Себебі онда жансыз затты жандыдай, болмайтынды болғандай етіп суреттеу, жан-жан- уарлар мен табигат қүбылыстарына айтар сөз осер ететіндей үгым бар. Бүл өзгешелік қиял-ғажайып ертегілеріне дс тон. Длайда арнау-тілек олеңдерінін, олардаи айырмашылығы — мүнда дерексіз үғымдар емес. күнделікті коріи жүрген табигат коріністеріи кейіптеу, жан-жануарларға деген оз карым- қатынасын, тілегін тікелей білдіру айқын көрініс береді.Габиғат дүниесіне, айнала коршаған ортаға эсер ететін сөз- дердің магиялык қасиеті бар деп үғынған ертедегі адамдар- дың наным-сенімінен туган жырлары уақыт оте келе мифтік, тотемдік, ырым-түсініктерден боліне бастайды. Себебі ондай түсінікгердің озі конеріп, үмытылады. M ine, осы түста ғана ескі түрмыс-салт жырларының бір тобы ересек адамдардың аіітуынан біртіндеп ыгысып, балалар репертуарына ауыса бас- таса керек. Сондыктан да арнау-тілек өлеңдерінде ырым, с;ип- тан горі біиісілардың қоршаған ортаға куаныш-реміші, тілегі, эмоциялыксезімі басым корінеді.Ж ау, жау, жау жаңбыр,Жау, жаңбыр!Арык суы мол болсын! осімдіктер көп болсын!Жауган жсрің шоп болсын!Мүндай көнс жырлардың біыалар ортасынан бсрік орын алуына олардың күрылысы, түр срскшсдііасрі дс ссбспші болса керек. Наным-сенімдерге байланысты шықкан ежелгі жыр- лардын күрылысы карапайым, жинақы әрі қыска каііырыла- тындідғы бслгілі. Оларда сөз, сөз тіркесі, дыбысгардың каііта- ланыгі келуі: түрлі дауыска, козгалыстарга еліктсушілік жні үшырасалы. Күрылысы мейліншс карапайым болпшына кіірама стан, макал-мотелдер сиякты түіаакіъілыкка не болган. О н- сыз арнау-тілск өлеңдерінің біілалар есінде үзаксакпілуія мүм- кіп емес.Кдзақ балалар фольклорының ішінде өтірік олеңдердің де озіндік достүрі бар. Түрмыстағы карапайым заттар. табиғат- тағы кұбылыстар, жан-жануарлар, шыбыи-шіркейлертіршілі- гін, іс-орексттерін саналы пурдс үлғаіітып корссту арқылы
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олар алам кияльтн небір ғажайып дүі-шеге, қызыкты оқиғала- рга жстелейді. Күнделікті тіршілікте бір-бірінен алшақ үғым- дар, ойга келе бермейтін іс-орекеттер өтірік олецдерде одемі үйлесімін тауып. еріксіз күлкі тудырады осы оқиғалардың басы-касында оларды көрген, басынан откерген куақы тілді кейіпкер жүреді.Өтірік өлсндерде киялга мейлінше еркіндік берілгсн. Алайда ол күндслікті тіршіліктен, күн көру косіптен туындап жата- ды. Сондыктан да киял-гажайып ертегілердегі тылсым күш, сиқырлы заттар, мифтік каһармандар бүган тән емес. Өтірік олеңдердің коркемдік іларты - отірікті жорта шындықтай баян- дау, киыспайтывды шебер қиыстыру болып табылады.Айттым да өтірік өлең жүртка жактым,Қой кылыгг қүмырсканы жаздай бақгым.Айғырын шегірткенің үстап мініп,Адыр-адыр қойтастан түлкі кактым.Өтірік олендер кейде сан түрлі окиғаларды кіімтап, ко;іемі жағынаи ұзақболып келсе, кейде қыска кайырылады. Мүны- мен катар түтас сюжстке қүрылған, бас-аяғы жшіакталган олеішср де кездеседі (“ Ш ыбын'\ "Кірпікшешен" т.б.)-Халык фольклоры балалардың ойын үиггап, киялына канат беріп, одемілікке, осемдікке тсфбиелеп кана коймайды, со- нымен бірге тапкырлықка, шешендікке де баулиды. Создерді дүрыс, анык айту үшін тілді жаттыкгыру мақсатында түрлі жаңылтпаштар үлкен қызмет аткарса, өз бетімен ойланытт, заттар мен кұбылыстардың сипатталуына, балахтасына карай олардың атын табуға, сөйтіп баланың ой-өрісін кеңейтуге жүмбактар слеулі ссптігін тигізсді.К;\закбішалар фольклорын саралап жіктсйтін болсақолар- дың іііііндс ксйбір жанрлардың (жанрлыктүрлерлің) үлксн- дсрге де. балаларға да ортакекендігін көреміз. Олар: ертек- тер, жүмбактар. отірік олендер, гөрт түлік жырлары т.б. Алайда осы жанрларга жататын көркем шыгармалардын мазмүны, түр-сипаты, ішкі табиғаты бірдей смес. Олардың ішіндс бала- лар айтатын, оздеріне ғана лайықты олсң-жырлар бар:Қой баласы -  қоңырым,Қойдан жуас момыным,Ш опаи ата түлігі -  К.0ша каи ы м, кайдасың?ГТүшайт, пүшіійт!
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'Голді қалair шакыру, маллың баласын сүюі, бөбектің төрт түлікке airrK.au тілегі. ком мен ешкінің айтысы, сондай-ак шешілуі онай. күрылысы карапайым жүмбактар. үғымға жеңіл отірік олеңдер, міне, бүлардың қай-қайсысы да балалар репертуары нда молынан сақталган.Рас. бүл жырлардың алғашқы шыгарушысы ересек адам- дар болуы обден ыктимал. Солай болды да. Оны ң үстіне балалар фольклорын үрпактат-г үрпакка жеткізіп, балдырған- дарга үйретіп отыратын негізінсн үлкендер болса керек. Д е- мек. үлкенлер мен балалар творчествосының тығыз карым- катынаста бодуы. ауыс-түйіс ортак шығармалардың екеуінде дс үшырасуы занды. Алайда ауызша коллективтік творчест- воиың ерекшелігі сонда, олар көпшіліктін талап-тілегіне ла- йыкты үзаксүзгіден өтіп, өңделіп. түрлі сыннан өткен дәстүрлі кдлыпқа түспейінше толық мағыыасындағы фольклорлык шығарма бола алмайды'Осы түргыдан келгенде балалар фольклоры да о баста кім шыгарғанына, калай пайда болғанъгна карамастан балалар кол- лектнвінін өзіндік сүзгісінен өтеді. Өз үғымдарына, түсінікте- ріне, тіл оралымына, іс-орекеттеріне сойкес емес туындылар копшілік тарагіынан кабылданбайды. Ал кабылданған жағ- даііда біьпалартворчестіюсының достүріне лайыкты іс жүзінде озгеріп, оилеледі. Оралымсыз тіркестер, үгымға ауыр шумак- тар үмытыладьт.Осы түста бір ескеретін жағдай -  балалар фольклорының кейбір үлгілерінде мазмүнға жеткілікті мон беріле бермейді. Ұйкасы оңай, ойнакы болса, әсірссс, түрлі іс-орсксттергс ай- тылуы сойкес кслсс ондай олсндер кобірск колдау табады. Осындаіі өзгсшелікті біз, осірссс, ойын олсңдерінсн анык көреміз.
Балалар фольклорының тагы бір ерекшелігі -  ауі.із одс- 

бпстініц баска түрлсріне Караганда коллективтік сигіатының 
басым сксндігі. Түтастай алын Караганда жалпы халыклық 
фольклор коллсктивтік творчествоның жемісі болғанымсн 
онын оз ішінде даралык, индивндуалдық белгілері дс бой 
корсете береді. Бүл халықарасында талант кабілеті мол акын. 
жыршы. жырау спякты өкілдердің өз репертуарларын калып- 
тастырып. баскдпардын бәрінің колынан келе берментін өнер 
сахнасына дараланып шығуымен баііланысты.Дникин В.ГІ. Русский фольклор. М .. 1987. с .28-30.74



Ал. балалар фольклорының дені жалпы когішіліктін есінде жүреді. Оның көбін балалар жаттап алып, жиннлған жерде ке з кслгені жекелегі те, топталып та айта береді.Бүған коса балалар фольклорында поэзияның іс-орекет, ойыннан (ойын олеңдері), түрлі коне түсіпіктерден (арнау- тілек олеңдері), ырым, салттан (түсау кесу жыры), карапа- йьш  оуеңдерден, жан-жануарлардың даусы мен кимылына (ойьшдар мен ойын өлендері) еліктеуден қарасын үзіп, толы- ғымен ажырап кетпегендігін байкаймыз. Бұл, соз жок, балалар поэзияеының коп кырлы, ертеректегі синкретті белгісін айғактайгын күбылыс.М іне, осы айтылған озгешеліктердің борі де жалпы адам- зат фолыслорынын ерте доуірдегі сәбилік шағына тон белгшер. Рас, балалар фольклоры түрлі тарихи доуірлерді бастан кешірді, озгерді. оркен жайды. Сойте түра ол осы айтылған достүрлі калыптын аясында дамыған сиякты. Бүган белгілі бір дәре- жеде собилер ортасы, болашак жан-жакты ин геллектуалды адамның балдырғандар арасынан бірден суырылып шыға қой- майтыны да себепші болса керек.Осыган Караганда халықауыз одебиегінің ерте замандар- дагы жағдайын, оныи жанрларының шыгу, калыптасу, даму жолдарын х<ан-жакты зерттеу үшін балалар фольклорының матермалдарына сүйенбейіпше түпкі нысанаға толык жегу мүмкін емсстігі байкалады. Ғылым алдыңдағы балалар фольк- лорынын манызды сипаггарының бірі, міне. осындай.Ж ана дәуірде одебиет пен фольклордың айрыкша канат жайып, такырыбы, мазмүны, корксмдік срскшеліктсрі, фор- масы жағынаи жаңа снпат атуы балалар поэзиясына да тон. Олардың тақырып аясы кенсйіп, мазмүны толыктырылды. Тыңпан көптеген жүмбактар, жаңылтпаштар, өлең-такгіак- тар, ән-өлендер дүннеге келді. Олардың ішінде бесік жырла- ры да х<аңарып түледі:Мына бесік, бүл бесік, жаңа бесік,Бүл бссіктсй бссік жокбсрср нссіп.Ж ана омірдін бссігі күнды смсс пе,Тсрбс гсді татайды, жанаша осігі.Казак балалар фольклорының ел арасында әлі де талай тамаша үлгілері шашырап жаткандығы даусыз. Базары мол балалык күшағындагы өлең-жырларын куана еске түсіретін адамдар, болмаса бал дәуренін казір бастан отксріп жаткан
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балалар талай кызыкты сыр шертері анык. Оларды үкыптм- лыкпен жинау. текстологиялық сүрыпгаудан өткізу, сойтіп ғылымп багасын беру -- алда олі жалғаса беретін, халык мура- сына деген камкорлыктың бір көрінісі болмақ.
БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН ФОЛЬКЛОРЫКдзак ауыз әдебистінің гасырлар койнауынан сүрінбей өтіп, өзініц үрдіс досгүрін сактаган айрыкша саласы -  балалардың ойын фольклоры. Рухани мүрамыздың өзге түрлері сиякты онын да үиіқ даму тарпхы, толымды арнасы, ор кез когамда аткарып келе жаткан кызметі бар.Үрпағын ойламайтын халыкболмайды. Онсыз өсіп-өну, ілгерілеу жок. Ойын фольклорының оміршең қызметі де оның ең алдымен жеткіншек үрнакты торбиелеу ісімен баиланыс- ты болуында. Демек, халыктың зтикасы мен эстетикасының, педагопікасы мен психологиясының, әдет-ғүргіы мен наным- сенімдерінің, шаруашылығы мен косібінін шоғырланған корі- нісі балалардың ойын-сауыкжырларында жатыр десек асыра айткандьтк емес.Әрбір когамның балаларға жасап отырган камкорлығына, жеткіншек үрпакка деген козкарасына карап, сол қоғамның болмыс-бітімін, гуманистік бағыт-бағдарын байкауға бола- ды. Түптеп келгеиде, үлттық касиет пен достүрдің кдлайша жалгастык табуы да сол коғамның үрпакка деген момілесіне байланысты. Сондыктан да болар, казір көптеген дүниежүзі халыктарының этнографимсы мен фольклортану гылымында “ балалар этнографиясы” деген арнайы ғылыми бағыттар ка- лыптасты. Олар халықтың достүрлі торбиелсу салтын. бала- ларга катысты одст-ғүриын, олең-жырларын, ойын-сауықга- рыи жан-жакты карастырады. Мүндай игілікті істердің нәти- жесіндс әрбір халықтын модениетін кеңірек тануға, психоло- гиясын тереңтүсінуге, эт ни калы к моден нет достүрін үр пак- тар бойына сініру жолдарын нақтылы білугс, сойтіп, халык- тық педагогиканың тиімді жакгарын бүгінгі күннің кажеттілі- гіне жаратуға болатындығы анықгалып отыр'Кдзақбалаларынын ойын-сауықжырлары балалар фольк- лорынынжеке саласы ретінде күні бүгінге дейін арнайы карас-' Кдраңыз: РешетовА.М. Введение// Этнография детства.М .. 1988. с.4.
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тырылған емес. Оның себебі балалар фольклорының өзі түтас- тай жанрльтқ күрамы бойьшша сараланып, жітакгалып, арна- йы жіктеу, сала-салаға болу күні бүрынғы кесіп-пішілген кд- ғидаларға сүйенуден емес, үлтгықмұраның нактылы табига- тынан туындауы тиіс. Бүл түрғыдан келгенде, казак балала- рыиыи ойын фольклоры да өзіне тон қызметімен, идеялық- көркемдік кестесімен, күрылымдыкжүйесімен ерекшеленеді. Рухани мүрамыздың ондай болмыс-бітімін терен танып білу үшім. ен алдымен, оларды камқорлыкка алып. жинап, жарық- ка шыгарыл отыру парыз.Кдзақ балаларының ойын фольклоры оз алдына дербес жинакталып. арнайы зерттелмегенімен, ол туралы ертелі-кеш айгылған жекелеген пікірлер, ой-іүжырымдар, ғылыми бакы- лаулар кездеседі. X I X  ғ. балалар ойындары мен ойын-сауык жырларын халыктың одет-гүрпымен, тұрмыс-тірлігімен бірлік- те алып карастырған Г.Потанмн. А.Алекторов, А.Харузин, Ә.Диваев, П .Ходы ров, Н.М елкова, М .Каш им ов1 енбектері өзінің ғылыми күндьглыгын олі жойған жок. Қайта зтника- лыкмодетшеттін қыр-сырын терең үгыну үшін олардың балалар фольклорына жүгінуі уакыт сынынан отіп, бүгінгі күні ғылымда жалғасын тапкан жаңа күбылыскд айналды. Бала- ларға катысты одет-ғұрып, салт-сана, олең-жыр, ойыидарды этнографиялыкбағытта карастыру болашакга айгарлыктай но- тижслерге жеткізері сөзсіз.Ойьгн фолъклорыньтң өзгешеліктері туралы жекелеген қүн- ды бакылау-түжырымдарды, сондай-ақ, С.Сейфуллин, І.Жан- сүгіров, Б.Кснжсбасв, Ш Ахм стов, М.Әлімбаев. Х.Арғьшбасв, Б.Тотснаев, КЛсламжан т.б. зерттсулсрінен кездсстіреміз.Дсгснмсн. түтастай алып Караганда, ойын фольклоры идся- лық-көркемдік (такырыгітык) ерекшсліктеріие, күрылысына, аткаратын кызметіне (функция), тегіне, түріне. жаирына (жанр-
' Казахский фольклор в собранна Г.Н. Потанина, А.. 1972; Апскторов А .Е . Праздничные игры н забавы киргизов // Оренбургский листок, 1988; Харузпп А. Киргизы букееискон орды // Антрополого- этнографические очерки. Вып. 1. 1889; Диваев А. Игры киргизских детей // Туркестанский весгиик. N 15, 1905; Его же. Девине игры киргизской молодежи // Туркестанский вестник. N54. 1907; Его же. Как киргизы развлекают детей // Этнографическое обозревание. N 1-2. 1908; Ходыров П. Игры киргиз // Туркестанский вестник. N39. 1912; Мелкова Н.А. Игры киргизов //Труды Оренбургского общества изучения киргизского края. Вып. I. 1921; Кашимов М .С . Казақбалалары үшін. Кдзан. 1907.
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лык түрлерге), тағы баска толып жаткан белгілеріне карай сараланып жіктелген смес. Ойын жырлары мен ойъшдардыц үлттыкматериалдарга негіздедгеи гылыми ксстесінін (классификация) болмауы, оларды практикалык түргьшан сүрып- тауга. жүйелегі жариялауға да, теориялыктүрғыдан те ре идей зерттеуге лс залалын тигізін отыр.Шынын айту керек, балалар кандай жағдайда (болкім. үл- кснлермен бірге) ойыпдар мен ойын жырларьгн шығарган, өз- гелерге калай үйретеді, кдлай үйренеді, озгеру жолдары кдлай және бүкілхалықтыксипат алгаидары кайсысы, жергілікті бел- і ілері кандай дейтін тікелей бакылау-гожірибелерге негізделген моліметтер ғылымда жоктың касы. Онсыз ойын фольклоры- нын ггаііда болу, даму, таралу жолдарын, балалардьтн есте сак- тау және өзгелерге өткеру тожірибесін, ойындардын халык психологиясы, түрмыс-тіршілігі, әдет-ғүрпымен нактылы бай- ланысын. үлкендердің балаларға, балалардың үлкендерге козка- расыы жан-жакты зерггеп білу қиынга сопшы. 1с жүзінде балалар фольклоры мен этнографиясына катысты моліметгер жи- наудыи карапайым бастамасы аиыкгама-анкеталар да әлі күнге жасалған жоқ. Бүл кемшіліктер шүғыл жонделуі тиіс.Ойын фольклорын еріккеннің ермегінен туа сапған дерексіз киялдың корінісі деп үғу үлкен кателік. Оның астарында ко- тамлык-олеуметтік терең мон жатыр. Байыптап карасак, кез келген ойыннан халык өмірінің тікелей де, шартты да жинак- талган көшірмесін көреміз. Олардың ішінде олеуметтік жағ- дайга (“ Х а н ", “ Хан жаксы ма?” , “ Орнынды тап” “ Кдмалды кррғау” , "Қарамырза"), адамдар арасындагы карым-катынас- ка (“ С ср ік -С ср ік ” “ Кім үрды?'\ “ Жаяу тартыс” “ Бслбсу тастау” “Аксерек, коксерек"), сңбск-косіп шаруашылыкка (“ Калай айтуды білемін” , “ Ақбайпақ” , “ Сен гүр, сен шык” “ Көк смыр" “ Айкүлак"), наным-сенімге (“ Ш ымбике", “ Коги гок" “ Қара күлак” , “ Етек-стск” ), аңшылыкка (“ Аншылар” , “Ашльщан шыралғы") байланысты пайда болган ойындарды ажырату киын емес. Оларга карап ойындардың шығу тари- хын сжелгі замандардагы ру-тайпалардың одет-ғүрпымсн, росім-салтгарымен, .мифтік түсініктерімен сабактас екенін жора маллауымызға болады. Әсіресе, ойындардың ішіыде аң, күс, жан-жануарлардың даусына, жүріс-түрысына еліктеп, солар- дың кимылын кайталау. бакташылык, аңшылык косіптсрді бсйнслеу, жалмауыз, шойыиқүлак, каракүлаксиякты мнфтік ксйіпкерлсргс ссну -  осының айғагы.78



Адамзаттың даму тарихындағы алгашкы собилік ой-сезімдс- рінің көрінісін балалар ойындарынан коптен кездестіруіміздің озіндік еебептері де жокемес. Олай болатыны -  кез келген адам омірінін собилік шағы қоғамдағы, шаруашылык пен түрмыс-тіршіліктегі өзгерістсрге карамастаи адамзат коғамы- і-іың балауса доуіріндсгі ой-сезімдерімен белгілі бір дорежеде сабактас. Сондыктан да ежелгі замандардагы адамдардыңгоп- талып аңга шығу салты, оскери кактыгыстары, тайпа, ру кө- семін тағайындау одеттері ойында сакталған.“ Аңшылык” , “ Марламкаш” ойындарында анды жан-жак- тан коршап аулау, топталып іздеу, жасырыну, куу, калай колга түсіру аны кбой корсетсе, “Дауысынан біл” “ Ш үқы- ма” ойындарының далада із кесу, түрлі дыбысты ажырата бі- лу мақсатында пайда болғандыгы байкалады.Ойындардың енді бір тобы кошгіелі тайпалардың озара кактығыетарын, жаугершілік доуірдің бітімін, рулық қауым- ның жол-жоралғысын әзінше кайталайды. Олардың катары- на “ Жамбы ату” , “ Тенге ілу” , “Түткын алу” “ Кдмалды кор- ғау” “ Батыр” , “ Атомыраулаттыру” “ Жігіткуу” , “Атүстіндегі тартыс” , “ Итеріспек” сияқты іс-орекст ойындарын жаткы- зута болады. Әсіресе, “ Кдрагие” ойынындағы биіктігін де, ара кашмктыгын да бір метрден кадаған ағаш таяктардыц ба- сындағы бас киімдерді белгілі бір кашыктықта түрып үзын сырыкпен (ертеректе, болкім, найзамен) аткылау, соз жок, ежелгі оскери жорықтардыңсілемдері1 Бүл ойын согыс оне- ріне баул умен катар, росім (ритуал) қызметін аткарғандытын жорамалдауымызға болады. Себебі, жорыкка аттанар алдын- да осыган үксас росімдер коптеген сжслгі тайпаларда болган.Ойындарда ежслгі заман көріністерінің молынан сакталу себсбі, олар халкымыздын ізгі касиеттсріне, шаруашылык кә- сібінс, этикалықжәнс эстстикалық достүрінс торбислеудің бірден-бір тиімді жолы болды. Ойындар аркылы балалардың тоні де, жан дүниссі де ойдағвдай жетітіп отырган: когішілік оргасында озін-озі үстаудың, кысылгаңда жол табудың. коғам- да өз орнын сезінудін алғашкы мектебі де осы ойындар болды дссек аеыра айткаіідықсмес.Ойындардың осыішай қьізмстгерінш ішіндс айрыкша орын алатыиы -  шаруашылыкка, енбек-кәсіпке баулу. Қазакөмі- рінін негізгі күн кору косібі торт түлік малға банланысты болгандыктан, олардыцбейнесі ойындардан да мыктап орын1 Тотснасв Б. Кгпактың үлттыкойындары. A .. J 978. 53-бст.
79



алғаи. Оіімнда койшы, кой, каскыр, ит (“ Айкүлак" “ каску-лак"). түйе, бота (“ Ай батпак......... Гүйе-түйе” ), сиыр, бүзаү(“ К окси ы р"), теке (“ Сокыртске") рөллеріне еніп, олардың арасындағы карым-катынастарды корсету -  таза көшггелі түрмыс-тіршіліктен туган. Торт түлік пен баска да үй жану- арларының негізгі жауы каскыр бейнесінде берілсе. кейде каскырдын орнына ескі сенімдерге байланысты жалмауыз кемпір түлғасы корініс береді (“ Етек етек” “ Коги гок” ).Кошпелі түрмыс-тіршіліктін нсгізінде пайда болғаи. мал шаруашылығымен сабактас асыкойындары да казак дала- сында кеитараган. Түрлі гүсті бояумсн боялған асықтармен, коргасын күйыгі, арнайы даярлаған сакамсн сан түрлі ойы 13- дар ойналған. Кейінгі жылдары олардың көбі үмыт болса, енді біразы жаңаша тортігтен ойналуда.Балаларды ептілікке, тапкырлықка баулитьтн, отырып та, козгалып жүріп тс ойналатын түрлері аса мол. Олардын ара- сынан түрлі заттарды пайдалану аркылы жоне созбен оііна- латындарын карастырып көрейік. ****Түрлі заттарды пайдалану аркылы ойнапатым ойындар кө- бінесе кпмыл-козгалыстармен байланысты орбиді. Ондай 'затгар айнала коршаған ортада жоне түрмыс-тіршілікте кездесетін тас, ағаш, балшык, күм шыбык. таяк, сүйек, сүлгі, орамал, борік, белбсу, жіп, ине т.с.с. болып келеді. Кейде ойынға арнайы даярлайтын заттар да болады. Оларға тазартылып, боял- ган асыктарды, түрлі ойыншыктарды, қуыршактарды, ерте- ректе колданылган сиырдың түлеген жүнінен басылған доп- ты, жонылган жонс кесілген агаштарды т.б. жаткызамыз. Заттарды пайдаланып ойнау кейде іс-әрекет барысында карасөз не олең-такпактармен косакталып айтылады. Сөз текстері ойынның кезекті шартыи, іс-әрекеггің себебін түсіндіреді. Мосслсн. “Асау мостск" ойынында керілген арканның үстінде отырып, жердсн еңксйіп такня алуды былай түсіндірсді.— Ә й, ер екенің білеііін,Ешкі соііып берейін.Такия алсаи енкейіп,Күламасан теңкейіп,Ерлігіңе сенсйін!Ойын шартын кабылдаған бала:— Асау мәстек бүл болса,Үйретейіи, көріңіз.Маған таякберіңіз! -дегі ортаға іиығады. Ойын жүргізуші оған:
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— Міне, саган таяк,Үшке лейін санак.Бір... екі... үш ... -  ден жауагі береді.Ортаға шыкқан бала санақбіткенше жерден еңкейіп такня алуы тиіс.Сойлемнің басында не ара-арасында, аз да болса, соз кол- даньглмайтын ойын кемде-кем. Кейде текст бірыңгай ырғақ- ты кайталау (“ Коги гок” ) болып келеді:Гок, гок. коги гок.Гок, гок, коги гок,Гөк, гөк, көги гөк...Ойындардын енді бір тобында негізгі кызметті сөз атқа- рады. Мүндай ойындарды балалар көбінесе бір жерде оты- рып ойнайды. Дегенмен, соз ойындары да кейде кимыл-оре- кеттермен тыгыз байланысты. Моселен, “Үй артында кола- гаш” “ Соқыртеке” , “ Үшты-үшты” “Аксүйек” , “Тымпи-тым- п и ", "Аксерек, көксерек” сиякты ойындарда соз кейде іс- орекетке жетекші, ал кейде косалқы кызмет аткарады.Сөзге негізделген ойындардың басты максаты -  балалар- ға дүрыс сойлеуді, гүрлі күбылыстарды, іс-орекетгерді гүсінікті, жатыкетіп сипаттауды үйрету, сойлегенде шешен, тапкыр болуға торбиелеу. Осындай ойындардың ішінде, осіресе, жан- жануарлардың даусын, төлдеуін, іс-орекетін дүрыс айтуға даг- дыландыратын “ калай айтуды білемін” , түрлі сөйлем күрас- тыруга төселдіретін “ Егер...’\ айтылған сөзді есте сактаута машықтандыратын "Сы мсыз телефон” , соз бсн сойлсмнің мазмұнына дүрыс мән беруді үйретстін “ Біз д с” “ Үш ты- үшты” , бірдсн соз табуды кажст ететін “ Орамал тастау” ойын- дарыныңтіл үстартудағы маңызы зор. Бүл ойындар казір де балалар бакшасында, бастауыш кластарда арнайы да, саба к. арасында да ойнауға әбден лайыкты.Соз ойындарының қагарына түрлі ойын жырлары мсн жанылтпаштар да жатады. Алаііда. соз ойындарына Караганда, ойын жырларының нактылы ойнау шарты, кабылданған ережесі бола бермейді. Олар түрлі ойындарға көмекші. ал кейде озінін мазмүнының кызықты, тартымдылыгымеы ойын кызметін аткарады.Осындай ойын жырларының бірі -  санамақ. Жас бапа- ның колын үстай отырып. саусактарына ат койып, оларды бірдс бүгіп, бірде жазып ойнау аркылы баланын коңиіін аулау
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максатында атпъшатын бүл ойын кобінесе норестелерді уату (потешки) жырларьша жатқызылып жүр. Дсгенмен, санамакга сүрақтүрінле келетін, кейде ойданып жауап беруді кажет ететім, үлкемдер мен баланың бірлесіп отырып аткдратын кимыл- әрекеттері бар. Бул оііын жыры негізіпен оң-солып олі толык танымағаи бір-үш жастағы собилерге арналып айтылғап.Сакамакка кызмегі бойынша жакын түрған ойын жырлары- ның келесі бір түріне сүрамак жатады. Бүл көбінесе 7-8 жаска дейінгі балалар ортасында сүрак-жауап (диалог) түрінде орын- далады. Сүрамак кобінесе жан-жануарлар мен табигат күбы- лыстарына балалардыңөзінше берген жауап түсінігі іспеттес.Түрлі ойьтндарда оркімнің аткарар қызметін, орнын, рөлін, кімнің ойьтнға кіріп, кімнің ойьтннан шығатынын, кімнін ба- скаратынын белгшеу үшін балалар арасында арнайы такдақгар айтылады. Оларды каламак (жеребьевка) деп атау орынды. Қаламакта айтылатын создердің мазмүны ойындагы іс-оре- кетке сийкес болуы шарт емес, тіпті олар мүлдем баскаша бо- луы мүмкін. Шарты сол — тақпақ сөздерінің рет-ретімен ай- тылғанда кімге кезегі келгеніне байланысты (күні бүрынгьт келісім бойынша) қызмеггерді бөлісу үшін орындалатындығьт. Мүидай таклактар күрылысы кіірапайым, тез жатталатын, көлемі шагын. үйқасы мығым, ойнакы жолдардан күралады. Жылқы-мылкы,Ойыи-күлкі,Сиыр-миыр,Ешкі-мешкі,Түйс-—мүііе,Қоіі-мой.Қозы-мозы,Торғай-морғай.Қос сөздер осылай.Он атта Сол жакка...Балалар ойындарының үлксндср фольклорына үнлес кслетін. соның үлгісін кайталайтын бір арнасы — айтыс ой- ындары. Олар орындалу ерекшеліктері. формасы бойынша әдет-іурып, салтпен байланысты айтыстарға (бәдік, жар-жар, кайы.м айтыс) жакын. Дегенмен, айтыс ойындарының өзіндік белгілері де ж оқсм сс. Бүларда жаныпан табан астында олсң шыгарыгі аііту жоқтың касы, мотіні кобінссс жаггамалы, т\'- ракты болып кследі. Сырткы формасы болмаса, айтыс ойын-
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дары айтыска Караганда шығуы. орындалуы бойынша табига- ты мүлдем баскаша. Мүнда балалар белгілі бір рөлдерге еніті. кой, ешкі, сиыр. жылқы, каскыр, малдың иесі, үл мен кыз болын айтысады. Сондыктан да айтыс ойындары жанды, буыр- канған имлроиизациялык. акындықонерден горі, жаттап ай- тылатын драмалык фолысторға өте жакын. Іс жүзінде орындалуы рөлдерге жіктелуді кажет ететін, кыска, жинакы, шарпгы топтың алдьгнда көруге және тыі-щауға лайыкгы шығарьтлған айтыс ойындарын драмалык фольклор ретінде карастыруға толык негіз бар. Мүндай шығармалардың катарын куыршак, үйшік-үйшік, сүрамак, ролдерге болініп ойнайтын драмалық үлгідегі жанрлармен болашакта толықгыруға болады.Балалардын ойын-жырлары мен ойындарынан аздап өзге- шелеу түратын, бірақіс жүзінде ойынның қызметін атқара- тын тағы бірер жанрларға жаңылтпаштар мен есеп ойындарын жаткызуға толық негізі бар.Жанылтпаштар -  ересектерге де, балаларға да ортакжанр. Балалар арасында бүл жанр көбінесе ойын кызметін аткарғ- ан, Кдламак айгу аркылы тағайындалган ойын жүргізушілер жаңылтпаштар айтып. ойьгнға катысушыларлың шапшаң кай- талауын т<ілап еткен. Дүрыс айтылмаған жанылтпаштар отыр- ғандарды қыран-тогтан күлкіге батырумен бірге, дол қайтала- маған ойыншы айып тартатын болған. Жанылтпаштар кейде кезектесіп отырып та айтылған. Кім аз үттай жинаса, сол өз өнсрін корсеткен.Ал есеп ойындары -  үлкен тапкырлыкты, шындап ойла- нуды кажет стстін айрыкша онер. Есеп ойындарының мазм- үны мсн шсшуі негізінсн кошпелі түрмыс-тіршіліктің, мал шаруашылығы мсн аңшылык-саясаткерліктің коріністерінс байланысты калыптаскан. Ауызша есеп киын болғаи жагдай- да, оған арнайы жол көрсететін түсініктемелер берілген. Есеп- тің шешуі табылмағанда, күні бүрынгы келісім бойынша женілгсн ойыншы айып тарткан. Ол енср корсету, ал кейде чат беру түрінде болтан. Есеп ойындарының бір озгешслігі — оларда халыкгың олең-жырлары да, коркем карасозі де кеңінсн пайдаланылған. Мүндай ойындар топка бөлініп те, жеке адам- дар арасында да ойнала берген.К азак халкынын ойын фольклорын жанрлықтүрлері, ат- каратын кызмсті, шығу тарихы жоне такырыптары бойынша жан-жакты зсрттеу -  болашактың ісі. Алаііда, қачір ойын фольклорын жинау, жариялау жүмыстары барысында оның83



жанрлык костесін жасау практикалық іс кажеттігінен туып отыр.Рас, бүл салада ксзінде Ә.Дмваептың казакбалалар фольк- лорын жас срекшеліктеріне карай жіктеген тожірибесі (1 жае- юі лейінгі норесте, 1-7 жастыңаралыгындағы еоби, 8-15 жас- тагы жасоспірім, 16-25 жас аралыгындағы жігіт) олі де өз монін жойған жок. Осының негізінде Б.Төтенаен казақбала- ларынын ойындарын терт топка бөліп карастырады: 1) бір жаска дейінгі норестені торбиелеудегі "Бесік жыры” “ Сау- сак санау” жоне “ Түсаукесу” жырлары, 2) әр түрлі ойын- шыктармен ойнайтын ойындар, 3) жасосгіірімдердің ойында- ры (оларға: табиғи денелерді қолданып ойнайтын ойындар, жануарлар дүниесін елестетіп ойнайтын ойындар, материал- дық дснелерді қолданып ойнайтын үлт ойындары жоне күрал- жабдыксыз ойналатын ойындар жатады), 4) кимыл-орекет ойы ндары'Оііындарды балалардың жас молшеріне жоне орындалу сипатына кдрай жіктеу зтнографиялык түрғыдан тиімді болтаны мен, фольклортану гылымының зерттеу моселелеріие ор- дайым сойкес келе бермейді. Себебі ойындардың поотика- лыктскстермен байланысы, такырыптыкерекшеліктері, сон- дай-аксоз ойындары, соз бен іс-орекет бірлікте болатын ойындар, іс-орекет ойындары, түрлі заттарды колданып ойнайтын ойындар бірыңгай балалардың жас мөлшеріне катысты бола бермейді. Оның үстіне ойындарды бас-аяғы бүтін фольклор- лык жанр (ішкі жанрлыктүрлерімен коса) ретінде карастыру да, олардың гснсзистік шығу тарихын, торбиелік маңызын, аткаратын кызметін (функциясын) зерттсу дс қазіргі айты- лыгі жүргсн классификацияның аясына сыймайды.Міне, осы жағдайларды ескере отырып, колдағы бар мате- риалдардын ерекшеліктеріне карай ойын жырлары және ойындар дейтін екі салаға жіктеуді жөн көрдік. Олардың эркайсы- сы колданатын материалдарына, аткаратын қызметіне, айты- лу формасына карай жанрлык түрлсрге болінсді. Соз ж оқ, казак балаларының ойын фольклоры мол жиналған ксздс мүндай жіктеудін әлі толыктырылатыны, мүлдем баскаша жасалатыны ешбір күмән туғызбайды.Кезінде Г .Н . Потанин, А .Е . Алекторов, Ә.Диваев, С .С е й - фуллин, С.Кдсиманов т.б. Ғалымдар мсн жазушьиіардың1 Тотснасп Б. Кззактың үлттыкойынлары. А .. 1978, 33-70-бсттср.84



еибектерінде жекелеген үлгілер, ор жыллары жарык көрген “ Балаларга тарту” (1927). “ Ауылдағы жастар. жас үландар үшін ойын, олең мысалдар” (1928). "Бобек жыры” (1943). "Толкы н” (он, олең, инсценировка, оңгіме, халыкойында- рының жинагы. 1948), "Жанылтпаштар” (1963), "Ж ар-жар” (1978). Б.Төтенаевтын "Қазақтың үлттыкойындары" (1978), Ә.Бүркітбаеитың "Спорттың үлттыктүрлерГ (1985), А .М ол - дагариновтың орысша шыккан "казак балаларының ойында- ры” (1987). сондай-ак“ Қуырмаш” (1983), "Асыл соз” (1987), "Қ ы ры к қазына” (1987), “ А к  сандык. кок сандык” (1988), "Сокы ртеке” (1990) кітаптары баспадан шығарылды.Бүлардың борі де казак балалар ойын фольклорын жан- жакты зерттеуге, жинап, ғылыми басылымын даярлауға негіз болатын еңбектер. Алда казак фольклорының көптомдыкба- сылымы жарық корер болса, балалар фольклоры мен ойын фольклоры да олардың катарынан орын алатыны созсіз.
НАНЫМ-СЕНІМ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ 

САЛТҚД ЖӘНЕ СӨЗ ӨНЕРІНЕ ҚДТЫСЫАуызша сөзбеи айтылатын шығармалардың халыктіршілі- гіндегі алатын орны, ғасырлар бойы аткарған кызметі сан- салалы. Олардын. торбиелік. коркемдік-эстетикалык мон-ма- ңызы галымдар тарапынан айтылып та, жазылып та келе жа- тыр. Ал бүған қарағанда фольклордың танымдык (познавательное значение) жоне наным-сенімдік (верование, поверья) қызметі әліжан-жакты карастырыла коймаган күбылыс.Мәселе сонда, фольклордың өмірдегі аткаратын кызметі, коғамдық маңызы сш уақытта да бірыңғай орі біркслкі болтан смсс. Оның ішінде коңіл котсріп, ойын-сауыкта айтыла- тындары да. моральдык-этикалыккарым-катынастарды белгі- леу үшін (макал-мәтелдер. шешендік сөздер т.б.). болмаса та- ғы;іымдык, тәрбиелік максатта орындалатындары да (эпос, ертегі), я болмаса әркімнін білуіне тиіс шаруашылык. кәсіпте тожірибс жинактау үшін айтылатындары да бар. Бүлардан тыс таза одет-гүрыгітарды аткару бағытында, салт-сана, наным- ссніммсн бірліктс ғана гүмыр ксшстін соз үлгьзсрі оз алдына бір төбе. Соңғыларында наным-сенім сөзден, сөз наным-се- німнен бөлскайтылманды. Оларды ажырату мүмкін емес.Баяндауга негізделген жанрлардың (повествовательный жанр) ішіндс айтушының озі дс, тындаушылары да окигасын85



өмірде дол солай болған деп кабылдайтын үлгілерінің кезде- сетіні молім. Ертсгіден тыс халык прозасының (несказочиая проза) кобі ертеректе осы жағдайды бастан кешіргсн. Мифтер, аңыздар (предание), опсаналар (легенда), хикаялар (быличка) үзақгасырлар боны омірде орын алған шындыкдеп кабыл- данды. Демек, олардьгң қызметі тек кана көркемдік-эстетика - лыктәрбиемен шектелмеген, оган коса танымдык (познавательное), сенімдік (верование) те салмагы басым болған.Жанрдың олеумеггік қызметі оның күрылымына байла- нысты. Шыгарманың кашан, қаііда, кандай мақсатта, кімнің тарапынан (ойел. еркек, корі, жас т.б.) орындалатыны алды- мен сол шыгарманын функция сына катысты болса, калай. кайтіп айтылатыны (көгішілік не жеке адам, оуенмен не оуен- сіз. іс-орекетпен бірге не жеке дара, айғайлап не күбірлеп, ақырын не жылдам айту) күрылысына да тікелей тиесілі.Бүған карап шығарманың кызметін ажыратпай түрып, оның коркемдік күрылымын соз ету бір жакты болып шыға- тыньгн анғару киын емес. Кдзактың түрмыс-салт жанрларын (обрядовая поэзия) зерттеуде олардьтң әдет-ғүрыпка (обряд), наным-сенімге (верования, поверье) катыстылығының түрлі дорежеде екендігін ескермей келгендігіміз осының айғағы. Нақтылай гүссек, соз бен әдет-ғүрыгі, наным-сенімінің бір- біріне каншалыкты тоуелді екенін ажыратпай түрып-аксөзбен айтылган тексті өз алдына жеке алып карайтын болсақ, біз борібір оның табиғатын толықтани алмаймыз. Әдет-ғүрып- тан, наным-сенімнен ажыратылған өлецнін біз үшін моні шамалы. Ол іс жүзінде — олі текст.Салтпсн байланысты орындалатын олең-жырлардың салт- ка катыстылығы бірдсй с.мсс дедік. М оселсн, ксйбір одст-ғү- рыпты атқару үшін онымен байланысты сөздерді айтуға да, кейде айтпауға да болады. Үйлену және жерлеу салтына катысты орындалатын сыңсу, жар-жар, беташар, тойбастар, той таркар, естірту, жоқтау. коңіл айту т.б. осындай қалдс. Үза- тылған кьғздын әрқашан еыңсу айтуы міндстті смес. Өлгсн кісіні естірту. болмаса оган жоктау шығару үнемі бола бер- мейтіи жағдай. Біракосы өлендер баска жагдайда, баска жер- де айтылмайды. Олар тек сол салтпен байланысты ғана өмір сүреді. Салттың өзі жоғалатын болса, өлең де өзінің кызметін токтатады (орине, ссте сақталып калған, болмаса жазылып алынған тскстің жағдайы баска).
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Ал түрмыс-салт жырларының енді бір тобының салтты аткару максатында айтылуы міндетті. Онсыз салтты (соны- мен байланысты наным-сенімдерді) аткару мүмкін емес. Бы- лайша айтканда, олең деп отырғанымыздың озі — сол салт, наным-сенім. Олар бір-бірінен ажырамайды.'Гүрмыс-салт жырларының осы өзгешелігін байкаған Ю .Г  Круглов өлендердің салтка катыстылығының еркін түрде (самостоятельный) және тікелей бағынышты (подчинительный) болатындығына карай екі топка жіктеген. Алғашқысы- на салтпен байланысты лирикалықолендер жаткызылса. соң- ғысы нактылы таза практикалыкмәні бар салт олендердің озі болып шыккан1.Түрмыс-салт жырларынын салтка катыстылығын бейне- лейтін көрсеткіштердің бірі -  іс-орекет (действие). Олардың қай-кайсысы болса да белгілі бір орекет барысында, белгілі бір мақсатпен орындалады. Әсіресе салттың озі болып табылатын, соған тікелей катысты олеңдерде соз бен әрекег бірлігі байка- лады. Әрекетті сөзсіз, сөзді орекетсіз аткаруға болмайтындай жагдай калыптаскан. Ауруды емдеу барысында түрлі дорі-дор- мекті, кие-касиеті бар деген заттарды пайдалана отырып (ішкізу, тілу, кесу, үшкіру, саусақпен басу, отпен аластаут.б.) созді ай- іу бар. Бүл жерде емдеу орекеті мен создің осер еткіш магия- лык кдсиетін бірлікте, катар іске асыру байкалады.Алайда, салтка тікелей катысты өлеңдердің кейбір түрлеріңде сырт көзге іс-орекет бірден байкала бермеуі мүмкін. Бірақбүл моселенің сыртқы көрінісі ғана. Ал нағыз арпалысып алыскан іс-әрскст барлыкадамдардын козіне корінбейтін дсңгсйдс жүріп жатады. Жыланның, карақұртгың уын кайтару үшін арбасу, түрлі аурудың иссін кошіру үшін айтылатын олеңдсрде бүл мәселе анык. Біз көрсек түрлі жын-шайтандармен, перілермеы, киелермен, ауру иесімен алысып жаткан бақсы, балгер, зікірші, жауырыншы, күмалақшы, үшықтаушы, жылан, карақүрт уын окыган молда т.б. ғана оз-озінен арпалысып, аузынан кобік ағып, былдырлап сойлсп, ісіп-кеуіп т.б. жагдайда болғанын кореміз. Кейдс бүл да байкалмауы мүмкін.Халықаңызында жыланмен арбаскдн адам жыланның атын табуы керек. Ол алдына еріткен сары май қойып, анда-санда үрттап отырып арбау окиды. Шаккан жыланның атын таба алмаган адамның тамағы ісініп, кысьиіа бастайды. Сонда ка-1 Қараны s: Круглов Ю .Г  Русские обрядовые песни. М ., 1989. С .8.87



сындағы адамға “ түймемді агытшы" дегендо, жылан сылк отіп күлайды. Сөйтсе жыланнын аты "Түпм е” екен дсйді (айткан — С.Толебаева, 1888 жылы туған, Семей облысынан, жазып алыыған -  Т.Бекхожина).Мүнла сырттай корініп түрған орекет жок, бірак іштей адам айткысыз арпалысу бар. Тегінде ескі түсінік бойынша наным-сенім өлеңдері мен салтты аткарғанда оган катыса- тындар үшеу: бірі — салтты аткарудың себеп-салдары, ныса- на-объекгісі (ауырган. козтиген, шаккан адам. не мал), екіншісі — панда болган себеп-салдарга карсы (баксы, балгер. зікірші т.б.). үшіншісі -  тылсым күштер.Өмірде болатын түрлі жагымды-жағымсыз күбылыстар- дың борі де тылсым күштер орекетінің нотижесі. Олармен кез келген адам күресе алмайды. Сондыктан да карапайым адамдар олардын осерінен сактану үшін түрлі шартгарды. кдпі- даларды орындап отыруы керек. Ондай қағидалардың кобі тыйым (табу) салу түрінде үшырасады. Тиісті кағпдаларды орындамаған, тыйым салынған жағдайды бүзган адам тылсым күштердін киесіне үшырайды.Рас, кейде ешкандай тыйым салуды бүзбаса да адам, не мал га зиянын тигізетін киелі күштер болады. Мәселен, айда- лада үшыраскан жын, пері, шайтан, т.б. адамдарды ешбір се- бепсіз де ауруга үшыратады. Мүндай жағдай кобіне адамның Алла атын (“ Бісміллаһир — Раһманір-Рахим” ) ауызга алма- уынан деп түсіндіріледі.Бүған Караганда жъиіан, каракурт шаккан (арбау). тісі (күрт кошіру), тамағы ауырган (баспа), бет-ауызы ісксн (тише ауруы), коз тиген. суыктигсн, жүклалы ауруга үшыраған адамдардыд кссслі олардын жазыкты болғанынан смес. Болкім, байырғы замандарда мүндай жагдай да белгілі бір кағидаларга кайшы келгендіктен болады деген түсінік орын алуы ғажап емес. Көз (сүк) тимеу үшін адамның (баланың) басына үкі гағ>', түрлі кислі 'затгарды Ііу (лсьыанньщ басы, каскырдын тісі т.б.), ссімінс сүктанбас үшін одсйі жорта жагымсыз c c t L i c t i h  ат кою (И г- бай. Бокбасар т.б.). атын озгертіп айту ксліннің жаңа түсксн адамдарынынатын атамауы осыган мегзейді. Себебі байырғы үгым бойынша осылардың да месі бар. Сшітты аткарушы (баксы, үшкіруші, зікірші, арбаушы т.б.) кеселдің бетін кайтару үшін жондіктің, аурудың иелсрімсн байланыска іүседі.Нысана-объскт (яғни жайсыз жағдайға түсксн адам, мал) кашан да олсіз, ол — жобір-жапа шегуші. Салт оны аурудан.
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жобір-жападан күткару үшін орындплады. Ал. салтты аткзру- шылар да — адамдар. Бірак олардың карапайым адамдардан айырмасы — тылсым күштіңтілін білетіндігі, солармен карым- катынаска түсе алатындығы. Арбау, алдау, қоркыту аркылы олар адамзат коғамын can мыңдаган ортүрлі коркынышты кие күиітердеи коргайды, корғанудың жолы мен одіс-тосілін үйретеді. Тылсым күпітердің адамзаттан талап ететін тортіп- ережелерін де жеткізуші солар.Кдзак. арасында Қүдай айтыпты дейтін “ Сактансан-сак- таймын" деген создінторкіні оте теренде жатыр. Халықүғы- мында адам үшін мүмкіндігінше сақталған тиімді. Тыйым саду, ортүрлі жоралғьитар, кағидалар, күрбан шалу (жертвоприношение), копшілік болып түрлі ырым-ритуалдарды орын- дау осы үғыммен сабақтас.Бірақ соған карамастан адамнын ортүрлі ауыр жағдайға үшырап калуы —омірде жиі кездесетін қүбылыс. Мүнда да карап отыруға болмайды. Пайда болған ауыр себеп-салдар- дан қүтылу керек. Байырғы үғым бойынша мүны Да салтты аткдру аркылы калпына келтіруге болады.М іне, осы жерде салтты орындаушының айрықша рөлі бар. Ол — түрлі бейнедегі козге корінбейтін күштермен “ келіс- соз” жүргізе алатын түлга. Өзгелер байкамайтынды олар коре алады. Бақсылар озінің жордемге келетін жынын кыз (Ынтық баксы, Ш үңқыр бақсының сарынын қараңыз), ақбура (Ай- берген баксы), түлпар атт.б. бейнесінде көреді.Тегінде казак арасында салт пен емдеуді бірге атқаратын адамлардың түрлсрі мыналар болса керек: 1. Баксы (шаман), 2. Елті (шамана — ойел баксы), 3. Зікірші (заклинатель), 4. Балтер (прорицатель, исцелитель), 5. Тамыршы, 6. Жауы- рыншы (предсказатель), 7. Абыз (жрец), 8. Емші (лекарь), 9. Үш кіруші (человек, который лечит путем оплевывания), К). Ушыктаушы (человек, который изгоняет злого духа).Бүлардан тыс ел арасында түсі сүсты адамдарды да касист түткан. Олардын түрінен жын-шайтандар сескснеді дсп ссеи- теген. Әйелі босана алмай жаткан үйге ондай адам акырып кіріп келуі керек, болмаса үйді камшымен сабауы керек. Осын- даіі касиет гемір үстасында да бар. Олардан жын-шайтан коркып кашады-мыс.Тылсым күштермен байланыека түсстіндср әііслдер мен срксктср болып болінбейді. Алайда ауыр, үзақ орындалатын жын шакыру, арбасу сияқты әрекеттср нсгізінсн бақсыларға89



(ер адамдарга) тон. Ал кыска гана кдймратым баспа, үшыкгау с пакты смдеу салттарын көбіне жасы келген ойел адамдар орындайды.Емдік салттардың ең коне турі түтас топ (коллектив) бо- лып аткаратыны болса керек. Себебі бүлар — шын моніндегі фольклордың ен байырғы замандағы коллективтік сипатын айгактайтын белгілер. Әрі ол ырым-ритуалмен байланысты. Вүлардьщ катарына орындалу ерекшсліктеріне карай “ Бодік” , •‘ Күлопсан", “ П одоуііГ , “ Жарыс казан” , “ Малды алаетау” салтгарын жатқызуымызға болады. “ Бодік” , “ Күлопсанды” ауыл жаетары жиналып 3 не 7 күн айтып, ескі түсінік бо- йынша осы аттас оте жалкау, жексүрын жоне коркау иелерді баска жакка кошіреді. Олар көбінесе босагада жоне шаңырак- та отырады-мыс (Т.Бекхожинанынмоліметтерінен). Ал “ П о- доуін” жоғын іздеген адамның копшілікті жинап атклратын салты болса, “ Жарыс казан" босана алмай жаткан әйелдің үйінде ойелдер жиналып казанга су күйып кайнату аркылы толгакты жеңілдеттіск болтан магиялык орекетпен байланысты. Аластау жалпы тазарту мақсатында аткарылса. онът ішіңде малды аластау от жағыіт, барлык малды бір-біріне карай ай- дау жоне оттыкарасынан откізу түрінде болады.Ал енді осылардың клй-кайсысын алсакта (жеке адамның да, коллективтің де) орындалуында создін кие-күштерге ба- гытталганын ангару киын емес. Олардағы ен жиі қайталана- тын сөздер (рефрен) көбінесе “ кет” , “ алас” , “ көш ” , “ кайт” , “ ал” "кел” “ ко-ко” сиякты болып келеді.Бүл создсрдің арналған иелері де сан түрлі. Іс жүзінде із- дсй берсс копкүлайға табынган замандағы кез кслген табигат күбылысы мсн жан-жануарлардың иесі бар болып шыгады. Олардын әзірше бізге белгілі кейбіреулерін атап кетейік: жын (бес) — еркек, әііелі болады, адамға әсері бар. Бак- сыға конады, баксыны буады, баксы оны шақыра алады әрі оны кууына да болады. Қаргыс: “ Жын соккыр!”пері (дьявол) -  кобіне сүлу, аксүр қыз бсннссіндс жүреді. С у  псрісі алтын шашты әйел түлгасьпша корінеді. Адамга жаксылыкта, жамандыкта жасайды. Карғыс: “ пері соккыр!” дию -  көбіне ер адамдарға зиян кел гіреді, аяк-колын сал кылып, тілін байлап тастайды. Сал болған кісіні дию үрған дсйді. Каргыс: “Дию  ұрсын!”шайтан (сагана, черт) -  барлык боленін бастаушысы, адам- ды азгырушы, күнога батырушы. Эр түрлі бсйнсде, діни аңыз-90



дарда көбіне лак, бала, кыз бейнесінде көрінеді. Ислам діні бойынша оттан жаралган. Кярғыс: "Сайтам алғыр!”албасты -  кьпдың, ойелдің, босанған ойелдіңокпесім түлкі, ешкі, ит бейнесінде келігі үрлап алады. болмаса түншыкты- рып басады. Албасты, үскынсыз, шашы үзын, жетпіс емшегі бар. Түсі сары жоне кара болып бөлінеді. Қарасын көшіру қолдан келмейді. Қарғыс: "Албасты басқыр!"обыр — олікті моладан казып алып жейді. Кобіне ойел бейнесінде. Кдргыс: "М ынаобырдан қүткарбізді, Кудай!” күлдіргіш -  адамды алдап апарып кытыктап олтіреді. Қыз- дар бейнесінде (кейде жала наш) екеуден кем жүрмейді.әбілет -  адамды түншықтыратын кесір күш. Кдрғыс: "Әбілст баскырГмонтаны -  адам айкезбе (лунатик) бо;гғанда жетектеп кететін жын.марту -  толғаткан ойелдің окпесін үрлайтын жын. Оны жолатнау үшіи “ Жарыс казан" кайнатылады.сүқ -  көздің жоне тілдің сүғы болады. Көз, тіл тигенде адамнын ішіне барып сүкконады.үббе — су иесі. Адамды атын атап өзіне шакырып, су ас- гына тартып кетеді.бәдік -  осы аттас аурудың иесі. Қоркдк, жалқау. кобіне үйдің шаңырағы мен босағасында жүреді. күләпсан — осы аттас аурудың иесі. подәуін — лақтын киесі. Үрланған затты табуға комектеседі. жезтырнақ -  тырнактары жез, ойел бейнесінде. Жалғыз- жарым жолаушыға жапан түздс, орманда, тауда ксздсссді. Балалары болады. Сакганбаса адамдарға тырнағын батырып олтіреді.шимұрын -- адамдарды айдалада жолдан адастырып апарып сазға, батпакка жығады да, күлдіріп өлтіреді.жмлбыскд ~ орман киесі. Түсі -  жасыл, өзі дымкыл болады. Хайуанға да, адамга да үқсамайды.суын — су жылкысы. Асыл түкымды бие су жылкысы суынды түсіндс коріп ғашык болады-мыс. Оны тэжірибелі жылкышылар айлы түнде теңіз жагасына байлайды. Теңізден күйрык, жалы төгілгсн, аса зор, үстінен су тамшылап тура- тын сүлу суын шығады. Ол байлаулы биені әкетпск болады. Сол ксздс адамдар айкайлауы тиіс.Биедсн тсңдссіз түлпар туады.
Қіірабай -  балык атасы.
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Кдмбар ата — жылқы атасы.Ойсыл кара — түііе атасы.Зеңгі баба — смыр атасы.Шопан ата -  кой атасы.ПІекшек (Сексек) ата — ешкі атасы.Дикан баба -  егіннін атасы.Сетер -  маллың ішіндс соймайтын, сатпайтын, ешкімге бермейтін. касмсггі деп саналатын біреуі.топалаң — осы аттас мал ауруыпың иесі. Қарғыс: “ Топа- лаң келгір!"карасан -  осы аттас мал ауруының иесі. Карғыс: “ к р а сам келгір!”карғу -  осы аттас мал ауруының иесі.аусыл -  бүл да солай.шешек -  аурудың аты орі иесі. Кдрғыс: “ О , к.у шешек, шешек!”мәлік — осы аттас мал ауруынын иесі. Қаргыс: “ Молік келгір!”жалмауыз -  тойымсыз. Көбіне кемпір бейнесінде. Қар- гьгс: “ Жалмауыз!"кара -  тегінде албастынын карасы болу керек. Карғыс: “ кара баскыр!"көк -  тоңірлік дін бойымша, қүдай кокте. Кок — тәңірдің сітнонимі. Қаргыс: “ Кок соқкьгрГсөрел — белгісіз.көнаяқ — белгісіз'Осы кслтірілгендер баска таза ислам үғымымен бірі е ен- гсн псріштс. озірейіл. жсбірейіл, іб іііс т.б. халык санасынан орын аліандығы анык. Сондай-акаңы з бсы акиклттын ара- сындағы кмік-адам, киік-кісі, түйе-адам, аю-адам дейтін үғым- дар да бар. Бүлардың бәрін жүйеге түсіру -  алдағы міндет.Салт пен оның астарында түрған наным-сенімнің, салт нсн олсңнің ара қатысын анықтауға кажет. Осы үғымдардың озара баііланысын, бір-біріне тоуелділігін жан-жакты зерттсу -  казіргі күн торгібіндс түрған мәсслелердің бірі.
1 Молімсттср мынадан ллынды: Миропесв М. Демонологические рассказы кпргііюн. СП б. 18X8; Амантурлин Ш .Б. Предрассудки п суеверия, их ирсодолонпс. Алма-Ата. 1985; КдскабасовС. .Албас™. жын- шаіітан. диіо-нері//Жулдыз. 1991. 10; Бекхожниа Т. жииағап материалдар

т.б.
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БАТЫРЛЫҚ ЖЫРЛАРБатырлар жыры -  ауьгз одебиетіндегі ең бай да коне жан- рлардың бірі. Кдһармандык опос деп те аталады. Батырлық жырлар халык өмірінің тутас бір дәуірін жан-жақты камти отырытт, сол тарихи кезендегі батырлардың сырткы жауларға карсы ерлік күресін, ел ішіндегі олеуметтік кайшылыктар мен тартыстарды бейнелеп береді. Бірак онда тарихи оқиғалар тізбегі омірде болған калпында емес, жырдың коркемдік шешіміне лайықты өріледі. Бас кейіпкердін жүріс-түрысына, озге ерлік сапарға шығуына және өз елін жаудан азат етуіне байланыстьт оқиғалар бір каһарманнын маңына топталып, соның бейнесін ашуға кызмет етеді. Эпос желісі белгілі бір тарихи дәуірге табан тіреп, соны көрсетіп отырғанымен, оған кобіне түрлі заманның оқиғаларын бір каһарманға теліп жыр- лап беру тон. Батырлыкжьгрлардың осы өзгешелігіне байла- нысты ғылыми ортада көптен бері түрлі түжырымдар орын алып келеді. Ресейлік зерттеушілер (Б.А. Рыбаков, Р .С . Л ипец, т.б) жоне кейбір казакғалымдары (Ә.Марғүлан, Ә.Крңы- ратбаев, Т.Қоңыратбаевт.б) эпостыкжырлардағы тарихи оки- ғалар мен тарихи түлғаларға сүйене отырып, жыр меи тарих- тын жакындығын тілге тиек етсе, енді бір топ ғалымдар (В.Я. ГІрогпт, Б.Н . Путилов, т.б) эпостың накты тарихи окиға- ларға катысы жанама түрде ғана көрінеді деген пікірді алга тартады. Соңғы кездері, эпостыкжырларда тарихтың да, кор- кемдік шарттылықтың да белгілі бір дорежеде орын алаты- нын, бүл екеуінің үнемі бірге одіптеліп отыратынын негіздеген зерттеулер жарықка шыкты (В.Г1. Аникин, В .М . Гацак, Р. Берд са е в , НІ.ЬІбраев, т.б). Қалай болғанда да, батырлык жырлар -  ең алдымен көркем шығарма. Ол өзінің жанрлық ныса- насына карай шындықты озінше корытып, оны озінің кор- кемдік озгешелігіне кдрай өріп отыратыны даусыз. Эпостык жырлар адамзат коғамының тарихи даму үрдістерімен бірге жасап келеді. Осыдан болса керек, эпостык жырларды кейде тарихи кезендерге карай топтастыру орын алып келе жатыр. Эпостык жырларды іштей саралап, жанрлыкбелгісіне, шығу доуірінс карай топтастырыгі отыру ғылымның жстксн деңгсйін танытады жонс мүндай жинақгаушылық сипаты бар ой-пікір- лер бүрын-соңды жүргізшген ізденістсрдің нотижссінс сүйе- неді. 1<азак эпосын пайда болған дәуіріне карай топтастыру үлгісін Ш .Уәлиханов, Г .Н . Потанин, В.Радлов, Ә.Диваев,
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А. Байтүрсынов зертгеулерінін тожірбиесіне сүтіепіп О.М аргү- лан үсьшған болатын. Ол эпосты бес салака белее, кейіннсн Ә.Коңыратбаев эпосты он салаға боледі. Мыңдаган жылдык тарнхы бар казакзпосынын шыгудоуірін, жанрлыктүрлерін ішкі коптеген ерекшеліктеріне карам топтастыру оңай іс емес. Батырлыкжырларының гіайда болу кезендсріне карай ірі үш топка жинактауга болады:1) "Е ң  көне заманғы эпос", “ ертегілік эпос” , "архаикалык эпос” "коне эпос” , "мемлекетке дейінгі эпос” дейтін атау- лар ғылымда алғашкы кезеңдегі эпостык жырларды атау үшін колданылып жүр. Бүлардың катарына “ Ергенекон” , “ Атилла” " Ер Гөстік” , мергендер туралы эпостык жырлар жаткы- зылады. 2) Тарихп кезеңдердің эпосы: Түрік каганаты, Оғыз хандығы, ноғайлы доуірі, казак хандығы кезеңіндегі эпостар (“ коркыт ата кітабы” , "Алпамыс” , “ Кдмбар” , "Қобыланды” “ Ер Тарғын” т.б.). 3) Жаңа дәуір эпосы (тарихи жырлар, 1916 жылғы үлт-азаттык көтеріліске байланысты жырлар, “ Ес- гіенбет” "Өтеген” “ Нарқыз” , т.б.) Батырлык жырлар ба- йырғы көнс эпостың жалғасы ретінде дами отырып, қоғам- дык карым-катынастың, саяси-олеуметтік жағдайлардың өз- геруіне, бүрынгы жекелеген рулар мен тайпалардың біртіндеп халыкболып күрала бастауына сойкес калыптасты. Осыған байланысты бүрынғы мифтік түсініктердің іргетасы согілді. Кдіпиылык. күрес идеясының түпказығы болып бүрынғы кез- дегідей дию- перілер емес, енді адамдар дүниесіндегі (баска діндегі. тілдегі, мемлекеттегі) кайшылыктар такырыбы алын- ды. Мифтік доуірдсн бері калыптасып келс жаткан батырға каһармандық доуірдс жекс отбасы. үй-іш і, калындык үшін күрескс шыгу сскілді орексттср жеткіліксіз еді. Енді онын ерлігі біртіндеп халыктың бостандығы, елдің бірлгі, көптің тілегі мен мүддесі үшіи кызмет етуі керек болды. Мүның бә- рі байырғы миф пен коне эпостыңжанрлыкбелгілерін өзгертіп, мүлдсм жаңа жанрдың батырлык жырдың калыптасуына жагдай жасады. Дегснмен. байырғы конс эпостың достүрі негізіндс пайда болган батырлык жырлар біркатар архаика- лыкбелгілерін сактап та қалды. Солардың бірі — батырдың болашакжарын іздеп шығуы және осы сапарда кейбір киын- шылыктарды жеңуі. Мәселен "Қобыланды” "Алпамыс” жыр- ларындағы батырдын алгашкы жорыкгары осымсн баштаныс- ты. Алайда, бүл жорыкгың моні біршама боссндсп, жырдың түпюізыгы батырдын елі-жүртын азат етугс аттанган сапар-94



ларына ауыскан. Мысалы, "Крбыланды” жырындагы Куртка -  батырга ат тандап, болашакта кандай киындык боларын алдын ала болжап отыратын кореген ада.м. Карлы га К,обы- ландымен бірдей дорежеде ерлік көрсетігі. батырлардан асып түспесе, кем түепеііді. Әйтсе де, әйелеркі (матриархат) дәуірі- мен байланысты орын алған белсенді әйел каһармандардың кызметі кейінгі батырлар жырында біршама шектелген. Әйел- дер отбасы. үй-ішінің ғана көркі болыгі калған. Қолына кару алып, ерлермен бірге жүретін. болмаса аға-інілерін үйлендіріп, олардыц орнына өзі кек алатын әйел каһармандар мүңда жокка тон. Батырлардың іс-орекетін, жүріс-түрысын. түлгасын әсі- релеп. үлғайтып көрсету батырлар жырында маңызды орын алады. Аттың сөйлеуі, биік таулар мен камал-қоргандардан үшып өтуі. кысылғанда батырға акыл-кеңес беріп, киындык- тан күткаруы сиякты байырғы түсініктерге тон белгілер батырлар жырында үлкен орын алады. Алайда бүл да біртіндеп шындыкка, реалды омірге жакындай бастаған. Батырдын же- ңілмейтіндігі жоне оған закым келмейтіндігі де — опикалық достүр. Кдһарманнын өліп-тірілуі, “атса мылтыкөтпейді, шанса кылыш кеспейді” сиякты ажалсыздык, батырга деген шексіз идеалдык түсінік, орине, жалпы мифтерден бастау алатын “ мәдени ілкі каһарман" (Е .М . Мелетинский термині) үғымы- мен торкіндес. Фольклордыңозге жанрларына Караганда, ба- тырлык жырлардын көгерер жүгі анағүрлым үлкен. Халык тарихында орын алған, не орын алуга тиіс окиғалар мейлінше жинакталып орі іріленіп суреттелумен бірге, олардың ел-жүрт, мемлскст тағдырындағы шсшуші монінс коніл болінеді. Елді біріктірген нсмесс ынтымагын ыдыраткан оқнгалар саяси- олеумсітік түп-тамырымсн бірге ашылып корсстіледі. Осы- нын бәрінін бел ортасында халыктың аңсары ауған, әсіре мала кталған, мүраттас каһарманы жүреді. Оның іе-әрекетінде кара басының камынан мейлінше жоғары елдік, халықтык мүдде кашам да бірінші кезскте тұрады. Сондыктан болар, жырлардағы үлкенді-кішілі окиғалардың бәрі дс сол қаһар- манның іс-әрсксті мсн түсінігі аркылы тізбсктеліп отіп жата- ды. Сол аркылы халыкіс жүзінде тарихи оқиғалар мен коғам- дык-әлеуметтік жағдайларга өз көзкарасын білдіреді. Сөйтіп, кдһармандықэпос гарихтағы окиғалардың халыктыктүрғы- даі г бсйнслешен, оның халы санасындағы корксм тшмен баян- дшіган шежірссі кызмстін аткіірады. Батырлыкжырдың ғасыр- лар боны калыптаскан корксмдік досіурі бар. Оны жыр куры-
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лымынан да. окиғалардың орналасу ретінеп де. кейіпкердін бастан-аяқаткарган ісіидегі бірыңғай тектестіктен де көреміз. Кдзак каһармандыкэпосынын оркайсыеын жалпылама белгі- леріне карай жинактар болсақ, ен алдымен, олардын сюжегтік күрылымындағы үқсастықтарды инвариант (кайталанатын мотиптің жалпы тобы мен рет тортібі) түрінде төмендегіше жіктеуге болады.! сюх<ет. Багырға тән балалықшакжоне ксйітткердің үйле- нуі (батырларға лайықкүдалык.): 1) суретгеу, орта (тайпа, ата- ана, ел-жүрг) туралы соз; 2) кейіпкердінғажайып жаратылblew; 3) багырға тон балалык шак; 4) алғашкы ерлік: 5) кдлың- дықтуралы хабар (калыңдыгын іздеу); 6) калыңдыклен сынға түсу, белдесу (немесе күйеу жігіттер арасындағы босеке); 7) жеңіс жоне кейіпкердің калындығымен оралуы.II сюжет. Батырларға тән ерліктер: I) жаудың шабуылы туралы хабар; 2) жорыкка аттану; 3) батырлардың белдесуі (кейде жорыксотсіз болып, батыр түтқынға түседі); 4) жек- пе-жск жоне кейіпкердің жеңісі; 5) жеңіспен елге оралу.III сюжет. Жаудан (күлдан, бакталастан) елін (гайпаны, калыңдыкгы, туған-туысты, елін) азат ету: 1) калыңдықтуралы немесе туған-туыстыңтұткынға түскені (корлықкөргені) жонінде хабар (түс кору, белгі берілуі); 2) дүшпанның. босе- келестің немесе күлдың кейіпкердін калындығына үйленуді ниет етуі; 3) қалыңдыкпен жасырын кездесу немесе қальтң- дығының тойына бөтен адамнын кейпінде келу; 4) кейіпкердін күрес (жарыс) үстінде танылуы; 5) туған жерге оралу, босе- кслсстсрді, қүлдарды жазшіау; 6) той. Бүл жіктелуден байка- латын жағдай -  біркатар батырлыкжырларда осы \ііі  сюжстгің борідс бір-біршсн осы киюласкан per тортібімен толықкоріне- тіндігі. Мәселен, “ Қобыланды” , “Алпамыс” , “ Кдрабек" жыр- ларында осы үш сюжет түтас қамтылады. Ал атакты Мүрын жырау жырлаған "Қырымның, кырык.батыры" сиякты жыр тізбсгі негізінен I және II сюжсттсрдсн тұрады. “ Дотан", “ Қүбыгүл", “ Қүламсргсн” , “ Жоямергсн” т.б. коне эпостар. жогарыда айтканымыздай. үйлену, үй-ішін қорғау оқиғала- рына күрылатындыктан, олар і сюжеттің төңірегіне топтала- ды. Екі не одан да көп сюжеттердің кіруі (контаминация) ба- тырлык жырлырдын калыптасуы үшін айрыкша кызмет ат- карған. Коптсгсн эпоетарда орбір жске сюжет оз алдына дер- бес жырланатындығын да, бір жырда бір-бірімсн жалғасып, түтас баяндалатынын да байкаймыз. Оның үстінс. жске сю -96



жеттін кеңістік (мекендік) бойынша күрылымьт бірдей болыгі шығады: батырдың мекені — жау елі. Жау елінде каза таппа- ғап батыр о зге елде дүниеге, малға, патшалыкка кызыклай кайтып келеді. Багырлықжырлардың окигасына жыршы мен жырау да. тындаушы копшілік те болған шындыкдеп карай- ды. Әпостың окигасы ‘'Баягы заманда” , “ Бүрынгы өткен за- манда". “ Ноғайлы заманында" депкөрсетіледі. Бүл батырлар өмір сүрген айрықша бір доуір, тыңдаушылар мерзіміңе үқса- майтмн, елдіи бірлігі мен берекесі мол кезен деп түсіндіріледі. М іне, осындай доуірде омір сүріп, “ Ішкенге мае, жегенге ток” жүріп жаткан елдіңтыныштығын бүзатын жаулар калмак, ындыс немесе қызылбас болады. Жыр окигасына қозғау сала- тын да, батырдың үйден шығып, жорыкка аттаиуына себепші болатын да -  осы калыпты өмірдің бүзылуы. Батыр -  бүзыл- ған жағдайды калпына келтіруші түлға. Ол жауды жеңіп, оділеттілікті аскактатып, алғашкы мамыражай доуірді кайта орнатады. Окиға озінің басталған жерінде аякталады. Жай ғана емес, тоймен аяқталады. Себебі халык үғымында жа- мандықты жаксылык, жауыздыкты кайырымдьтлык, зорлык- ты оділдік жеңу — батырдың ерлігімен болатын іс. Ол кезең -  айрықша каһармандықдоуір, батырлар заманы. Той -  сол жаксылық атаулының жеңіс мейрамы. Кдзактың батырлар жырларына негіз болған екі түрлі эпикалық (каһармандык) доуір бар: 1) жеке рулар (тайпалар) доуірі. Моселен, “ Алпа- мьтс” жырында -  коңырат, *‘Қобьтанды” эпосында — кыпшак заманы; 2) ноғайлы доуірі. Жеке рулар доуірі жыр тізбегіне (ииклына) енбсйтін дара түрған эпостық жырға тән орі он- дай >ісыр кобінс жоғарыда корсетілгсн инварианттың үпі сю- жстін дс камтиды. Багырлардың жорығьш бірнсшс рет кайта- лау, оқигаеын өмірбаяндыкжолмен қүруарқылы мүндай эпос өзі суреттеп отырған дәуірді мейлінше мол бейнелейді. М әсе- лен, “ Қобыламды” , “Алпамыс” жырларында сюжеттердің то- лыктыгын былай қойганда олеумсітіх орта, жағлай, сл тірші- лігі, біршама нактылы баяндалады. Ал ноғайлы доуірі казак эпосының тізбекті топтама жыр үлгілеріндс корініс береді. Бүларға кдһарманның дүниеге келуін, балалыкшағын, үйле- ну тарихын толык баяндау тән емес. Бір жырдан кейін бір жыр тізбектеліп, кдйта-кдйта бір ізбен, бірыңгай өмірбаяндык жолмсн баяндалып отырса іш пыстыратын ка йтал ауш ыл ы кка окслііі соктырган болар сді. "кырымның кырык батыры” спяқ- ты орасан зор гізбскті жырды жырлаған атакты Мүрын жы~
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pay бүл өзгешелікті оте терең түсінген. Сондыктан да, ол ор батырға тон жеке сюжеттерді (көбіне 2 жоне 3 сюжеттер) іш- теіі барынша ширыктыра отырып, бірер оқиға болса да, олар- ға бірегейлік касиет дарытып жырлағам. Батырлык жырлар- дың күрылымына катысты осындай ерекшеліктер олардын мезгіл мен мекендік жоне тізбектік сипатымен тыгыз байла- нысты. Батырлык жырлардың өлең күрылысы, негізінен, та- бан астында өлең жолдарын суырып салып айтуда, осіресе. кимыл-қозғалысты, түрлі дпнамикалыкокиғаларды баяндау- да оіінакы, оңтайлы, еркін косілуге мүмкіндік беретін жеті- сегіз буынды жыр олшемі. Кдзакхалкының батырлык жыр- лары туралы алгаш зерттеулер жазып, жарыккд піығарган ға- лымдар Ш .Уолиханов, В.Радлов, Г.ГІотанин, И .Н .Березин. Ә.Диваев, Т .Беляев, И.Мелиоранский, Г.Саблуков, Н .Н .И ль- ммнекий, Ж .Ш айхисламов т.б болды. Олар жалпы эпостык жырлардыңерекшеліктері, оның ішінде "Едіге” , “ Токтамыс” т.б. эпостар турапы алғашкы ғылыми пікірлерді айіты. "А л- ггамыс" “ Қобыланды” “ Ер Тарғын’', “ Козы Көрпеш -  Баян Сүлу” эпостарын Кдзан, Уфа калаларынан жарыкка шығар- ды. Бүлардың ізденістерін Ә.Бөкейханов, А.Байтүізсынов, Х.Досмүхамедов жалғастырды, “ Ер Тарғын” , “ Қобыланды” “ Едіге" “ Батыр Бекет” “ Ер Сайы н" жырлары алғаш per осы ғалымдардың еңбектерінде талданды. X X  ғасырда С .С ей - фуллпн, М .Әуезов, С .М үкан ов, Ә.М аргүлан, Қ.Жүмалиев. Е.ЬІсмайылов, Б.Кенжебаев, М.Ғабдуллин. Н .С . Смирнова т.б. ғалымдар казақ эпосының халыктық сипаты, идеясы, корксмдігі туралы зсрт]'сулер жазып, казір копшіліккс тара- лып кеткен батырлықжырларды жариялады. 1950-60 ж. тұң- ғыш рет эпостың ғылыми мотінін жариялау жүмысы жүзсге асты, сөйтіп “ Қозы Көргіеш — Баян сүлу” (1959), “ Кдмбар батыр" (1961), “ Қыз Ж ібек” (1963) жырларынын академия- лык. басылымдары жары к көрді. Осы кезеңдерде батырлык жырлардың тоңірсгіндс идеологиялық айтыстар да орбіді.X X  ғасырдың 60 жылдарынан бастап казак батырлык жыр- ларын жаңа кырынан зсртгеуге Ә.Крңыратбасв, Р.Бсрдібасв, Т .Сы д ы ков, С .Сады рбаев. Қ .Сы диы ков, С .К .аскабасов, О.Нүрмагамбетова, Ш .Ыбыраевт.б. ғалымдар үлкен үлес кос- ты. Олардыіі еңбекгерінде батырлык жырлардың жанрлык срекшсліктсрі, вариантгары, күрылымы, поэтикасы, түтаста- нуы. типологиясы, гснсзисі жан-жақгы карастырььтды. М ә с- ксудсн "Қобыланды батыр" жонс "Қозы Корпсш — Баян су-98



лу” жырларынъгн академиялыкбасылъгмдарыньщ жарықкөруі казак фольклортану ғылымының айрыкша табысы болды.Батырлык жырлардың одебиетке, ұлтгык кәсіби өнер жан- рларынын кялыптасуына осері ерекше болды. Моселен, батырлык эпостар сюжетінің негізінде Ж.Жабаев “ Сүранш ы ", "Өтеген” жырларын шығарған. Драматургия саласында “ Клра- қыпшақ Крбыланды” (М.Әуезов), “Аркалыкбатыр” (Ж .Ш а- нин) т.б. пьесалары жазылып. "Е р Таргын” , (Е.Брусиловс- кий), “ Алпамыс батыр” (Е.Рахмадиев) огіералары косылды, "Батыр Баян” кинофильмі түсірілді.
“АЛПАМЫ С” ЖЫРЫ ТУ РАЛ Ы ТАҒЫ БІР ТОЛҒАМӘлемдік поэтикалықсөз өнерінің тарихында көркемдігімен де, мазмүнды тереңдігімен де талай ұрпактың рухани серігіне айналып кеткен моңгілік ескерткіштер болады. Олардың қүн- дылыгы адамзат баласының откен дәуірлердегі коркемдік ой- өресінің бітімі мен табиғатын ашып беретін тарихи мүра бо- лгандығында гана емес, сонымен катар, бүгінгі күннің де рухани тірегіне айналуында. Сөз өнерінін осындай бір тендессіз ескерткіші — ойгілі “ Алпамыс” жыры.Алламыс туралы сюжет алтайлыктарда, татарларда, баш- қүртздрда, озбектерде, каракалпактарда жоне казакарасында тараған. Бүған коса ойгілі "қорқьгт ата” кітабының \тиінші жілры да осы сюжетке кұрылған. Осыған орай ғылымда оғыз, кьтпшакжоне қонырат редакииясы деп үш топка бөлу кальтп- таскан. Бүлардың борі сң сжелгі архаикалык жырдан тараған дсген пікір бар.Кдлай болған күндс Алтайдан Анадолыга дсйін түркі ха- лыктарының фольклорында батырлык ертегі, романдық эпос түрінде тараған Алпамыс туралы сюжеттін көнелігінде және түркі халыктарына ортақмүра екендігіыде дау жок. Осы орайда бабаларымыздың: “Ай ортақ, күн ортак. жаксы ортақ” дсйтін даналық созінің ғасырлар бойы жанға азық. санаға нәр бсріп кслгсн асыл мүра "Алпамыс" жырына да катысы бардай. Т алай үрпақтар буынына ғана емес, тегі бір халыктарға да тамы- рын ксн жайған бүл жырдың көркемдік куаты мен рухани салмағы шын мәніндетүркі дүниесіне ортак.Окига жслісіне, сюжеттік бітімінс Караганда бүл жсрдің гарихы тым арыда. Асылында классикалық эпос Дvэpeжeciнc котсрілгснге дейін жыр окиғасы ішыптар туралы миф, сртегі,99



архаикалык эпос гүрінде талай ғасырларды арткл тастаса ке- рек. Шуваш халқының с])ольклорында біз білетін көлемді эпикалықкаһармандыкжырлар жок, біракауызодебиетінін баііыргы түрлсрінен саналатын алып туралы мифтер мсн аңыз- лар кездеседі. Мүндай алыптардың қызметі -  ата-апасын, болаілақжарын зүлым күштердің колынан қүткару, жер бе- тінде оділдік орнату.Бүған карағанда ата-анасын, калыңдығын “Алпамыс” жы- рынлағыдай зорлықшыл күлдан азат етудің алғашкы іздері мифтерде сайрап жатыр. Тек күлдың орнында түрлі мифтік кұбыжыкгар, жалғыз козді доу т.б. жүреді. Түркі халыктары- нын бүтагынан ертеректе жоне соған сойкес фольклордың конелік снгіаты басым, ірі эпикалыкжанрлары калыптаспа- ган кезде бөлініп кеткен шуваштардын алыптарымен Алпамыс түлгасының үндесіп жатуы кездейсокемес.Баііырғы түркі тайпаларының фольклорлык мұрасынан ойып орын алған алыптар бейнесі түптеп келгенде олемдік фольклорда алгаш калыптаскан модени немесе ілкі каһарман түлғасымен сабақтас. Миф пен көне эпостардың зерттеушісі Е .М . Мелетинскийдің дәлелдеуіне Караганда фольклор фольклор болғалы онда модеии каһармаи болған. Ол адамзатқа жақсылыкокелуші, түнекті жарыкпен алмастырушы, әділдік орпатушы түлға ретінде калыптаскан. Адамзатка алғаш рет кнім киюді, от жағуды, аң аулауды, к\'рал-жабдыктар жасау- лы үтіретушитер де осылар. Алпамыс түлғасын тікелей дол сол шуваш алыптарынан таратпасак та, оның шығу тегі ба- йыргы түркілсрдін фольлорындағы бірден бір басты ксйіпкср болып саналатын осындай ілкі каһарман алыптардан тамыр тартып жатқандығы даусыз.Бүл пікірімізді алтайлыктардың “ Алып-манаш” жыры да, башкүрттардың "Алпамша және Барсын-Хы луу", сондай-ак татарлардың “Алпамша” аталатын ертегілері дәлелдей түседі. Бүлардың сюжеттік канкасы түтасымсн “Алпамы с” эпосы - ның окпгалыкжслісіне сәйксс кслстіндіктен борінің дс кай- нар козі ортак, шығу тегі бір ексндігін атакты ғалымдардың бәрі де дәлелдеп шыкты. Алтайдың “ Аіып-манашьг’ класс и- к;и ы к каһар м а нд ы к э  п ос дәрежесіне жетпеген, жанрлыкерек- шелігі бойынша эпоска дейінгі батырлыкертегі (В .М . Ж ирмунский) немссс каһармандык миф (Е .М . Мслстинский) түрін- дсгі шығарма дсйтін пікірлср кдлыптасты. Башкүрт пен татар сртсгиісрі дс осы оймсн сабактас.100



Сөйтіп та рюш сатысы бойыиша батырлык эпостан бүрын пайда болтан бүл шығармалардың табиғаты таш  да сол “ Алпамыс” жырының сюжетін ең ежелгі тарих койнауына жете- лейтіні анык,Әлемдік эпикалык достүр тожірибесінде көнелік белгісі басым классикалық эпостардың кай-кайсысында да қаһар- манның үйленуімен байланысты жорыгы елеулі орын алады. Мүт-гың себебі эпос жанрының калыптасу негізінде миф пен ертегілердін басты орын алғандығынан ғана емес, сонымен бірге үйлену оқиғасына күрьглған фольклорлық шығарма- лардың озі түрлі тарихи кезеңдерде жанрлык алмасуларды бастан кешіріп отырған. Куатты эпикалық достүрдің калып- тасуы үшін оның күнарлы топырағы болуы тиіс.Мүндай қүнарлы достүр байырғы түріктердің фолысло- рында миф, аңыз, ертегі, сәл кейінірек архаикалык эпос түрінде болды. Біракбір ғажабы бүл дәстүр алдымен бүрыннан белгілі, бірегей сюже'гтерді жана жанрға лайык жаңғыртып отыру аркмлы дамыса керек.Кдһарманньщ үіілену окиғасы бір жанрдан екішлі бір жанр- ға ауысып отырған осындай бір бірегей сюжеттің катарына жатады. Бүл жағдайды тәптіштеп отырганымыздың себебі -  “ Алпамы с” жырының сюжеті де дәл осы жағдайды бастан кешіргендіктен ертелі-кеш бір-бірінен болініп кеткен түркі тайпаларының достүрінде түрлі дорежеде, түрлі жанрлык үл- гіде сакталып калғандығы. Сондыкган да “ Алпамыс” казақ, өзбек, каракалпак сиякты халыктардағыдай каһармандык эпос түріндс де коптегсн түркі халыктарына тараған.“ Алпамыс” эпосының калыптасқан кұрьиіымдықжүйесі бар. Ол жүйс казақгын каһармандықжырларынанжске-дара окшаулаиып түрған жок. Керісінше. казак халкының сан ға- сырлыктарихы бар эпикалыкдәстүрінің негізін қүрайды.Осы орайда зерттеуші ғалымдардың “ Алпамыс” сюжетін үш жүйегс боліп карайтынын орі бүлай болу салыстыра зерт- тсу үшін қолайлы тосіл екенін айта ксту артық смсс. Олар: батырдың гажайып болып тууы, қаһарманның үйлснуі жонс күйеуінің өз әйелінің тойыпа катысуы.Бүлардың алгашқы екеуі қазак каһармандык жырлары- нын ғана емес, жалпы эпикалык жанрларға жататын миф, ергсгі. аныздарының да озсгін қүрайтын нсгізгі сюжеттер екенін долслдеп жату артық. Ал соңғы сюжет — күйеуінін оз
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ойелінің тойына катысуы да қазактын кейбір эпосты кжыр- ларынан орын алған. Моселен, "Карабек” жыры.Бүл атаулардан байкайтынымыз, казактың баяндау жүйесіне (повествовательный) негізделген фольклорлық жанрларының кұрылымынан баеты орын алатын осы сюжеттердің түрақты- лыгы Алпамыс'' жырын казактың эпикалық достүрінің бел ортасына қоюымызға мүмкіндік береді. Себебі эпикалықне- гізін күрайтын сюжеггердің үлттык фольклорымыздагы түрак- тылығы осер етуден, ауысып алудан панда бола салатын кез- дейсок. белгілердін катары на жатпайтынын фол ькл орта нушы ғалымдар жаксы біледі. Бүл -  бір.Екіншіден, үлттыкфолъклордын сюжеттік күрамы томаға- гүйыктүрған жүйе емес, ол да түрлі сарындармен, мотивтер- мен, зпизодтармен, түрмыс-салт, одет-гүрыгі көріністерімен, наным-еенімдерімен онделіп, озгеріп отырады.Бүл жолда корші халықтардың модени мүрасымен ауыс- түйістің, осер етудің болатыны занды. Бірақ бір халықтың фольклорлык достүрінің негізін күрайтын сюжеттердің келесі бір халыкка да түтас достүр болып орнығуы үшін өте үзак жылдар, талай-талай гасырлар керек. Сюжеттік канка өз-озімен түрганда ешкандай да касиеті жок. Оныңтүлеп, безендіріліп, үлтгык мәдениеттің айнымас болшегіне айнсілуы үшін фольклорлык немесе эпикалық достүрде мыктап орнығуы кажет. Ал, бүл -  тек ғасырлармен ғана өлшенетін күбылыс.Кдзақгың "Алпамыс” жыры -  ғасырлармен осылай үндесіп жеткен асыл мүра.“ Алпамы с” эпосының сюжетін үш жүйегс боліп карау- дың типологкялық зерттеу үшін тиімді екенін айттык. Алай- да бүл жүйе “ Алпамыс” эпосынын пайда болу, даму жолда- рын түтас эпикалык шыгарма ретінде ашып бере алмайды. Олай болатыны әйгілі грек эпосынан да орын алган күйеуі өз әйелін зорлықпен алғалы жаткан зорлыкшылдың тоііы- ның үстінсн шыгатын сюжеті оз аддына жскс шыгарма рстіндс ксздеспейді, ордайым басқа сюжсттермен біргс комкерітсді. Оның үстінс осы айтылған үш сюжсттің бірі сртс, бірі кеш деп дәлелдеу де киын. Бүл эпостың бүтін шығарма ретінде жүріп өткен жолын белгілеуге елеулі киындык келтіреді.Сондыктан да түрлі жанрларға және өз алдына бөлек шы- ғармаларға аркау болған дербес сюжсттсрдің қүрылымдықжү- йееінс сүйенс отырып “ Алпамыс” эпосының тиітологияеын жинақтап корсетуге орекст етіп корейік.102



Кдһарманның ғажайып тууы мсн үйлену максатындағы жорығы түркі халыктарының миф. ертегі. аңыз. эпос сиякты жырларынан түракты орын алады. Оның үстіне алтайлык- тардың коне эпосы “ Алы п-М анаш ” пен башқүрт. татарлар* дың Алпамыс туралы батырлык ертегілерінің де түпказығы осы сюжетке негізделген. яғни ғажайып туған батырдың үйле- ну мақсатымен байланысты жорығы, бір-ақрет кайталанып. сюжеттіи бас-аяғы осымен жинакталды.Бүған Караганда “ Алпамыс” жырының байырғы нүскасы шамамен алғанда батырдың ғажайып тууы мен каһармандык жолмен үйленуі туралы оқиғаға күрылса керек. Үйлену Сібір- дегі іүркі халықтарынъгң архаикалық эпостары мен ертегілерін- дегі сиякгы, осіресе, Алпамыс туралы батырлык ертегілерден білетініміздей, мифтік күштермен алысып немесе калыңдық- тың озімен күресіп жеңіске жеткеннен кейін үйленіп үйіне кдйтатын жорықпен аякталса керек.Эпикалық дәстүрдін зандылығы бойынша эпос окигасы басталған жерден аякталуы тиіс. Кісі елінде, баска жерде мү- рат-максатына жетіп, байлыкка, билікке кызығып калып кой- ған бас кдһарманды түркі халыкгарының эпосы білмейді деу- ге болады. Кдзақтың кошпелі түрмысының ортасынан шык- кан батыр кандай бір алтын-күміске оранған сарайларды жеңіп алып жатса да, сол баяғы кошіп-конған киіз үйіне кайга оралды. Бүл эпикалык достүрдің халыктың отан, ел туралы үғымына деген адалдығы ғана емес, дәстүрдің сол үғымның аясында туып калыптаскандығының да кепілі.М ін с, сойтіп Алпамыстың үйлену сапары осы эпостың алғашкы нсгізін кұраған сюжст деуімізге толык мүмкіндік бар. “Алпамы с” эпосының бұл ксзсңі В .М . Жирмунский, Х .Т  Зафиров, Ә.Марғүлан, Н .С . Смирнова пікірі бойынша “ рулык немесе тайпалык эпос” үғымына сәйкес. Эпостың осы айтылған тарихи кезеңінің арғы шекарасы VI ғасыр (Ә.Марғүлан), бергі шекарасы X V I ғасыр (В.М.Жирмунский) болып есептеледі.Алайда осы мерзімнің ертеректегі, яғни V I-V II ғасырлар- дағы кезсңі шығщыкка жакындау. Себебі жоғарыда айтылған кыишак, оғыз, коңырат редакцияларының ішіғщс қыпшак нүскалары батырлык ертегі түрінде ертсрскте пайда болған. Мүны алтай ғалымдары да мойындайды. Ең бастысы “ рулык эпос” үғымына “Алпамыс” жырының осы кезеңі көбірек сәй- кес. В .М . Жирмунский аныктаган “ батырлыкеріегі" термині
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кейінірек "архаикалы қэпос", "мпфолопшлык эпос” дейтін үғымдармен толықтырылды. Оғыз эпосындагы Бамсы Бей- ректің калыңдыкпен жекпе-жекке шығатыны да “ Алпамыс'' эпосының осыпдай кезенімен карайлас.Кдлай десек те қыпшақ пен оғыз тайпаларының V I- IX  ғғ. түйіскен жерлері -  Казақстанның оңтүстік батыс аймақтары. Сыр өңірі “ Алпамыс'' жырының осы ксзеңін бастан кешірген.Уакыт өтеді. Қоғамдық-саяси өзгерістер рухани өмірге де із салады. Бүрынғы тайпалық одақтар халық болып күрала бастайды. Бүл үрдіс байырғы эпостардың кайта гүлеуіне, оз- геріп өнделуіне ықпал етеді.Ғалымдардың айтуынша, қоңырат редакциясы казак, озбек жоне каракалпак нүскаларына негіз болып каланған. Алайда бүл редакнияда коңырат руының аты аталғанымен, жырдың озі рулык шенберден асып, бүкіл халыктык сипатка ие болтан. Әрі бүл кезеңді классикалыккаһармандыкэпостың калып- тасу кезеңімен карайлас деуімізге болады.Кдһармандык эпостың бүрынғы архаикалық рулык эгюс- тын негізінде пайда болгандығының айкын бір мысалы — осы “ Алпамыс” жыры. Мүны бүрынғы сюжеттің косарла- нуынан, контамітнацнялыкжолмен ждлғанатынынан көреміз. Баііырғы эпостағы батырдың үйлену сагіарынан оз еліне ора- лған алғашкы жорығы каһармандык эпоста екінші жоне негізгі жорыкка үласады. Бүл елін. жерін, мал-мүлкін сырткы жау- дан корғау ңдеясына салмак салумен баііланысты күшейтіледі. Сөйтіп эпостың халық, оның ішінде ру мүддесін арқалайтын жүгі ауырлагі, жырдың жанрлық бітімі өзгереді, күлашын ксңгс жаяды. “Алпамыс” эпосының казак, озбек жонс каракалпак нүскалары әр халықгың осындай дербсс жолмен дамы- ган эпикалык дәстүрінің тамаша нәтижелсрі скені даусыз. Алаііда бір сауал көкейге келеді. Ол -  байырғы жырға жал- ганған сюжеттердің де көне екендігі және аталған нүскаларда бір-біріне сәйкес келетіндігі.Күйсудін оз қалыңдығының тоііына тап келетін оқмғасы үлттык нүскалардың кобінс кездейсок. дсрбсс жолмсн снс бергсн деудің ешбір кисыны жок, Осы орайда үлтгық нүска- лардың үшеуі де бір бүлактан, бір арнадан тарағандыгы дау тудырмаса керек. Сондыктан каһармандыкэпостыңтуу және кдлыптасу кезеңдерін осы айтылған халыктардың жеке-жеке отау гіккен кезсңімсп карайлас дсугс болмайды. Мүнда О р- талық Азнядағы түріктердің ыдыраудан бүрыигы ортак сана-104



сы. олардың түркілік заманы каһармандьтк эпос достүрін ка- лытттастырып үлгерген. Бүган мыңжыллыкмерзімнінмеже болып алынуы кездейсокемес.Сонымен, "Алпамыс” эпосының тарихы да. таралу жолы да түркі халыктарының ортакзаманына жол тартып жаткан үрпақтар сабакгастығынын тамаша бір айғағы, достықтың, бауырластыктың ғажайып сскерткіші. “ Алпамыс” дастаны- ның осы бір касиетіне тага да айрықша ден коямыз. Бүған: "Баян да менікі, Баянмен кдшкан коян да менікі" дейтін принцигггің жүрмейтінін тарихтың озі тайға танба баскандай айшыктап кеткен екен. Бүл орайда “ Ағаштың түбірі -  бір. тынысы — мың” , — деген сөзді осы бір көркемсөздің көне ескерткішіне арнасақ оділетті болмак. Ал "Алпамыс'' силкты алыгі жырдың нәрлі де қуатты үлттық нүскаларымсн мактану запдылықкяна емес, бүгінгі күніміздің рухани зорулігі екені капысыз шындық.
“МАНАС” ЭПОСЫНЫҢ ФЕНОМЕНДІК СИПАТЫ“ М анас” эпосының жалпы адамзаттарихында ауызша ай- тылкан жыр атаулыпык ішінде даратүрган ғажайып күбылыс екеніи галымдар айтып та, жазып жүр. Бүл жағдай эпикалык. онердіи туу, ауызша таралу және үрпактан үрпаюса берілу үрдісіне мейлінше зерделі талғаммен тарихи-объекттгвті күбы- лыс ретінде караула, өнердің өнерлік касиетін ажыратуда, халык опосының орасан зор коғамдык қызметін анықтауда жанаша жанғыруларға, тын ғылыми-тсориялық ізденістсрге “ М анас" эпосының мүрындық болып отырғанын жоне алда әлі талай тсориялық зертгеулергс жстелеіітініп аңғартса керск.Расындада, “ Манас” жырының эпостану ғылымының ка- зіргі деңгейіне теориялықта, типологиялықта жаңа нышан- дар даріятатыны күмәнсіз.Ол каидай нышандар?Бүл сауалға жауап іздсп кору үшін ең алдымсн “ М анас" жырының ксйбір айрыкша бслгі-бедерлерін тілге тиск стіп көрейік.Кез келген өнердің болмыс-бітімін түтас танығымыз кел- сс, оның тууын ғана емес, сақталуы мен сабақтастығын да бірліктс караймыз. Бүл орайда ауызша жаралып, ауызша та- ралыгі, бүгінгі күнгс миллиондаған олсң жолдарымсн жст- ксн, корксмдік куаты мсн нәрі аса күнарлы эпостын осынау105



бір калыпқа снмайтын, данр олшем-пішінге көнбейтін соны табнғатын тереңнен тану шынында да эпостану ғылымына тыц еүрлеу дарытатыны созсіз. Онсыз бул эпосты таныгі- білдік лсуге ергерек. Бул -  бір.Екіншіден, ондаған ғасырлардыңбір-біріне үксай бермеіітін тыңдаушыларын айрандай үйытып, солардың мүң-мүктажьтн, арман-тілегін аркалаган “ Манас” эпосының көпқдбаттылығы -  талай ғасьғрлардың окиғаларын бір арнага жиып, түтас жырга айналуы да мейлінше кең аукымда жүргізілген күбы- лыс. Былайша айтқанда, арғы шекарасы сақтар мен ғүндар доуірінен бастап, бергі шекарасы X X  ғасыр оқигаларына иек тарткан бул эпос күні кешеге дейін баянды ғүмыр кешіп кел- ді. Демек, кегікабаттылықбүл эпоста орасан зор тарихи коғам- дық-олеуметтік аукымда жүргізілді.Үшіншіден. каһармандары мен кейіпкерлерінің көптігі жа- ғыпан да бул эпос озгелерден дара тур. Мүнда қаһармандар тулғасы, жау батырларынын бейнесі, ойелдер образы, әлеу- меттік топтардың қай-қайсысының да өкілдері клтар-кдтар төл сипатымен көрінеді. Біракэпос бүларды бет-бетімен жі- бермей, орқайсысьш ппрамиданың тастарьшдай орын-орны- на койып отырады.M ine, бітімі болек, жаратылысы бірегей, олшемі жойкын ‘ М анас" эпосынығі алдымен тілге тиек етер кейбір басты бслгі-бедері осылар болса, оның себептерін аныктайтын тео- риялыкой-түжыры\шар да соны сокпакпен жүруі керек дей- тініміз осыдан.Ал бүл тоціректс нелер аткарьиіды жоне енді нелср атка- рылуы тиіс дсген моселелергс ол-қадсрімізшс ой жүгіртіп корсйік.Біз достүрлі эпостар туралы айтканда ең алдымен олар- дың көлемділігі, фольклордың өзге жанрларына карағанда монументалдыксипаты, ауызша танды таңға үрып үзакжыр- ланатыны ойға оралады. Расында да, бүл — айрыкша бір онср. Ал снді аіілар бойы айтса таусылмайтын, колемі бір Fa- на Саякбай караласвтың жырлауында жарты миллионнан ас- там олең жолдарын түзетін “ М анас” эпосына келгенде ше?Әрине, үйреншікті үғым болмағандыктан бүған таңдай каклайтын адам некен-саяк. Тацдана отырып мүның жауа- бын іздсу дс орбір тынымсыз коңілгс тон кдсист. Ежелдсн солай. Достүрлі түсінік бойынша болашакжыршыға М анас-
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тын озі тусінде аян беруі керек. Жойқын өнердің иесі арала- сканда ғана бүл өнер қонады-мыс.Асылы, байырғы түрік атаулыиың борі де онердің иесі бар деп санаған. Аруақ конбайынша аркапы ақьін болу мүмкін емес. “ Көген аласың ба, олең аласың ба” деп. о баста не шар- уаның, не өнердін шаужайынан үстауды аруақтар шешетін болған. Аруак қонған адамның кеудесі толған өлең-жыр бо- лып шыға келетіні де содан.Алайда жыршы-жыраулар сансыз олең жолдарынан тура- тын жыр-дастандарды айтып беруші, “ бүрынғының созін жет- кізуші" (Алпамыс батыр), “ ертедегі ерлерден нүска болған сонғыға” (камбар батыр), “ ескіден калган сөзді” (Сайын), “ шежіренін саласын” (қарасай-кззы) баяндаушы рөлінде сөй- летіді.Бүлай сойлеу жыршылық өнердің ғажайып табиғатына кайшы емес. Керісінше, соз иесі аруақтар, жыршы комейінде сойлейтін де солар деген үғыммен астарлас. Ақын олеңінде кеудеден көк ала үйректің, кейде бүлбүл қүстың, кейде көк кегітердің т.б. үшып шығуы -  осы өлең “ иесінін” бір көрінісі.Көлемді эпостықжырлардың окиғасын бүлтарыссьтз болтан шындықдеп кабылдау да аруактар мүрасымен сабақтас: “ нанбағанга амал жоқ, нанғандарға осылай бүрынғылардың жобасы” , “ менің айтқан бүл сөзім, отірік емес жігіттер” дейді жыршы.Демек, халык үғымында жыр мен жырлаушы, жыр иесі мен жыр окиғасы бір-бірімен үштасып жаткан аталас үғым- дар. Окнға шындыгы, жырлаушы онері толығымсн жыршы ыркында емсс.Ал галымдар бұл кұбылыстың жыршы ырқында болмау себебін эпикалыкдәстүрдін түрактылығымен түсіндіріп келеді. Эпос дәстүрі айтса айтқандай өзгермелі көрке.мдік шарттар- дын ішіндегі ен бір түракты күбылыс. Мындаган жылдар боны ауызша айтылған тарихи эпосты бізге салыстырмалы түрдс озгсріссіз жсткізгсн, басқаша айтканда, жырды жонсіз және жолсыз озгертуден аман сақтаган қорғаныш күш -  осы эгіи- калық дәсгүр. Жырлаушы қиялы мен бейнелеу мүмкіндігі жөн-жосықсыз еркін өлшемде емес, керісінше барлығы да осы дәстүр аясында көрініс табады. Әр адамның, керек болса ор жсрдін эпикалық мурасын салыстырып карайтын болса- ңыз дәстүрлік пен түрактылықгы аңғарасыз.
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Демек. мүнда сөз түракгылыгы гана емес, ойлау жүйесінде ііе біркелкілік басым. Біракбүл достүрдің қыр-сырын танып білуде сонғы нүкте койылган емес. Қойылмайды да. Себебі ғылымда эпос табиғаты мем жаратылысын тапып білудің кү- ретамыр үздіксі j  ізденісі осы мәселемен сабактас.Эпостык жырдын ауызша жьтрлану табигатын аныктау- дың негізгі бір себебі казіргі фольклортану гылымында эпос стплінің формулалык болмыс-бітімімен байланысты.X X  ғасырдың басында ежелгі замандардан жазбаша жет- ксн ойгілі эпостардың ("Илиада” , "Одиссея" “ Махабхара- та” "Рамаяна'’ т.б.) о баста ауызіла жырланғандығын долел- деу максатында күн тортібіне койылган ағылшын ғалымдары М . Парри мсн оның шокірті АЛордтың формулалық теория- сы. расында да ауызша жырлаудың біркатар себептерін, жыр- лаушының орасан зор олең жолдарын жадында сактау кілтін түсіндіріп бергені ғылыми жүртшылыкка аян. "М ан ас” эпо- сына катысты да осы сарындас іэденістер казір жүріп жатыр. Біздіңше, бүл теорияның олді де олсіз жактары баршылық.Алдымен мәселе мынада, формулалык теориясы эпостык. и[ығармаіп>щ дариядай тасыган ауызша достүрі босеңцеп, ша- бы ггы шағынан горі базары таркаған босеңсу кезінде жазып алынган тексгерін зерттегенде гана толымды нотиже беретінін ангарамыз. Соз саптау аясы түракты калыпқа түсіп, бірыңғай зандылыкка бағыну, осіресе, үмыт болу каупі төнген кезде жазылған Еуропаның, ежелгі Шығыстың эпостарына тон. Формулалык теорияның өзі осыларды зерттеу негізінде панда болған.Ал "М анас” эпосынын жайы болсктеу. Оньщ ауызша жыр- лануы гылым ойлап тапкан кағидаларға коибейтіндсй фсно- меидік дәрежеде. Себебі, “ Манасты” формулалықтеорияға сәйкес, белгілі создертобының ырғактық, үйкастыкерекшелік- теріне карай түракты колданыстарының нәтижесінде жырла- натын эпос дссек,, шындыктан ауыткимыз. "М ан ас” эпосы нын манасшы жадында сакталып, үздіксіз жырлануына жалила формулалык теория астар бола алмаса керск.Рас, калыпты өлең жолдарының "М анаста” көптеп кезде- сетіні шындык. Бірак айлап жырланатын эпостың стилдік сипаты бастан-аяк калыпты тіркестермен жүріп отырган бол- са, онда жойласыз жаттандылық көзгс үрып түрары созсіз.Ендсшс гәп баскада.Біздіншс. "М анас” эпосынын жырлануы, үстаздан шокірт-
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ке беріліп отыруы, үлы манасшыларлың әркайсысьгның озіншс еркін күлаш сермеп кетуі сөздер мен сөз тіркестсрінін денгейін- де емес, мүндағы кдлыптмлмкэпикалық мотивтер. түракты эпизодтар, түтас сюжеттер денгейіиде жүзеге асып отырған. Кдлыгітылық пен түрақтылык “ Манас” зпосында тұтас о кипит рдан, сюжеттерден варианттар жасау дәрежесіне көтеріл- ген. “ Манастьг” жырлаушылар алдымен окиғалардын үзын- ырғасын, сюжеттік желісін басшылыкка алган.Бүл арада салыетыруға болатын эпостардың бірі -  казак- тын атакты жырауы Мүрын Сеңгірбаев жырлаған “ кырым- ныи кырык батыры" атты ойгілі жыртізбегі. Ондаған каһар- мандарға жеке-жеке жыр арнаған жырау да манасшылар сияқ- ты тынысын кеңінен алады. Мүндағы кайталанушылык пен түрактылық сюжеттердін түрлену денгейінде айқын көрініс бсреді. Эпосты жырлау, жадында сактау ірі олшемдермен. яғни сюжет аукымында жүргізілгендіктен мүнда создер тобы- ның түракты орналасу тәртібін жіпке тізіп шыға алмаймыз. Сөздсрдің қүйылып келу тәртібі таскындап отырғандьтқтан да бірыңғаіт түракгылыкка бағынбайды.1'еі'інде ауызша жырлаудың өнерлік күдіреті жаттанды жол- мен жырлануында емес. Мүиы тындаушы кауым тез аңғарса керек. Мүндай жағдайдан кейін манасшы "мені Манастың аруағы колдап жүр деп” тындаушысын таидандыра сымайды. Демек, бүл жерде таскындаған сөздердін ие бермей ағыл-те- гіл төгіліп жатуында күмон жоқ.Ал, біздер, зерттеушілер бүиың себебін ойлау меи жырлау лроцссінін айрыкша бір ағымга түсігі, логикалык пен логи- калык смсстің, сойлсу мен жырлаудың психологиялык біріүгас жүйегс айналуынан іздсстіргсніміз абзал. Біздергс корініп түрғаны -- сөздердің үйкастык, ырғактык, яғии өлеңдікерек- шеліктері, ал көрінбентіндері мүнаи да көп.Эпостың ауызша айтылу механизмін түсіндіру теориясы- ның соиы сапага котсрілуі керск дсуіміздін себебі дс осыдан. Дсмск, бүл тарапта фольклортану ғылымының “ М анас” тура- лы айтар созі олі алда демскпіз.Келесі бір пікіріміз -  ” М анас” эпосының көпкабаттылы- ғы жайында.И о, копкабаттылыкжалпы эпос агаулыныңкөбіне ортак жойт. Алайда “ М анас” жырында бүл күбылыс тағы да сол фсномсндік жагдайға жетксн. М әсслс, “ М анас" жырындағы бсйнслснгсн окипшардын аргы-бсргі шскарасының тым үзак
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тыгьнша да емес, окиғалардың көптігінде де емее, моселе ор гүрлі замандарда пайда болган фольклорлықтолып жаткан жанрларыиыңтұтас монументалды эпостың поэтикалыкау- кымына карай орып теуіп орналасуында. Фольклорға тән синкрсттіліктің байырғы замандағы белгілсрі де. бергі доуір- лердегі түрленген көріністері де бүл эпоста, айтса айткандай, кат-кабат. М иф , сртегі, аңыз, түрмыс-салт жырлары, макал- мәтелдер, жүмбакгар, шешендік сөздер, ырым, жол-жоралғы- лар, салттар, наным-сенімдер, халык ойындары т.б. мүнда жетсрлік. Бір ғажабы. осылардын кай-кайсысы да түтас шы- ғарманың болмыс-бітімімен жымдасып жатады.Ғалымдарымыз доуіріне, жанрлық ерекшеліктеріне карай бүларды орын-орнына койып та шығар. Солай болып та келе жатыр. Бірак осыншама көп жанрлыктүрлерді эпос өз таби- гатынан ауыткымай бастарын калай коса апды? Мәселе осында.Тегінде, эпикалык мотивтер мен сюжеттер табиғаты бүл арада біркатар жайттарды аңғарткандай. Кдндай оқиға, кан- дай жанрлық түр болса да эпос оларды бас-аяғы салыстыр- малы түрдс түйыкгалған ірілі-үсакты эпизодтарға байлап оты- рады. Олардың қызметі эпос ситуативтілігімен біте кайна- сып жатыр. Демек, бүлардың кобі толық мағынасындағы жеке- жеке жанрлар емес, эпос табиғатыиа лайыктүрленген, соның поэтикалыкжүйесіне бағындырылған шыгармалар.Мүндай жанрлардың түрленуін эпикалык контексте карау. ең алдымен, "М ан ас” жырының ерекшелігін ашуга бағытта- луы тиіс.Копкабаггылык "М анас” жырында жалпы түркі халыкта- рыньщ эпостарына тон сюжсітік каңканың ііясьшда жүріп отыр- ган. Казак эпосгарыңцағы батырдың пшайьш тууы. тсздсп осуі, ат таңдауы, жар таңдауы, ерлік сыннан өтуі, жаудан жерін азат етуі, жорыкка аттануы. ең соңында туған жерге кдйта оралуы, түгастай а і ганда, окига басталған жерге келіп, сол жерден аякта- луы. ягни сакиналыккошюзишіялықкүрылым “ Манаста" да сакталады. Бірак, "М анаста" осьиіардың кай-кайсысы да меішіпше кеңсйіп, ел омірінде болған, болатын жонс болуга тиісті окиғалармен косымша көмкеріліп отырады.Бүл орайда, окиғалар саны үлғайған сайын оған катысу- шы кейіпкерлердің де саны көбейе түседі. Сөйтіп эпос басты каһармандарды ғана емсс, коғамның түрлі кабатгарынын окіл- дсрін дс шарпып отеді.
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Дол осы түста “ М агас” эпосынан мынадай бір типология- лыкөзгешслік аііқын аңғарылады. Байырғы архаикалықэпос- гарга тон батырдың жауға аттану жорығы үйлснумен баііла- нысты болатыны бүл эпоста да ізін сакгаган. Манастың біркатар жорыюарында Кэныкейден баска, оган Караборік, Сайкал, Аруке сиякгы арулар жолығады. Оклга батырдың үйленетініндей қыз- бен жекіте-жекке шыгу, түрлі шартгарды орындау сиякты арна- да дамилы. Бірақэпос Манасты кяйта-кзйта үйлендіруге бар- майды. Халыкомірінен орі сенімді, орі долелді себептер тауып, келесі окиғаларға үластырып жібереді. Бүл сиякты жагдайды біз Кобыландының Қүртка мен Кдрлыға арасында болған окиғадан, Алпамыстың жау елінде жүріп Қаракөзайымды өзін күткарған Кейкуатка қосуынан да аңғарамыз.Бүған карағанда, ежелгі замандардағы шагын эпикалық жырлардың іріленігі үлғаюының бір себебі олардың бір бірі- мен тоғысуында жатса керек.Бүл орайдаайтпагымыз, “ Манас” эгіосының жойкын колем- ді болуы ойтеуір бір жамап-жаскаудан емес, мейлінтле достүрлі арнада, бірак мейлінше көркемдік биіктерге үмтылыс аясын- да дамып отырғандығьтна тағы да көз жеткіземіз.И о, ағайын, мынжылды арткд тастаған, болмысы бірегей “ М анас” туралы ойымызды бүдан ары сабактай беруге бо- лар... Бірақ, сөз соңында айтарымыз, осы бір ғажайып эпос туралы ой-түжырымдарьгмыз ескінің ескерткішін кайта кал- пына келтіру, яғни реконструкция бағытында жүргізілмек емес. Өзінің толықканды көркемдік норімен, табиги бітімімен бізгс келіп жсткен бұл жыр бізді әлі талай биіктсргс жстелейтіні созсіз.“ М анас” эпосынын осындай бір кайталанбас мүра екснінс шындап шүкіршілік етеміз!
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ЕКІНШІ БӨЛІМ
ҚОРҚЫТ ЖӘНЕ Ш АМАНИЗМ  

ТӘҢІРЛІК ДІН ӨКІЛІ

Дүііиснің корінгсн ом көрінбеген сырын түгелдеп, ең бол- 
маса денелсіі білмесе, адамдықтмң орны болмайды.

(Абай)Ғылымда “сакралцды олем” деп атап жүрген байырғы адам- дардың дүпнетанымы табитті ортаның барлык болмысына жан бітіріп. оны касиеттүтып, айрыкша қадірлеумен байланыс- ты Қоршаған органы санада да, күнделікті тіршілікте де реттеп, озіне сол ортадан орын белгілеу адам баласы үшін кашан да омайға түспеген. Табиғаттың гүсінбес бітімі бүл үғымға үнемі козғау салып. озгертіп, өңдеп, толассыз түзе'гу енгізіп отырады.Үйлесімсіз өмірде мои-мағына жок. Ж үріс-іуры сы ң. ой- лаған ойың аткхірган ісің айнала қоршаған ортамен өрелес- кенде гана жангажайлы жағдай калыптаспак, Мүидай карым- кдтынастардың арасындағы тепе-теидік ой мен сананың даму барысында біркелкілік болғаи жок.Әсіресе, адамзат дүниесіне өзге дүниенін жетекшілік жа- сап, бакылан отыратыны өткен тарихта көзге үрып түрады.Байыргы адам өз өмірінің сан-саналы белесгерін толып жаткан іусініктермен, мифтік жоне діни үғымдармен комкеріп огырган. Жойкьін табмғат күбылыстарымыңаіщында озін әлсіз ссзініп. таяныш іздсйді. М інс, осыіідай жағдайда адам мсн билеуші тылсым күштің арасында кандай карым-кдтынас ор- нады, ол каты настыл себебі мен сигіаты кандай болды деген сауал бас көтерсрі даусыз.Евразия даласын үш мың жылдан бсрі мсксн стіп кслс жаткан кошпслиісрдің ой-жүйесі дс бүл сауалга оз болмысына лайықжауап іздсйді. Кошпслйтср қиялы мен дүнистаны- мы үлкенді-кішілі өз күдайларды (Тәңір. үмай, Ж ер -Су, т.б.) дүииеге әкелді. Олар өз тіршілігі мен түсінігінен, шаруашы- лығы мен ойлау дәрежесінен тамыртартып жаткан күдайла- рга сиынды. Аныгырак айтканда оз олсмін козгс корінстін
Латын coji Siikcr (Кдснстті кислі. шарапатты) гылымда мифтік жонс 

ліші түсіиіктердіц культке. гүрыпка жоне ритальга аішадіам түрі дегеп 
маганала колданьгл<шы.



жоне корінбейтін өзге олеммен үйлестіруге орекеттенді. Екі ортада көңілге медеу боларлык, акылга қонарлықкелісім орна- ды. Оны ңтүпкі еебебі кошпелілер коғамы рухани керегінозі жаратты. Ал ол жаратылыстыңжинақтала келіп кезінде руха- ни нсгізге (субстанцияға) айналғаны да капысыз шындық.Сөйтіп көшпелілер киялы мен түсінігі аркылы күш алып отырған қүдайлар келе-келе олардың өзін тудырған коғам- ның, онын тьтыс-тіршілігінің, адамгершілік кағидаларының, омір мен олім туралы ұғымның корсеткішіне және реттеуші иесіне айналды. Нәтижесінде калыптаскан жағдайларын, эти- калык нормалардың себегттері жоне шығарушылары адамдар болса да, олардың иесі күдайлар болып шыға келеді.Бірақ, бір ғажабы билік жүргізуші күдіретті күіпке де күрмет керек екен. Олардың олсіз жағы осы. Күрбандык шалу, түрлі- ғурыптарды аткару, ойлаған ойың мен ісінді соның райына карап, реттеу сол қүдайларды ұмыт калдырмаудың, ол аз десеңіз ерекше касиеттеп қүрметтеудің кепілі. Бүл болмаған жағдайда күдайдың да, ие мен киенің де адамға керегі шамалы.Мүиан шығатын корытынды, белгілі бір қогам өз бол- мыс-бітіміне, тарихи доуіріне лайык өз күдайын, сьтйына- тын тоңірін дүниеге әкелсе және оны кажет ететін болса, к.ү- дай да озін күрметтейтін коғамға зору екендігі.Әрине бүл жағдай еңалдымен байырғы және ұлтгыкдіндерге катысты. Белгілі бір ру, тайпа немесе халық өз күдайларын калай кызғьгштай корғап, күрметгесе, күдайлар да өзіне карасты елінін хгүддесін солай қорғайды, Мүны жалпы адамзат баласы- ның тарихынан айкын кореміз. Әлемдік діңдердің аіғашқы кезендегі тармхынан да бүл кұбылыс анык байкалады.Байырғы діндер (шаманизм, нагуализм, зоростризм, анимизм, түрлі кулытер т.б.), сондай-ақмифологиялыксананың кейінгі классикалықдіндерге аркау болғанын ешкім де жокка шығармайды. Әсіресе, шамандыктүсініктердіңхиристиан, будда, ислам діңдсрінің калыгггасуына ыкдалы айрыкшаКейін осы діндср бүрын шамандык сенімде болған үлттар мсн ұлыстарға тарағанда да соңғысының олсмдік діндсрді жатсынбай қабылдағанын, икемделгіштігін көреміз. С .М .Ш и - рокогорон айтқандай, шаманизм кез келген діимен жәңе кез келген анимистік дүниетаныммен ымыраға келе береді"
' Қарацыч: Гіаеіілои В.Н. Избранники духов. М.. 1984. С .193-207.
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Мүны біз бүрын шаман дінінде болган Қиыр Ш ыгыс, Сібір. Орталык Азия халыкгарында хиристиан, будда, ислам сиякты олсмдік діндерді кабылдау барысында бүрынғы мен кеііінгі діндердің іс жүзінде мидай араласып жатуынан да п а і і ы мдауы м ы зға бол ады.Элемдік діндерге дейін Евразияга тараған түркі халықта- рының ортак діні 'Гәңірлік дін болды.Алайда гылымда шартты түрде “ шаманизм” деп аталып жүрген бүл діннің түркі халыктарындағы корінісі бірдей емес. Солай болатыны, занды да. Себебі тоз-тоз болып кеткен тү- ріктердің кейінгі тіршілігі мсн озге діндерді кдбыдау тарихы мезгілдік жағынан да, мекендік жағынан да дараланып кетті. Мүның басты себеп екені рас.Бірак мына моселеге назар аудармаска болмайды: шаман- дык үғымға катысты терминдер мен атаулардың кобі казіргі түркі халыктарында бір-біріне сойкес келе бермейді.“ Ш ам ан” созінін озі түнғыс-маньчжур тілдерінен X V II  ғасырда орыс ғалымдары мен саяхатшылары аркылы ғылым- га енгізіліп, соңынан жалпы терминге айналып кетті. Бүл сөз шыккан түбіріне, іуркі халыктарыңда орын алғанына карай смес, алгаш колданылуына карай таралған.Рас. бүл созің түңғыс-маньчжурлерге көне санскрит жоне пали тілдерінен енгендігін дәлелдеумен бірге, ежелгі түрік және монгол тілдерінен шыккан түбірін де аныктауға әрекет- тснгсн түжырымдар бар. Ю .Неметтің зерттеуіне карағанда түңгыс-манчжурлардын “ сам ", “ шам” сөздері көнс түріктің “ кам” сөзінің фонетикалык, нүскасы көрінеді' Соңғы пікірді тайта гексеріп, тағы баста түжырымдармсн толыктырған БЛау- фср болды: Қалай болғанда бүл создің озіргс тсрминдік си- паты басым. Оны біз де тск тана термин рстіндс қолданамыз.Шаманизм терминін “ тәңірлік” (тенгерианство) сөзімен алмастыруға толық негіз бар. Мүндай әрекет ғылымда түркі- монғол халыктарына татысты қолданылып та келе жатыр. Евразия кошпслілсрінс байланысты діни түсініктсрді зерттеуші француз ғалымы Ж ан-Поль Ру тенгризм атауын ксзіндс пай- даланған болатын. Тек хгшықтык атауда “ тәңірлік дін” дсп
' Nemeth .1. ьһегсіст Urspnmg des Worts Oainan // Keleti Szemle. Budapest. 

1913/14. t. X IV . S. 545-246.
' Laufer B. Origin o f tht Word Shaman // American Antropologisl. N .V ., 

1917. T. 19. P 361. 114



аитылмайтындықтан бүл соз термин ретінде сирек колданы- лып жүр'Түрік ғалымы ХикметТаниу “ шаман діні" деген термин- ге карсы шыкты. Себебі кдзакхарда кдзактарда “ бақсы” . озге түріктерде “ кам’* создеріне лайықбұл дінді аткарушы адам- ның атынан, яғни “ бақсы діні", “ кам дінГ деген сиякты атай беру лайықсыз деп санайды2 Сондай-ак ол Али Кемал М е- рамнын колданған “ Көк діні” дейтін атауын да теріске шыға- рады. Байырғы түріктердін “ Кок Тоңірі” дейтін сөзтіркесіне карайтын болсақ, “ кок" аспан, үлы, биік, күдіретті, касиетті, қүрметті мағынасына жақын ұғылады. Сойтіп бүл екі соз бір-біріне синоним болып шығады. Сондыктан да “ Тоңір ді- ні” деген атауды дүрыс деп санайды’ “ Көк тоңірі — көк аспан" дегі аталады. Кдзактар үғымындағы бірінші аталатын сын есім “ кок” - коріністі бейнелейді және заттык.түсінікті білдіреді, ал зат есім (тоңірі) “ кок” атауының (синонимі) баламасы ...4 (Алланы) жоне кұдайды (худда). Сондай-ақ, да- ланын а;гыс түкпірлерінде, мысалы казақордасында “ Көке- Тоңірі" деген атау әлі кездеседі'’ — деп жазады Ш .Уолиха- нои\Бүл түжырымдардан аныкбайкалатыны екі создің де түпкі магынасы синоним болғанымен, бертін келе “ көк” созі субс- танцияланған “тоңірі” созініңанықтауышына айнситғандығы байкалііды.Әрине, әңгіме атында емес, затында. Солай десек те түркі жопе монгол халықтарында тоңірі (тоңіри, тейри, тангари, тсгир. т.б.) үғымньщ кок аспан қүдайы рстіне қалыптасуы конс түрік доуірінен дс бүрын болгандығын, ал байыргы кок түріктердс ол сң жоғарғы күдай дәрсжесіне котерілгсндігін казіргі зерттеулер толыкдәлелдеу үстінде.Дін тарихына арнатған іргелі еңбектерде шаманизм діннің байырғы түріне (раняя форма) жатқызылып жүр(’
1 Клргіңыз: ПотанонЛ.П. Дрешіеноркские черты почитания неба усаяпо- 

алтайскич иародов//Этнография народов Алтая и Западной Сибири. 
Новосибирск, 1978. С.52.

' Hikmct Tanvu. lslamliktan unco turklcrdc TckTanri inanci 2 baski. Istanbul, 
1986. S.45.

Сонда 46-бст.
Шамасы “ Күдай" с о іі осы  жерде түсіп кяпгап (Ә.Маргүлаи ескертпесі).
Уолиханов Ш. Тандамалы. Алматы, 1985. 181-6.

' Кдрацыч: Апексес» Н.А. Ранние с|юрмы релегпи тюркомтычпых народов 
Сибири. Новосибирск. 1980. С .6-14;



Tapi l x  хронологиялык сатысы бойынша шамандықүгым- дар тотемизм, анимизм, магия спякты түсініктермен, аншы- лык. жоне косіптік культтермен тікелей тоқайласып жатыр. Тоңірлік діннің бұл сипатын зерттеушілердің кобі саралап береді. Солай бола түрса да оның соңғы шекарасы X X  ғасыр- дың басына дейін желі тартып келеді. Жекелеген көріністері қазір де ор жерден көрініп калуда. Тоңірліктің байырғы дінге жаткызылуы оның карабайырлығы деген сөз емес. Себебі адам омірінің барлық карапайым жеке мүшесі немесе топ болып аткаратын ісінен. мінез-кұлқынан бастап, арнайы ма- манданған бақсының аеа күрделі кызметіне дейінгі аралықта бүл діннің дерексіз абстракциялық ғана емес, күнделікті тір- шілік аясындағы көрінісі де кат-қабат. “ Көк шөпті жүлма” , ‘котка түкірме” “ молага колынды шошайтпа” деген сиякты тиым салу (табу), “ аккуды атпа” , “ жыланға ақ кұйып шы- ғар” “ малды теппе” , дейтін тотемдік үғым, кез-келген таби- гат денелерімен кұбылыстардың иесі мен киесі бар дейтін кпсиетті түсінік. түс көру жоне оның жоруына деген имандай сенім, жоғарғы, ортаңғы, төменгі олемді мекендейтін түрлі аруак, жын, пері, албасты, марту сиякты анимнстік көзқа- рас... М іне, мүның бәрі косіліп келе жаткан тура жолдай үғымдар емес.Ал бүларды күдайлар дорежесіне котерілген Үм ай, Жер С у , Өлген (Ульген), Ерлік (болкім, Йерлік-Ж ерлік), осіресе ең жогарғы билеуші Тоңір үғымдарымен жалғастырып түтас- тыкка түсіну одан да киын. Осыншама күрделенген үғым- дардың калыптасуына жергілікті, не болмаса аймактық ерск- шсліктер де, түріктсрді біртіндеп бір-бірінен окшаулана бас- тауы да, кала берді өзгс мәденист пен діндср де оз үлесін косканы шындык. Алтай, күман, хакас, шор халықтарында шамандықөлген (аспандағы кайырымды күдай) сөзін парсы- ның күдай (худа) сөзі ауыстыра бастауы' ал Орта Азия мен Кдзакстанда паііғамбар, оулис, қожа, шайтан создсрінің бак- сылыкгіен байданысты айтыла бсрстіні осының айгагы. Мүны шамандыктын ыдырауы доуірінін нотижесі дссск кателесе қоймаспыз.Дей түрганмен жалпы көктей шолып өткенніңөзінде тәңір- ліктің өз табиғатынан туған күрделі сипатын аңгармау мүмкін
' Карацыз: Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычпых народов Сибири. 

Новосибирск. 1984. С.47-48.
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емес. Оның себебі сонау көне тас дәуірінен (палеолит) бастап олемдік клаесикалык діндерге дейінгі мындаган жылдардың түрлі наным-сенім түсініктерін, мифтік ұғымдарын, бір сөзбен айткднда сол заманның рухани дүниесін тәңірліктің тұтас қамтуында. солардан орбіп шығуындаеді.Тонірлік дін дәрежесіне кашан көтерілді? Бүл моселе гылымда даулы. Әйтсе де біркатар моселелердің басын ашып алуымызға болады.Байырғы түріктердіңдінін Орхон-Енесей тас қашау жазу- ларының негізінде зерттеуге орекеттенген кейбір ғалымдар тоңірлікті дін дәрежесіне жетпеген деген тұжырымға келеді1 Бүған мүрындық болған зерттеушілердің алғашкысы М .Элиа- даның француз тіліндегі еңбегі еді2. Тегінде бір ғана жазба ескерткіштер деректерінен мүңдай корытынды жасаудын жет- кіліксіз екенін озге түгіл. авторлардың озі де мойындаған. Әйтее де ол тонірліктің Орталықжоне Солтүстік Азияға түгел таралғанын, Тоңірі, Үмай, Ж ер, С у  үғымдарының байырғы түрік жазбаларында мемлекеттік (патшалык) сипат алғаны ескертеді. Біракдін ретінде аныктама беруден қашқактайды.Шаманизмнің негізін күрайтын тотемдік жоне анимистік түсініктердің кок түріктерге дейін жан-жакты таралғанын ешкім де жоққа шығармайды. Ал тоңірліктің коне түрік дәуі- рінде түтас жүйеге түсіп, дін дорежесіне котерілгенін долел- деуші ғалымдардың бірі Л .П . Потапов. Бүл дәуір біздің зама- нымыздың V I-X II гасырлар аралығын кзмтңды. Түрік кағанаты (551 -744 жылдар) мен үйғыр кағанатының (745-840 жылдар) этникалык ядросын қүраған түрік тайпаларының Тәңірі, Үмай, Ж ср, С у  аталатын күдайларды қазіргі көптеген түрік халық- тарында сакталу кездейсок емес. Бүған коса шаманды атау үшін колданылған “ кам” , “делвичи” , '"богу” создсрінің конс түрік жазба ескерткіштерінде. “ кам” сөзінің Тан династиясы- ның шежіресінде (618-906 жылдар) кездесетіні тәңірліктің де, оны аткарушы дін өкілдерінің де аталған дәуірде болған- дығын корсстедР
1 Roux .1. Р. La religion desTurcs 1“ Orkhondes VKK.- ene et VIII -  еще 

siccles. // Revue de Г' histore dcs religions. Paris, 1962, t. CLX1 г 1-2.
Eliada M. Le chamanisme et les techniques, archaiques de 1 “ extase. Paris, 

1951.
П о Г с Ш О н Л .П . Кюпросуодрлзнетюрскойоеіюне мдатіцх)икеаігаііского 

шаманизма // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. 
Новосибирск, 1978. С.4-6, 13. 117



Эрине, түрлі гүрып пен ритуалдарды арнайм аткарған адам- дардың хуандарда да болғанын кытай деректерінен кездесті- реміз. Біздін заманымызға дейінгі бір мыңыншы жылдык- тың сонында кытай тарихиіылары оларды үп деп атаган. Мүны казір зерттеушілер шаман деп аударып жүр1.Кдлай болған күнде де тоңірліктің рулык, тайгіалық шең- берден шығып жалпы этностыкдінге айнала бастауына бай- ыргы түрік заманы аса колайлы болды. Ен жоғарғы аспан қүдайы Тәңірді тану көпшіліктің қағанды жоне қаганатты мойындауымен сойкес келеді. Алайда V I-X I1  ғасырлар ара- лы-ғында түрік кағанаттарының бірі қүрылып, бірі күлап жатқан жағдайда, түркілік түтастыктың қүбылмалы болуы дінге айтарлыктай ықпалын тигізді. Тоңірліктің олемдік дін- дердей бас-аяғы бүтін бүлжымайтын кағидалар жиынтығына айналмауының себебін де осыдан деп ойлаймыз. Кдзіргі түрік хальпсгарының борі де тоңірлік діңді ертелі-кеш бастан өткеріп, негізгі мон-мазмүны мен үғымдарын бойға сіңіргенімен, тер- миндік атауларды калыптастыруда дараланушылыкорын алды.Ғүмыры кыскалау, ыдыраңқылығы басым көшпелі түрік- тердің мемлекеггері бүган бір ізділік енгізіп үлгермеген. Әлем- дік жоне үлттык діндер алғшкыда қуғын-сүргінге үшыраға- нымен, артынан хатка түсіп, кітапка жазылып, барша жұрттың санасында бірдей капыпка түсуіне мемлекетгің мүрындықбол- ғанын тарихтан білеміз. Тоңірлік дін бүл жағдайды бастан кешіре алмады.Осы орайда шаманизмнін басты окілі шаманның озін түркі- монгөл халыктарының бірдей атамайтынын ескерту орынды. Алтайлардың, хакастардың, кумандардың, телеңгіттердің. тузіа- лардың, шорлардың, сағайлардың, т.б. “ кам” , сакалардың “ ой- уун” кіізаюардың “ баксы", түрікмсндсрдің, озбсктердің “ порхай ", буряттардың “ боо” , т.б. осындай атаулары шаман ти- пінін бір түбірден тарамағанын айғактайды. Бір ғажабы, бүлар- дың аттары әртүрлі болғанымен аткаратын кызметі мен мән- мазмүнда жакындықкоп.Осыған Караганда тәңірлік діннің сиынатын негізгі үгым- дары барлыктүріктерге ортак дәуірде (Тәңір, Үмай, Ж ер-Су) калыптасканымен, сол діни ғүрыптарды аткарушы адамдар- ды атауда жсргілікті озгсшсліктердің осері басымырақ болып кеткен. Моселен, “ порхан" псрі және хан дсгсн скі создсн қүралып “ псрі иесі” дегсн мағына берсді. Тсгіндс Сібір
1 Материалы по истории сюнну. М.. 1973. Вып. II. С.22. 120.118



түркілерінің арасында кеңінен тараган “ кам” (кам) сөзінің коне жазба ескерткіштерден де орын алуы оның жалпыға ортақсипатын анғартса керек.Астрахан кдзакгары Палластың айтуынша отка май күйып, болашакты болжаған адамды “ қамшы” деп атаған, казакта “ коміл nip” деген соз бар1.Қазақтың бақсылар сарынында да, батырлыкжырларында да “ коміл nip” , “ жеті кәміл nip” ерекше сиынатын, қысылған- да жордем беретін күштер. Осындағы “ ком” сөзі пірге айнал- ган бақсы мағынасын беруі әбден ыктимал. Сондай-ақ копте- ген түркі халықтарында камның (камнын) жын-перілермен арпалыска түсердегі негізгі кұралдарының бірі кдмшы. Оның ағаш сабында да, өрілген кайысында да үлкен мән бар. Кдмның кдмшысына касиетті ағащ ган can жасалып, құрбандықкд ша- лынған малдың терісінен кайыс өрілген ғой. Ол жьтн-періні, албастыны, мартуды куатын аса күшті кару3 Бүл сөздің ба- йырғы түріктерде жоне казіргі Алтай мен Сібір түріктерінде айтылатын кам (кам) созі мен түбірлес екені байкалады.Сонымен біз тоңірлік немесе шамандыкдіннің үзын-ырға- сын көктей шолып өткенімен, оның неден түратынын, мон- мазмүнын сөз қыла қойған жоқпыз. Бүл такырыптың арна- йы зерттеулерде карастырылуға лайықекенін, орі осы салада іргелі ізденістердің ор кезде жарык коріп келе жаткан ескерту орынды. Ап біз өз мақсатымызға сәйкес тоңірлік діннің қоғам- дагы басты өкілі шаман типіне карай ойысуды жөн көрдік. Бүл жағдайда тоңірлік діннің мон-мазмұнымен қарайласып отыратынымыз созсіз. Себебі Қорқыт түлғасын соз ету ба- рысында исламға дейінгі түріктердің дінін, наным-сенімін, бір-түтас карастырмайынша мәселенің байыбына бару киын. Оның үстіне ҚсШ заманда, кандай олеуметтік күбьшыстардың да басы-касында тарихи түлға тұрған ғой.Бүл х<ағынан келгенде түрік халыктарының өткен-кеткен тарихында Қоркыт түлғасының мәні айрықша.Қорқыт атына байланысты ауызша, жазбаша қыруар де- рсктсрдін бас-аяғын жүйслсп, лоардын бір ізгс түсуіне оре- кеттенер болсақ, ең алдымен ол кім, өз заманында кандаіі саяси х<әне коғамдық кддзмет аткарады, тарихта болған нақ-
1 Каряцыз:Тү|Хыно« Е.Д. Кдкзіікауыз одебиетііі жаспушылардыцбаиырғы 

оіаадсрі. А., 1976. 46-6.
" Толеубаеи А.И . Реликты доисламских неропашш » семейноіі 

обрядности казахов. Алматы. 1991. С.45,46,56,73.119



тылы түлға ма, олде киялдан туган дін немесе көркем бейне ме дейтін сауалдар кокейде түрары анык. Бүл сауалдардың түйіні бірер кыска тұжырыммен шешіле коймайды. Олай бола- тыны Қоркыт есіміне катысты моліметтердің қай-қайсысын- да да нактылыктан гері анызлык сигіат басым. Түркі халык- тарының опсаналарына, аңыздарына, мифтеріне, баксылык сарындарына, аталар еозіне, олең-жырларына, музыкалык мүрасына, эпостарына бір сөзбен айтканда фольклорлық жанр- лардың көбіне аркау болған мүндай түлға аргы-бергі тарихта некен-саяк, Кдлай болғанда да мүның астарында куатты бір қүбылыстың болғаны анық.Ғылымға белгілі болған барлык дерек көздеріне сүйенер болсак, Қоркыт сегіз кырлы бір сырлы, қасиеті мен кызметі жан-жакхы түлга. Ол баксы, болашакты болжайтын соуегей, коріпкел оулие, аскан күйші, емші, жырау (озан), ру мен тайпа кеңесшісі, дана карт, барлык киындыкка карсы түра білген ер жүрек адам, ханның кеңесшісі елші, уозір, сарай маңындагы беделді кызметкер, ислам дінінің жактаушысы. Қорқыт есімімен тікелей тіркесіп колданылатын аныктама- лар ата, деде, әулие, бақсы, дана сөздері. Бүлардан баска си- рек үшырасатын nip, баба, ер сиякты эпитеттер де бар.Шығыстан Батыска дейін үлан-ғайыр жерге созылып жатка н казіргі түрік халыктарынын ауызша жоне жазба деректе- рінен орын алған бүл аныктамаларда кайшылык бар. Алды- мен екі дінге -  тоңірлікке де, исламға да күлшылык еткен адамды кореміз. Ол аз болса коркыт бір жагынан ру-тайпа- ның мүддесін корғайтын адам, екінші жағынан жалпы біртүтас мемлекеттің саяси кайреткері. Бүл үғымдарды бір кісінің бо- йына үйлестіріп, тарихи бір мезгілге сыйдыру мүмкін емес.Бірак осы дерсктерді тарихи сатылары бойынша коғам- дык-әлсуметтік күбылыстармен, саяси өзгерістермсн сабакта- стыра отырып, нақтылы тарихи адамның өзін емес, ол тура- лы ел санасындағы үғьшды мезгілдік шекерасы бойынша со- зыл карайтьш болсақ, онда бслгілі бір потуаға кслуімізгс бола- ды. Бұл түпгсп кслгсндс Қоркыт бсйнссінің халықтүсінігіндсгі энолюциясы болып шығады. Осы орайда мына бір мәлімет аса кызыкты. Аңыз бойынша Қоркыт өте үзак жасаған Ра- шіш әд-Дин мсн Әбілғазының айтуына Караганда оның жасы екі жү з токсан бес жаска жсткен1.
I Кононов А.Н. Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-гази, хана 

хивинского. М.-Л.. 1958. С .57.
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Мүнын себебі Қоркыттың өмірі мен кызметі омбебап си- пат алып. түрлі дәуірге, саяси-олеуметтік окиғаларға апарып гелінгендіктен де оның жасын жойласыз үзартып корсету орын алған болуы керек. Оның үстіне бұл жағдайга бақсылар үзақ жасайды, олар іс жүзінде олмейді деген түсінік те косар- лануы ыктимал.Арғы-бергі шекарасы шартты осы үш ғасырға жуық уакыт- тың түпказығы, яғни Кррқыттың өмір сүрген доуірі кай ғасыр- ларға жатуы мүмкін?Деректерге жүгінейік. “ Коркытата кітабының” кіріспе со- зінде (Қорқыттың нақыл-создері) Қорқыт Мухаммед пай- ғамбар заманында өмір сүрді деп көрсетіледі1. Рашид-Әд- диннін "Жамиғ ат-тауарихында ’ ’ ол оғыз оміршілерінің онын- шы үрпағы қайы Инал ханның замандасы2 Бүл мэліметтерді Әбілғазы толығырақ келтіреді. Оғыз билеушілерінің тарихи ретін жоне коркытгын доуірін аныктауға тікелей катысы бар болгандықтан үзіндіні толық келтірейік. Ол былай деп жаз- ды: “ Оғыз ханнан бастап (жетінші билеуші) козы Иавы хан- ға дейін дол біз айткандай болды. Енді Енді Инал хан тура- лы оңгімелейік. И нал хан уакьггынан бастап біз жазып отырған осы кітапка (1659-1661 жылдар -  Ш .Ы .) дейінгі мерзім ара- лыгындағы біздін айткднымызда ешбір жалгандыкжок, Бірак Қозы Иавы ханмен арада канша жыл откенін аныктай ал- маймыз. Солай болғандыктан да бүл туралы аз сөйлегеніміз дүрыс, көп сөйлесек жалған болып шығуына мүмкін: сонан бері, болкім, төрт жүз жыл өтті. Бүдан баска біздің білетіміз Оғыз хан Қаюарыс уақытында омір сүргендігі, ал Инал хан- ның уозірі Қоркыт ата болғандығы. Біздің пайғамбардьщ (Мүхамедтің ) шешесінің інісі Аббастың үрпақтары Бағдатка бес жүз жыл билік күрды. Қоркыт солардын заманында өмір сүрді. Каюарыс пен Аббас үрпақтарының арасында бес мың жыл өтті; К,озы Иавы хан Оғыздын бесінші үрпағы. Енді оздсрініз ссептеңіздер: Қозы Иавы хан мсн Қоркыт атаның ханы Иналдын арасында канша жьш откснін. Кдзіргі уакыт- та осы айтылган торт мың жьиі ішінде кімнің болғанын, кімнін болмағанын біз атын айтып бере алмаймыз” '
1 Deck Korkul Kitaui. I. Giriio. metin, facsimile. Muharrem Ergin. Ankara, 

1958. S. 73.
’ Фазаллах Рашид ад-Дин. Огуз-наме. Перевод с персидского 

Р.М.Шукуровой. Баку, 1987. С .70.
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Бүл деректердің борінде де Қоркьгг уозір. Ол негізінен ханға кеңесші кызметін атқарады. Іс жүзінде Әбілғазының еңбегінде Кррқытбес ханның замандасы. Олар: Инал Йавы, оның кенже үлы Дулы Кдйы, оның кіші інісі Кол Еркі, оның күйеу баласы, орі жиені Түман хан және оның ұлы Канлы (канды) Йавы1Рашид од-Диннің де, Әбілғазының да жазбаларында аты аталған бүл адамдардын (борі хан болмаған) тарихта болған- дығы белгілі. Моселен, Ибн-Фадлан 922 жылы үстіртте отыр- ған оғыздардыңбасшысын кіші Инал деп корсетеді2.Алайда к і ш і  Инал д е у і н е  К а р а г а н д а  бұл жоғарыда а т а л ғ а н  Инал Йавы болмауы мүмкін. Қоркыттың замандасы болған И нал ханның заманы біраз ертерек.Келтірілген деректерге Караганда Қорқыттын өмірі оғыз тайпаларының және оғыз кағандарының тарихи түлғалармен катар атала береді.Тарихи деректердің дені Қорқытты оғыздармен байланыс- тыратын болғандықтан, оғыздар тарихына қысқаша токта- лып өтейік.Оғыздар этникалі>іқтоп ретінде алғаш рет көне түрік жаз- ба ескерткіштерінде (Орхон өзені бойында) кездеседі. Тарих- шылардың зерттеуіне Караганда олар V 1 I-X II ғасырларда Оңгүстік Сібірден біртіндеп Сыр бойына, Кдзакстанның оңтүстік, онтүстік-батыс аймақгарына коныс аударған.ІХ -Х  гасырларда оғыздар шығысында Сырдарияның тө- менгі сағасьг мен Арал теңізінен бастап, батысында Еділ (Волга) бүлғалары мен хазарларға дейінгі кең далада кошіп-конып жүрген. Оғыздардың бүл дәуірдсгі тарихы туралы дерсктср негізінен араб жазбаларында кездеседі. (Ибн Фадлан, И бн әл-Асир, әл-Мағуди т.б.)Әсіресе, оғыздардың молырак шоғрланған жерлері Жаңа- кент, Сытанак, Сауран, т.б. калалар4 IX  гасырда осынша үлан-ғайыр жерді мексндеген оғыздар туралы молімсттер си- рсктсу. Олар кобінссе баска түрік тайпалармсн, осіресе, кып- шақгармсн катар аталады.
' Копомон А.Н. Родослііиная туркмен. С .55-56.
" Ковалевский А.П, Книга Ахмеда ибн — Фадлана о его путешествии 
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Осы  орайда бір ескертсе келетін жайт оғыздар мен кып- шақгар арасыңдаш жекелеген какгыгыстарды екі турлі этнос- тын, мүлдем баска екі мемлекеттің арасындағы соғыс ретінде түсіндіру кейбір тарихи еңбектерде кездесіп калады. Бүл тү- бірімен кдте пікір. Тілінде, дінінде, жалпы дүниетанымында, кала берді көшпелі өмір салтында айырма жок бүл тайпалар- дың арасындагы кикілжіндер асып бір-бірімен жсрге, малға таласкан тайпалық дау-жанжалдардан күшті емес. Оғыздар- дың кейінірек куаггы империялар күруына себеп болған оқи- ғаларды ертеректегі рулык кикілжіндерден іздеу орынсыз.Оғы.здардын күшейіп, тарих аренасына шыға бастауы IX  ғасыр. Бүл доуірде олар “ гуздар даласы" ("Дашт-и-гузан") деп аталатынОңтүстік Батыс Казақстан мен Солтүстік Түрік- менстандағы шексіз далада көшіп жүрген. Оғыздардын бір бөлігін Иба Фадлан Ембі мен Жайыктыңаралығында кездесті- реді. Оныңайтуынша оғыздардын бүл бөлігі олі ислам дініне кірмеген, кошлелі тіршілік кешеді1Батысында Еділ бойындағы хазарлармен түйісе келіп, оғыз- дар олармен біресе дауласып, біресе татуласып отырған. Ибн ол-Асирдың айтуынша оғыздардың басшысы Дукак хазар ябғуының коластында кызмет етеді. Ол олген соң баласы Селжүк (922 жылы олген) ябғумен келісе алмай, өзіне карас- ты оғыздармен Сырдыңтоменгі жағына, кейінрек Солтүстік Түрікменстанға коныс аударады.Селжүктың бөлініп шығып, өз алдына оулет (династия) қүруына кейбір зерттеушілер оның өзі бастагі қоластындағы- ларды ислам дінінс каратуымен байланыстырады2 Ал, Еділ тонірсгіндс калган огыздар Русь кңяздігімен одакгас болады. Олардың үрпактары кейін орыс халкының қүрамына енсді'.Оңтүстікке келгеннен кейін Селжүқбастаган оғыздар сама- нидтер әулетіне карасты Иранның карамағыңда болады, бірақ көп үзамай онан бөлініп шығады. Нәтижесінде, осы окиғаға байланысты оғыздар тағы да скі топка, бірі -  Сыр бойы, Арал тонірсгіндс солтүстік (Жаңакенттік) огыздар да, екіншісі -  онгүстік (Селжұктык) оғыздар болып болінсді. Соңғысы тарихи деректерде көбінесе түрікмендер дел аталады.X I гасырдың алғашкы жартысындағы әртүрлі өзара қыркы- сулар оғыздардың Хорасанды жаулап алуына жол ашты. Бүл
1 Короглы X. Огузский героический эпос. М., 1976. С.9.
: Артомонов М.Т. История хазар. Л., 1962. с.420.' Соида. 420-6. 123



кезде обден күшейген Селжүқ династиясының сүлтандары Иранды, Закавказьені, Кіші Азияны түгел дерлік өзіне кара- тып, үлан-асыртерриторияны билейтін Селжүқтар империя- сын күрды.Бір ескере кететін жағдай, оғыздар кай кезде болса да таза, біркелкі тайпалыктоп болмаган. Олардың күрамы коныс аударған жерлердегі рулар мен тайпалар, Орта Азиядағы, ке- йінірек Әзербайжан мен Кіші Азиядағы отырқшы хапктар- мен толыктырылып, араласып отырган. "О ғы з” созі сонау ІХ -Х  гасырдың озінде Арал тоңірегіндегі бір одаққа кірген тайпалар мен рулардың жиынтыкаты.Олардың ішінде Орталық Азиядан келгендер де, жергілікті түргындар да болды. Огыз тілі тобының — түрікмен, озербай- жан, түрік тілдерінң негізі каланып, тілдік ассимиляциялық процестіңжинакталған кезеңі шамамен X I гасырболса керек'Тарихи деректерге Караганда Оңтүстік Сібірде Орта Азияға карай жылжыған кезінде де, кейінрек Еділ бойынан оңтүстікке карай қоныс аударған түсында да оғыздардын түрақгаған жер- лері Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал теңізінің маңы. Ошздарды ң соңғы толкынының X  ғ. Бүл жерден Амудария мен Каспий тоңірегіне карай ойысуы кыпшактілдес тайпа- лардың белен алуымен байланысты. Тілі жакын бүл екі тай- палыкодак үзакуакыт коршілес отырып, бір-бірімен тығыз шаруашылық, модени қарым-катынаста болғандығы анык. Онын үстіне оғыз тайпаларынын Сыр бойы, Оңтүстік. Батые Кдзакстаидагы қалдыктары кейін казак кауымын күруға катынасып, оның күрамына енсді (кетс, кердері, адай)2. Сел- жүкгар империясы монгол шапкыншылығынан күйрегеннсн кейін, ксііін Кіші Азия мсн Закавказьедегі оғыз тайпалары жонс баска да түрік рулары X IV  гасырдың басында ақ ко- йынлы және кара койынлы дейтін екі үлкен тайпалыкодак күрды. А к  койынлылардың ішінде оғыздың байындыр руы басым болды. әрі билеушілер де осы рудан шыкгы. X V  ғасырда екі одактын өзара кыркысулары IV ғасырда ақ койынлылар- дың біржола бел алуымен аяқталды.X IV  ғасырдын орта түсына карай оғыздар мен түркі тайпаларынын біраз тобын біріктіргсн, оғыздардан тарайтын кайы
I Короглы X. Огузскиіі героический эпос. С.ІО.

Марғүлап Ә. Ежелгі жыр, ацызлар, Алматы 1985. 186-6: Соиікі. 
Коркытата омірі мсн эфсаналары //Жүлдыз. 1983. N3. 148-6.
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тайпасынан шыккан осман руы Кіші Азияны батыс бөлігінде күш ала бастайды. Олар түріктердің Шығыс Еуропага ша- буылын баскарды. X V -X V I ғасырларда османдардың әзер- байжан мен Кіші Азиядағы оғызтайпаларының калғандарын (оның ішінде ақ койынлыларды да), Таяу Шығыстағы араб мемлекеттерін, Шығыс Еуропанын біраз елдерін бағынды- рып, Осман империясын қүрғандығы тарихтан молім.Сонымен оғыздардың тарих аренасына шыккан V II-X V  ғасырлар аралығындағы түрлі оқиғалардың, тарихи түлғалар- дың кдтарынан қоркыт есімін де іздестірудің жоні бар. Себебі онымен бірге аталатын тарихи адамдар да, түрліше корініс беретін саяси-олеуметтік жағдайлар да осы мерзімнің шека- расынан аспайды. Соның өзінде біз арканы кеңге салып отыр- ған жайымыз бар.Әзербайжан мен Кіші Азия жеріндегі Кррқытка катысты ғүмырнамалықдерек көздерінде және “ Қоркыт ата кітабында" бүл түлганы сарай маңыңдагы кеңесшіге, уозірге, ислам дінін жақтаушыга айналдыру басым екенін бірден аңғаруға болады. Осьндн карап коркыт заманы X I-X III гасырлар аралығы деген- ге ойьтсу орын алып жүр. Алайда бүл деректерге сүйеніп, Қор- кыттын өмір сүрген заманы және қоғамдық кызметі дол осылар деп түсінбесек керек. Оны сарай кеңесшісіне ом мүсылмен оулиесіне айналдыру кейінгі доуірдің қоспасы екені даусыз.Әрине, Қоркьггка катысты айтылатын, мейлі ол ауызша аңыз- оңгіме болсын, мейлі, ол мүлдем өзгертілген жазба моліметгер болсьгн, олардың такыр жерде пайда болмағаны анык. Там- түмдап болса да әрбір деректің өз қисыны, табан тірер дәлелі бар. Оның озегі кайсы, қиял болса да шындыкдсп кабылдаган үғымдык астары қайсы, оны ажырату зертгеушілердін ісі. Дерек пен гарихи шындыкгың арасындағы сойкессіздік ордайым жазып не айтып отырған адамның өткенді білмеуінен ғана пайда болмайды. Бүл арада өз дәуірінің саяси-әлеуметтік жағдай- ларын, қоғамдықтүғырын, тарихи тағлымын ескеріп, деректі иксмдеп кодсге асырудьщ да орын алатынын ссте үстау кажет.Қоркыт есімінің мүлдем ошіп қалмай, исламдықтүркі ха- лықтарының арасында сакталып келуі осынын айғағы. X V  ғасырда Ә.Науаидің: “ Қоркыт жайлы түсіндіріп жатудың қажеті жок, оның есімі барлықтүріктерге кеңінен танымал",деуі де осындай жағдайға байланысты болса керек
1 Қараңыз: Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.. 1974. 
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Асылында, Қоркыт ислам дінін кабылдап болган отыз- дардын ішінде дүниеге келсе, осьшан кейін оны шамандык идеологияның басты окілі етіп корсетудің ешбір киеыны бол- мас еді. Ал оғыздардың ежелгі мекені Қазақстан мен Орта Азияда Қорқыт бақсылардың пірі, алташқы баксы ретінде айтылатын жүртшылык жақсы біледі.Жалпы фолъклорлык достүрде бергі занда өмір сүрген, болмаса ойдан шьгғарылған кейіпкерлерді мифтік түсініктер- мен араластырып. іс-әрекетін заманы жатынан көнертіп корсе- тетін күбылыстар жиі кездесе береді. Бірак бүл идеология- лыктұлғаларға жүрмейтін заңдылык.Ислам дініне берілген адамды кобыз тарттырып, ажалға карсы түрғызу мүмкін емес. Оған не Қорқыттың өзін, не болмаса ол жайьтнда онгіме шыгарған халык исламды бергі заманда да ка- был алмагандыктан деуден баска лаж жок. Бұл кисынсыз.Сондыктан да Крркыт оғыздар ислам дініне кіргенге дейін омір сүрген адам деп айту дүрыс. А л, бүл IX  ғасырдан бері болуы мүмкін емес. Сонда ғана Крркытқа катысты деректер өз жүйесіне тауып, мән-мазмүны бойынша ретке келмек.X  ғасырдан кейін батыска карай қоныс аударған огыздар- дың ислам дініне біржола ден койғандығы белгілі. Әрине, бүрынғы діни үғымдарды есте сактап қалған шатын топтың, рулардың бүл кезде де болатындығы анык. Бірак шағын топ Қоркыт сиякты куатты түлганы тарих аренасына шығарып, оны кыпшак жоне оғыз тобындагы түріктерге түгел мойын- дата алмаған болар еді.Дсмек, Қоркыттың гарихи ортасын исламға олі бас ұрма- ған ьдшың оғыз бен кыпшакгардьщ арасынан іздсуіміз кажст. Бүл мерзім шамамсн сілғанда оғыздардың Онтүстік жонс Батые К^ізакстан, Сырдариянын тонірегін мсксндсген V I I - I X  ғасырлар аралығына дөп келеді.Крркыт заманына ыкшамдай келіп, бүл мерзімнің ішінен V III ғасырға токталған жөн. Себебі Қоркыт туралы айтылатын деректердін дені, әсіресе ауызша аңыз-әңгімелср мен опсаналар исламға деген наразылыкты байкатады. Коркыт манданта жазылған тағдырға мойынсүнбай, олімгс карсы кү- рсссді. моңгі олмеудін жолын іздсйді. Бірак борібір ажал тырнағынан кашып күтыла алмады.Бүл Крркытка дейін де болтан әлемдік сюжет. Мәселе бүл жерде осы сюжеттің кайта жаңаруында. Отан козтау алган скі идеологияның, скі діннің бстпе-бет кслгсн жатдайы болса
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керек. Тоиірлік үғым монгілік өмірді доріптесе, ислам о дүние- де тірілу киамет кайымнан кейін гана болады деп уағыздай- ды. Адамның олімі бар болғаны омір сүрудің баска бір түріне ауысу деп санайтын тоңірлік дінге кысым түсе бастагаң түста оны ңен негізгі идеологиялыкмүмкіндігін адамнын шындап өлетініне. өлгеннен кейін күдай кайта тірілткенше жоқбола- тынына карсы күресуі'е бағытталды. Қоркыт түлғасы осы идеологияның ең негізгі түжырымдалған қозгаушы күшіне, басты мон-мазмүнына айналды. Оның барлыкорекеті адамнын бір жола олмейтініне озгелердін козін жеткізу еді.Бүл орекеттін астарыида кошпелілердің ғасырлар бойы сенген діни идеологиясы түрды. Аруактарға сену, олардың басқа дүниеде бізбен бірдей кдтар өмір сүретіндігіне иланган көшпелілер бүл көзкараспен оңай коштаса алмаған. VIII ғасырда ислам канатын кең жайып, дүниені дүр сілкіндірген араб империясының іргелес елдерге, кошпелі әлемге ыкпалы арт- кднымен, байырғы діннің кұндылыктары күнбе-күн тіршілік- тен толык ығыстырылған ж океді. Мүның сипаты, осіресе, отпелі кезең болып саналатын V III - IX  ғасырларда айрықша көрінеді. Тоңірлік дін Орта Азия мен Кдзакстан жерінде мың- даған жылдық тарихының соңғы үлы серпілісін дол осы ке- зеңде баста?г өткеріп жатты.Осы орайда атап отерлік жайт тоңірлік сеніммен мүсыл- мандықка ауысудың ортасында жалпы дін атаулыны жокка шығаратын атейстік көзкарас тұрган жок.. Мүнда. бір дінді екінші бір дінмен алмастыру пронесі жүріп жатты. Жалпы сенім атаулыны жокка шығару, яғни атейстік көзкарас арқы- лы, бір діннің орныны екінші дінді катарга қосу қисыңсыз жағдай. Соңдыктан да ойға куат, бойға дот бсретін кастерлі үғымдар біртіндеп алмастырьыды.Табиғатгы аялап, аруакгарға сиыну сиякты тоңірлік діннің дүниетанымдық нсгізгі мүсылмандық қағидаларға үшырас- тырылды. Бүны исламға ден қойған байырғы көшпелілердің тарихы күні бүгінге дейін растап отыр. Аруакха табынып, кысылғанда жордем сұрау казақ, қыршз, түркімен, озбск сиякты халықтардын әлі үмытпаған күндслікті салты.Әринс, дүнистанымды алмастыру кайшылыксыз оп-оңай бола калатын шаруа емес. Мезгілдік жағынан да үздік-соз- дык жалғасып жаткан күбылыс. Ал осы алмасудың арасын- дағы ен негізгі қайшылық — тағдырдың мандайға жазганын дормснсіздікгісн кбьиі сшуга карсылыкган ксліп шыкты.127



Тоңірлік сенім бойынша кез келген жайсьвлык пен үйле- сімсіздікке адамнътн карсы түруға еркі бар. Жордемге ата-ба- балар аруағын шакырука, толып жаткан баска дүниелік жын, пері, албасты, диют.б. араласуға, олармен екі ортада тығыз ка- рым-катынас орнатуга жол аштык, Мақсат-жайсыздыкты (ауру, іңцет, апат, жүг, күргакдіылык, т.б.) жою, бүзылган үішесімділікті калпьтна келтіру. Мүның жолы жалбарыну ғана емес, киын- шылыккп карсы күресуде еді. Максат-мүддесіне жоне кажетіне карай оған жетудің тосілі де, жолы да алуан түрлі болады.Ал ислам діні күрес жолын Аллаға жалбарынумен алмас- тырды. Баска күштермен (дию, пері, шайтан, т.б.), оның ішінде аруактармен де араласуға тиым салынды. М іне, осы жерде көзге көрінбейтін баска дүниемен қоян-қолтык жымдасып жаткан тоңірлік дүниетанымның шаңырағын шайкалткан жағ- дай туды. Әсіресе, омір мен олімнің арасына полендей шек қоймайтын байырғы түсінікке ойсырата соқкы берілді.С ак , ғүн заманынан бастап-ақадамны ң қабырына мінер атын, ішер асын, ыдысын, кару-жарағын, түтынар затын коса көметін көшпелілердің бүл ғүрпы, жылында аруак үшін ат шаптарыи, үлан-асыр той жасайтын салты адамды баска, жаңа орі гажайып омірге қүрметтеп шығарып салудың күрделі дү- ниетанымға негізделген сырткы корінісі. Ал оныңастарында басқа омірдің, өлілер әлемінің бізбен қатар тіршілік кешіп жатканына ешкім де күман келтірмеген куатты сенім жатыр. Қоркыт осы сенімнің айқын айгағы, бүл дүниенің де, ол дүниенің де ортақ түлғасы.Олі дссем олі смес,Тірі десем тірі емес.
Ата қорқыт әулие1.“ Көкше баксыны жүрт “ Тәңірі бүты” дейтіи. Бүл да бак- сылыктың аза бастаған кезіндегі баксы. Бүдан бүрынғы за- манда баксы тіпті кадірлі болған. “ Көк Тәңірінін” нағыз "Бүты” саналатын. “ Тоңірі бұты”деген — Тәңірдің сурсті деген соз” , — дсп жазады С.Ссйф уллин2.Тоңірмен тікелей жалгасып жаткан баксының біржола олуі мүмкін емес. Өлген баксының аруағы тіршілігіндегі жағданы-1 Ріідлов В.В. Образцы тюркскоіі народной литературы. Том V. 1866- 1907. С.48: Его же. Из Сибири. М .. 1989. С .406; Марғүлан Ә. Ежелгі жыр, аңыздар, 148, 152, 210 б. Э.Марғүлан кслтіргсн нүскада соңгы жол: •'Сол атаиыц атасы ертеде откеи Қоркыт ата” ." Ссйфуллин С . Шығарміыар. 6-шы том. А ., 1964. 169-6.
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паи асып түспесе. кем түспейді. Керісінше, өлген баксы күдай- ларға жақындайды, жердегі баксылардың нағыз желеп-же- беушісіне, иесіне айналады. Атақты баксылар о дүниеге кет- кенде “ nip” , “ ата” “ киелі күш” , “ аруак” дегең үғымдарға ко- шеді.Қоркытгын бақсы атаулының “піріне” айнатуы, екі дүниеге де тиесіггі болуы осыдан.Баксының бүл дүниеден өткеннен кейін өлі де емес, тірі де емес болмысы Сібірдегі түркі халыктарына да кең тараған. Сахалардың түсінігінде үлы ойуун біржола олмейді, оның моласының жанынан өткенде даңғараның дыбысын естисіз, кейде мола мен ж акы н көлдін (өзеннің) арасында соқпақжол- ды көруге болады, ол жолды шаманың бас сүйегі су ішу үшін домалап жүріп салған. Моласы аяк асты болған жағдай- да шаман аруағы туыстарына маза бермейді.Жалпы сахаларда атақты ойууннын сүйегін үш рет қайта жерлеу рәсімі калыптаскан' Тофаларда шаманның олген жері тынышсыз орын деп саналады, ол жерден үнемі даңғараның үні естілігі түрады әрі касиетті жер деп есептеледі. Теленгітгер баксыны о дүниеде де бақсылықпен айналысады деп сенеді2 Алтайлыктардың камын дүшпандары үш ретолтіріптіміс, сонда да оның дауылпазынан түнде дыбыс шығып түады екен’Баксыныңсүйегін озгелерден болекжерлеу, жерді мәйіт үшін тандап алу, біркатар түркі халыктарында жер бетіне ағаш та- бытка салып кою немесе биік ағаштың басына баксы мойіт са- лынған кобдтшіаны іліп қою өте кең тараған. Бүл ғүрыптың се- бсбін ғалымдар баксыны айрықша күрметтеумен байланыстыр- са, еі-ші бір катар зертгеушілер олардың “толық” өлмейтіндігімен, озгелердің “тьшыштығьш” бүзатынымсн түсіндіреді4.Бүдан аныкбайкалатыны баксы түлғасының екі дүниемен де байланыстылығы, өлсе де бүл дүниеден қол үзбей, тірілердің санатында журетіндігі.Кдзак арасында бақсының болек жерленуінен ислам дінінін ыкпалымсн түсіндіру бүл түрғыдан келгендс қисынсыз. Тсгін- де бақсы тонірлік үғымдармсн араласып жатқан екі дүниелік түлға. Тірісінде о дүниемен тығыз карым-қатынас орнатса, өлісінде бүл дүниені мүлдем тастап кетпейді. Шаманның ару-' Алексеев Н.А. Ранние формы религии... С . 164,185-6.
; Сопла. 198. 217-6.Басилов В.Н. Избранники духов. М ., 1984. С.29.' Алексеев В.Н. Ранние формы религии... С.163-224.1299-295



ағына катысты мүндай үгым тоңірлік сенімдегі халыктардың боріне тон жағдай.Қорқыттүлғасына келсек, осыған ден қоямыз. П .С . С пи - ридоновтың жазып алған аңъгзына Караганда оның күмбезінен “ Хорхут, Хор-хут" деген мүнды оуен үнемі естіліп түрады- мыс1 “ Қорқыттың қобызы өзімен бірге жерленген, оның одемі үнін орқашан естуге болады” , — дейді тағы бір қазак аңызы-\ Енді бір аңызда қобыздың олсін-олсін естіліп тура- тын сарыны кырыққыздың крркытты жоктаған үні екен3.Кдзак бақсыларының көбі ең алдымен коркытка сиыыып, одан жордем сүрайтыны калыпты жағдай. Ш .Уолихановтың айтуынша “ Қоркыт казактарды алғаш қобыз тартуға үйрет- кен ең бірінші шаман.4” Алғашкьт шаман болудьтң жүгі ауыр, бірак сонымен бірге оның тоңірлік касиеті ерекше.“ Қа зак арасында болған бұрынғы бақсылардың ең зоры, ескісі Қорқыт деп саналады. Қорқыт -  баксылардың атасы” , — дейді С.Сейфуллин5Үлкен пірі олардың Қоркыт ата,Бата алған томом бақсы асканынан'’.Жай адамдарға емес, бақсы атаулыға ең үлкен пір болу Крр- қьтгты да айрықша рухтар дорежесіне котерген. О  дүниеде жа- тып баксыларды, оның ішінде аты аңызға айналган, кара суды теріс ағызған, кобызын ат бойгесіне косып жүлде алған Қой- лыбай баксының пірі болу Қорқытты желеп-жебеушілердің ең биік катарына коскандыктың, аруағына сиынудың айғағы.Көптеген шамандар өлгеннен кейін күдайлар олеміне ті- лснстін. Кеттсрдін бірінші шаманы Дох бірдс баксылык шыр- ғалаң үстіндс аспанға ұшып ксткен жәнс сонда біржола калып койган7 Қоркытты да баксылар о дүниеге олмсй олмсй тірі кеткен деп есептеген8 Қазақбақсыларымен батырларының пірі Бабай Түкті Ш ашты әзіз де о дүниеге тірідей кеткен'3.1 Спиридонов ГІ.С. Один из вариантов легенды о Хор-Хуте // ПТКЛА. год. X III. Ташкент. 1909. С .19.‘ Қарпцыз: Марғұлан Ә. Ежслгі жьгр аңыздар. 208, 210. 224-бсттер.Марғулан Ә. Қоркыт ата омірі мен офсаналары // Жүлдыз. А .. 1983. N3. 159-6.Уолиханов Ш . Таидамхты. А ., 1985. 189-6.Сейфуллнн С . Шығармалар. 6-шы том, 170-6.Динаеп Ә. Баксы // Кдзак баксы -  белгілері, 64-6.Басилов В.Н. Избранники духов. С .29.Коцыратбаев Ә. Казакфолклорыныңтарихы. А .. 88-6.9 Едігс батыр. А ., 1996. 52, 84-6.130



Алтайлыктар атакгы шаман, алғашқы ата-бабанын роміздік бейнесін жасап альгп, соган сиынатын болған, себебі ол күдай- лар катарына барып косылған.В.Диосеги мен Ф .А . Сатлаев алтайлыктардың ішіндегі ку- мандардан бірінші кам мен жер астындағы аруақтардың бас- шысы, ажал күдайы Ерліктің күресі жайлы миф жазытт ал- ган. Бул мифте Ерлік алғашында үш олемнің бірі ортаңғы олемде тіршілік етеді екен. Ол жоғарыдағы өлген (Ульген) кұдай күнаһар деп санаған адамдарды да, санамағандарды да түгелдей жалмай бастапты. Сонда бірінші кам Ерлікті ортаң- ғы әлемнен куып жіберіпті. Біракадамдар бәрібір оле беретін болган. Сондыктан да кам Ерлікке барып, оның көзін жоюға бекінеді. Ол келіп тағы да тажалды жеңеді, бірақ оның көзін күрта алмайды. Себебі көздері оттай жанып түрады екен. Сонда кам түрып: Жарайды, жоғарыдан бүйрык болмаған адамдарга сен бұдан былай гиісуші болма. Осы жерде кал. Менен кейінгі камдар саған келіп, сенің үш есігіңнің алдына күрбандық океліп түрсын, — дейді. Бүл мифке Караганда адамдарга өлім окелетін Ерлікті жер асты төменгі олемге куған алғашкы камның ерлігі ерен. Осыдан кейін онымен карым- катынас жасай алатын тек кам ғана болып калган1Осы орайда Е .М . Мелетинскийдің жан-жакты зерттеген “ ілкі (бірінші) немесе модени каһарман” туралы түжырым- дарына ден қоюға болады.Моден и қаһарман байыргы күдаштардан бүрын пайда болган, бірақ ол қүдай емес. Солай бола түра кейінгі діни миф- тсрде оның бсйнссі қүдайлармен жакындастырылған. М осе- лсн, Тангрое полинсзиялыктар да мифтік кейіпкср болса, мс- лаисзийлікгердегі Тагаро күдай рстінде ұгылады. Модени ка- һарманның біртіндеп қүдайға айналуы дүнмежүзінің фольк- лорында кеңтараған қүбылыс2.Мәдени кдһарманның жаратылысы адамдармен байланы- сты болганымен, ісі күдайлармен сабақтас. Ол-бірінші ата- баба, оз руы, тайпасы, жалпы адамдарды алғаш дүниеге ксл- тіргсн баба, түрлі заттарды бірінші даярлаушы нсмесе іскс жаратушы, әлеуметтік және діни әдет-ғүрыптарды орнықты- рушы. Бүл түлғаның бойында діннің, алғашкы наным-' Басилов В.Н. Корсетііген сңбск. 29-6.' Мелетинский Е.М . О генезисе и путях дифференциации эпических жанров // Русск и й  фольклор. Проблемы теории фольклора. Том. V. М- Л „ 1960. С .85. 131



сенімнің. өнердің мифологиялық синкретизмі түтас жинак-талған'М олени қаһарманның олімге үшырауы оте сирек, ал ол өлге-н жағдайда уакытша басқа жерде жүреді, кейін кайтып оралады деп түсіндіріледі2Батырлыкертегі мен каһармандык эпоска дейінгі байыр- ғы фольклорлык сюжеттердің кдлыптасуына мұрындықболтан ілкі немесе модени каһарман. Әсіресе, оның дүниедегі ретсіздікке (хаос), түрлі жауыз күштерге, табиғаттьщ тылсым гіліне карсы күресі кейін эпос пен ертегіге, ал онан бүрын мпфтерге арклу болған. Осыншама күш-қүдіретке ие болған модени каһарманның өзі де тегін емес. Оны ң табигаты зоо- атропоморфты. Яғни бірде адам, бірде тотемдік жануар бей- несінде, үйленгенде де осы озгешелік сакталады. Адамдар модени каһарман мен тотемдік жануарлардың (аңдардың) ор- тасынан дүниеге келеді.Қоркыттың ажалды жеңуі не одан жеңілуі модени каһар- маннын адам баласына от жағуды, киім киюді, мал асырау- ды, жер оңдеуді, кару-жарақ соғуды, үй салуды, музыка ас- паптарын жасауды т.б. алгаш үйретуші жоне ол иеліктерді өзге дүлей күштің колынан тартып (кейде үрлап, қорқытып, арбап, сиқырлап т.б.) әперуші түлғалармен сабақтас. Кджет десеңіз оларға карағанда алғашқы баксының жүгі тым ауыр. Адамзаттың өмірі қүдайдың колында. Қоркыт осы іске ара- ласады. “ Осындай “ модени кызмет” Қорқыттың да іс-оре- кетінен корінеді. Ол олімнен кашып Сырдарияға келгеннен кеііін желмаясын сойып, оның терісінен алғаш рет кобыз жасайды. Ажалды өзіне жолатпау үшін кобызбен күй тарта- ды, сөйтіп бірінші рет күй ойлап шығарады. Басқаша айт- канда, Қорқыт — түңғыш кобызды жасаушы жонс күй шыға- рушы" — деп жазды С.Қаскабасов. Сонымен бірге “ ата” , "деде" сөздерінің де мифтік баба, ілкі ата үғымдарымен сабақ- тастығын көрсетеді Бүл пікірді “ мәдени қаһарманның " монгі олмсй тірі жүрстін ерскшслігімсн байланысты Қ ор- кытка катыстырып жазған ғалым В .Н . Басилов болатын.4Мслстинский Е.М . Введение в историческую поэтику эпоса и романа. М .. 1986. С .21.", Сонда. 24-6.Қаскабасон С . Миф пен опсанапыц тарихилыгы // Казак фольклорынынтарнхилығы. А.. 1993. С .93.93.' Басилов В.Н. Коркут// Мифы народов Мира. В 2-х томах. М ., 1982. Т.2. С.5. 132



Енді Крркыттың ел арасында бірінші бақсы ретінде түсін- діріліп келу себебіне токталайық.V III - IX  ғасырларға дейін баксылыктың мыңдаған жыл- дык тарихы бары даусыз. Оған дейінгі рулар мен тайпалар идеологиялық жоне діни ретсіздікгіен ғұмыр кешіп келген жок. Алайда Қоркыттың бірінші баксы болып түсіндірілуінде белгілі бір себеп бар. Ғасырлар бойы үмтылмай келе жатқан алғашкы бақсы туралы айрыкша үгым тоңірлік кзситпен кзйта жаңгыруы Қорқыт қызметіне жоне сол доуірдің ерекше иде- ологиялыкжағдайына байланысты еді.Тоңірлік діннің ең соңғы бар мүмкіндігін іске коса оты- рып, оның идеологиялық айбарын ислам дінімен тоқайлас- тырғанда жойкын күштің, жойласыз касиетгің өкілі алғашкы баксының рухы мен ісін кайта түлету саяси кажеттіліктен ту- ды. Қорқытка бірінші баксының касиеті телінді немесе К,ор- қыт алғашкы ата-бабасының (бірінші бақсының) аруағы мен ісін кдйта жанғыртты. Ұсақ-түйекбақсылыкәрекеггердіңборін жиып койып, тұп-тура адамзат болмысына, оның омірі мен өлімінің түгкасына жармасу тоңірлік үғымның бүрынғысы мен кейінгісін түтастай бір түйін етіп жүмылдырумен байланысты еді. Сондыктан да Қорқыт бірінші баксы кызметін иемденді. Ол керемет коріпкел баксы, сәуегей ата, болашак- ты болжайтын, арғы-бергі дүниеде не болып, не койып жат- канын білетін кореген. Мүның борін Қоркытка ислам діні өріс алғаннан кейін емес, оның көзі тірісінде, не ізін суыт- пай берілген баға, сол заманның үғымы деп түсінсек керек. Онсыз арада көп жыл өтіп, діни идеология толыкауыскан- нан ксйін Қоркыггы үмытыла бастаған бұрынғы идеология арасында күшейтіп түсіндіру кисынсыз.Ал біркатар ксйінгі жазба деректсрдс оны таза мұсылман әулиесі етіп көрсететіні бүрынғы түсініктің кейінгі заман- дағы өзгерген түрі.Қоркыттың бүрынғы өткен талай-талай күдіретті баксы- лардың есімдері үмтылған. Оған ссбеп болған жағдай кейінгі заманның діни ахуалы ғана смес, Қорқыттың ссімі мсн ісі олардьщ бәрінің түтастай жиынтығына айналгандай. Ал атақ- ты, касиеті жойкын, көріпкел баксылар өлгеннен кейін көзі тірі баксылардыңжелеп-жебеуші аруағына, жәрдемші күшіне. о дүниедегі жол көрсетуші тірегіне айналатыны жалпы тәңір- лік дінге тон типтік белгі. Бүны барлық Сібір халыктары-
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ның. оның ішінде түркілердің этнографиялыкдеректері жан- жакты корсете алады.1Сібір шамандарыньщ аруактары шакырып шырғадайтын соттерде түрлі ие. кие, касиетгі немесе жауыз күштерге жүгіну- мен бірге, өзінен бүрынғы о дүниелік шамандардың аруакга- рын да шакырады. Жалпы оларды баксылыкжолга сапуда да, торб пел суде де о дүниелік бақсылардың қызметі үлкен. Олар- дың есімдері көбнесе бақсылық жын шакырудың сөздерінде кайталанып, кейде тізбектеліп келеді. Қазақбақсыларының шыргалаңындаайтылатын “ пір” , “ баб” (баба), “ ата” , “ аруақ” , “ кожа” “ оулие” аталып жүргендердің дені сол бүрынғы бак- сылар болса керек. Олар: "жер жүзіндегі, қой көзіндегі оулие- лер” , “ Күн көзіндегі Күнқожа, ай көзіндегі Айкожа” , “ Кдлр- дағы кырыққожа” , “ Түркістанда түмен баб, Сайрамада сан- сыз баб, Отырарда отыз баб” Қазықүрт, Қоңырақ, Қорақ, Кдрамүрт, Бектау, Бекіш, Шакдақ, Қошкар, Тектүрмас, К,ой- лыбай т.б. аталар, Ш аих-Борх диуана, Бабай Түкті Ш ашты 'Әзіз, Ақшора, Қара оулиелер. Бұлардан баска түрлі жиын- дардын басшылары, оларга билік жүргізетін есімдер кезаеседі: Толыбек, Досыбай, Кдраман, Көкаман, Ш арабас, Барлыбаіі, Ш ойман, Қарабай, Аббай Алаш, Жирентай т.б.Тегінде бүлардың кобі кезінде атакты бақсылар ретінде танылып, кейін достүр бойынша сарындарда гана сақталып калган. Әлбетте, бүлардың ішінде ислам дінінің осерімен немесе соған кызмет еткен жергілікті оулие атанган адамдар- дың болуы да обден ықтимал. Бірқатар баксылык сарында бсргі заманнын идеологиясына лайық пайғамбарлардың, таза мүсылман әулиелерініңатын атап, медет сүрауда үйреншікті әдетке айналған. Дегенімен байырғы замандарда олардың орнында дүйім елді тонті етксн баксылар аталса ксрек.
Әуелі бақсы пірі Қорқіа г ата,Тілейтін медет бер деп кетсе кэта2.Бүл сөз асылында Қоркытты бірінші баксы санаумен бай- ланысты түсінік. Одан бүрынғы баксылардың есімдері тек1 Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978. С .70. 97. 136 и др.; Михайлов Т.М . Бурятский шаманизм. Новосибирск, 1987. С .94-134, 136 и др.; Михайлов Т .М . Бурятский шаманизм. Новосибирск, 1987. С.94-134: Традиционное мировозренне тюрков Южной Сибири. Знак и ритугіл. Новосибирск, 1990. С.89,94; Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л ., 1981; Алексеев Ң.А. Шаманизм, С .79-97: Басилов В.Н. Избранники духов. С.29-51.: Маргүлан Ә. Ежслгі жыр. аныздар, 215-6.134



бірлі-жарым баксылыксарындарда жын-перілердің билеушісі, солардың иесі ретінде ғана сакталуы мүмкін.Жындарды бір шыбыкгіен айдайтын билеуші күштер жын иелері ғана емес. Көзі тірісінде бақсылык ойнап, жын үйірген бақсылар о дүниеде де сол қызметін, сол баяғы билігін жүргізе бермек. Олардың қызметі жындарға басшылықжасап, адамдар арасында озжолын куатын бақсыны таңдап алу, оны оз еркімен, кейде зорлықгіен баксылықжолға түсіру, сөйтіп окан камкор- лық жасагг жәрдем беру, оны өз дүниесімен араластыру.Бақеылыктың үйренумен, окумен, жаггығумен келмейтіні де сондықтан. Баксылық басқа дүниеден, жоғарыдағы иелер жоне бүрынғы баксы аруағының (аян беру, бақсылык дертке үшырату, мүлдем жарым ес кылу, бақсылық жолға түсіру т.б.) калауымен қонатын касиет.Реті келгенде айта кетейік, бақсынын шыргалаңга түскендегі кейіпі есуас адамды еске түсіретіні де, жалпы есі ауыскан не- месе ауруға үшыраған адамнын халі де баска дүниенің осері. “ Жын соғу” , “ пері соғу” , “ аруакату” , “ албасты басу” , “ коян- ш ы қүстау” , “ елтіру” , “делі-кұлы болып жүру” “ сандырак- тау” сиякты үғымдардың астарында түрған орекет баска дү- ниенің калпына түсу, соның жағдайында болу, соған бағыну болып табылады. Бүл дүниеде мен ол дүниенің арасында сойкессіздік коп. Кобіне карама-карсы.1 Бұл дүниедегі біз үшін дүрыс деп есептелетін жағдайлар ол дүниеде керсінше. Айткан сөз, тілек, бүі-ірык терісорындалуы тиіс. Мифтік То- лағайға бері кұла десе ары карай қүлайтыны содан. Адамзат дүниесінің қорғаныс күші болмаса нағыз апат сонда болмак.Бүл түсінікалғашкы қауымдыккүрылыстың мифтері мен фолькаорынан жан-жакгы орын алған. Кдһарман өзге дүние- ге (жерасты, аспан олемі, дию, пері жүрты, т.б.) барғанда керсінше орекст жасайтыны, дүлей күштің айтқанын теріс орындайтыны, сөйтіп аман-есен оралатыны осыны көрсете- ді. Өзге дүниенің ықпалынан адамзатты қорғайтындар кай- рымды рухтар, қасистті кие күштср, модени каһармандар, баксьшар, аруакгар мүнан да ертсректе тотсмдік жануарлар болған. Ал баксының жартылай есуас жағдайға түсіп “ арка- сын ың” болуы сол екі ортадағы дәнекерлік қызметіне байла- нысты. Оны ң аркасы қозатын, аузынан аккобік ағып естен танатын ксзі оның шырғалаңға түскен, басқа дүниемсн ми-' Бүл туріыы кецірек караңыз: Тугунов Е.Д. Генезис казахской бытовой сказки. A... J 973. С.87-111.
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дай араласкан соті болып саналады. Оның сөйлеген сөзі өзінікі емес, сол жындар мен аруакгардын, киелі күштер мен иелердін созі болып есептеледі.Міне, Қорқыт козі тірісінде одүниемен, олгенде бұ дүние- мен байланысып жатқан, "олі десе олі емес, тірі десе тірі емес'’ аралықтүлға, екі дүниенің арасындағы елші ом доне- кер. Ол тірісінде де, өлісінде де адамзаттьт апаттан, жаппай өлімнен, індеттен қорғаушы. Ондай адам тегіннен-тегін жа- ратыла салмаса керек-ті.Бүл орайда Қоркыттың аңыздыкғүмырнамасының мән- маңызы айрықша. Оның шартты түрде бірнеше кезендерге бөліп карауға обден лайык, орі баксылыктың ең негізгі бел- гілерін жинактап көрсетуімізге тікелей септігін тигізеді.
Қорқыттың тууыЖазбаша да, ауызша да деректерде корқыттың тууы хуралы моліметтер кездеседі. Осындай бір аныз Сьтр бойында айтылып келген. Соған жүгінсек "Корқыт к,ыпшақ қызынан 

туған, жері Аят өзенінің (Торғай өлкесінде  —  Ш.Ы.) бойы, Қор- 
қыт көлінің маңы... Ол отқа салса күйейтін, суға салса батпай- 
тын, қылышпенен кесе алмайтын бір “ғажайып" адам бола- 
ды. ’ ”Тағы бір аңызда:‘ Қорқыттың анасы қыпшақ қызы екен. Ол Қорқыттың жүкгі кезінде күланның жаясына жерік болып, жерігі бір жылда орең басылыпты. Анасы Қоркытты құрсағында үш жыл бойы котсріп, жылына бір рет толғак қысып отырыпты. Ең сонында туатын жылы тоғыз күн толғатып, жер дүниеге үш күн, үш түн караңғылыктүсіпті, қалың кара жаңбыр, сү- рапыл кара дауыл соғып, біреуді-біреу көре алмай, ел жүрты кхпты коркынышка батады. Ол туып жаткан кездс Сы р бойы мсн Каратауды караңғылық басып, ол тауды “ Қараспан” дсп атаған. Сол каранғылык коркынышта тугандыктан атын "Қ ор- кыт” койыпты. Аңыз бойынша Қоркыт анасының күрсағы- нан өтерде киындыкпен туыпты.Туысымен сөйлеп туыпты... Қоркыт Сыр суына жакын К^іратаудын койнауында туған ексн. Ол тауға “ Қараш ык” деп, “ Қараспан” дсп ат койыпты.1 Караны з: МаргүланЭ. Ежслгіжыр, аньпдар, 153-6.136



Бүл туралы ел аузында тагы мынадай бір жыр бар: Қоркыт туар кезінде,Кдраспанды су алған,Қара ж'ерді күм алған.Ол туарда ел қорқып,Туған соң обден куанган.1Өткен замандарда бақсылардың сарыны осы сөздермен бас- талады екен. Бүл да Қорқытты алғашқы бақсы болды дегенге меңзейді.Қоркыт туылғанда ауа райы бүзылып, сұрапыл жағдай- дың болғандығын баскаша түсіндіретін тағы бір аңыз бар: 
"Қорқыт аты тек туыстарының үнатып қоя салған аты емес. 
Қорқыт шыр етіп жерге түскенде, ол айналасын коршап отыр- 
ғандарға, шешесіне кішкене сәби сияқты болып көрінбеген, 
түрі адамға үқсамайтын “қап" сияқты болып көрінген, жүрт шо- 
шып кашып кеткен. Бишара шешесі ғана қасында қалған. Қап 
емес, адам тапкднын жүрегі сезген ана ғажайып заттың аңызын 
аша бастайды, әлсіз үнді сәбиін көреді, оны емізеді, баланың 
жылағанын естиді. Баланың даусын естіп, бағанағы қорқып 
қашып кеткендер енді кдйта жиналады. Балаға Қорқыт деген 
ат қояды" 2Келтірілген деректердін борінде де Қорқыттың анасы қыпшаккызы. Алайда оның шежіресін мүлдем баскаша тара- татын моліметтер бар: "Қорқыт айдын, үлкен көздідию қызы- 
нан дүниеге келіпті. Бойы алпыс аршын, яғни өте үзын екен. 
Тірісінде аяғын абайсызда созғанда башмайы Ақтамактың 
аяғына тиіп кеткені үшін өлгеннен кейін бүл үзын аяқ көрдің 
(мазардың) сыртына шығып жатады-мыс", —  деп көрсетеді 
Ә.А. Сүлтанлы халық аңызына сүйене отырып.3"Кдзак аңызы бойынша Қорқыт көрқаптан шыккан, пе- рінің кызынан кейде дәуден. не аккудан туған. Бүның бар- лыгы Қоркытты ксрсмет иесі, киелі, соуегей, қадірлі етіп корсетуден шыккан” , — дейді Ә.Марғүлан.*Халы к арасында Қоркыт нсбір одемі терең оіілы нақыл сөздерді айткан болып саналады. Крркыт айтты дейтін осын- дай бір сөздерді Түркиядагы қолжазбалардан тауып, оларды' Клрацыз: Млргүлан Ә. Ежелгі жыр, аңыздар, 187-6.' Жүбанов А. Касырлар псрнссі. А ., 1975. 253-6.Султанлы А. Деде Горгуд дастаны іаггында гейдлер // С .М .Киров адына АДУ-нун «Елми есерләри, іуманитар ссриа. 1958.N1. С.19.' Маргүлан Ә. Ежелгі жыр, аңыздар. 187-6.
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“ Огызнаме" (авторы белгісіз. X V  ғасыр) деген атпен откен ғасырда түпнүсқасын жоне аудармасьгн жарыкка шығарган ғалым Х .Ф . Д іщ . М іне, осы жинактың алғашқы 75 саны тү- ратын аталар созінде Қорқытка катысты бірнеше мақал-мо- тел ксздеседі. Олардың біразы 'Қоркыт ата кітабының” кіріс- песіндегі иакыл осиеггсрі, соиымен бірге оның шықкан тегін корсететін: “ Қорқыт -  Оғыздың ұрпағы” (Ж Ж  248), “ Оғыз- 
дан 366 алып, 24 бек және 32 султан шмқкдн” (N75), “ Қор- 
қыттың анасы қуба диюдың вдызы” (N74), “ Әкесі Қармыш немесе Қырмыш" (N75) дейтін создер.1Осы "Оғызнамеде” тағы бір мынадай эпизодтың мазмү- ны аса қызықты:

'Ап-аласа шешектсп (гүлден) өндім, мен Деде Қоркдот; бір 
тамшы елеусіз шакуаттан шықтым, мен Деде Қоркзыт; ана 
қүрсағына түстім, ата белінен түстім, мен Деде Қоркыт; ала- 
көзді дию қызынан тудым, мен Деде Қорқыт...” 2Мошһүр Жүсіп Копейүлы Ертіс өзенінің бойын аралап жүрігі. Қоркыт пен Оғыз хан туралы аңыздар жазып алған. Солардың ішінде мынадай жыр жолдары Қорқытка катысты айтылады:Шежіре басын сүйген,Күнге шашын тараған,Ата кадірін білмегеті,

Ана сүтін ембеген...3Д ию , періден туған кейіпкерлсрлің ана сүтін ембейтіні (Бабай Түкті Шашты Әзіз, Төбегөз, Едіге, т.б.) белгілі жағ- дай. Қоркытта осылай.Соны мсн, Қоркыттың анасы біркатар деректсрдс кодімгі адам, кыпшак кызы, ал кслесі бір молімсттсрдс — дию нс пс- рінің кызы. Бүл орайда диюдан гтеріден болмаса аралас неке- ден адамныңтууы әлдекайда түсініксіз. Бірақбүл жағдайдың түп тамырын тексеріп көретін болсақ, өз ортасында бүл түсі- ніктің сшбір сокеттігі жоқ, керісіншс Қоркытгьщ срскше тулга- сын, екі дүниелік жаратылысын жан-жакты аша түссді. Бұл тоңірлік сенімнің нсгізгі белгілерінің бірі.1 Gokyav О .ІО . Dedem Korkudun kitabi, s. C X V I, C X X ; Жирмунский 
B . M .Тюркскиіі георичкскпй эпос, c.534; Маргүлаи Ә. Ежелгі жыр, аңы щар. 187-6.' Гокііай О.ГІІ. Корсетілген енбек, СХ Х -б .Кдраңыз: Маргулан Ә. Ежслгі жыр. аныздар. 152-6.
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Ти пологиялық деректерге жүгініп көрелік. Сібірдегі халык- тардың, моңголдардың шежірелерінде ғажайып күдіретті ша- мамдардың анасы баска дүниенің окілдерінен болады.Кумандар үлы камдарды аспандағы өлген қүдайдың кызы мен жерде омір сүрген шаманның некелесуінен туған кұрыл- тайдан таратады.1 Шорларда өлген күдай камға даңғараның (Кепшіктің) ойел иесін жордемге жібереді. Егер кам даңгара- ны алатьтн болса, оның иесі де камнын мифтік әйелі болып есептеледі. Ол ойел өлген қүдайдыңжанынан бақсылықшыр- ғалаңға келіп қүрады жөне камның әйеліне айналады. Оның бойы аласа, жеті тармақты кекілі бар, Кейде даңғараны ауыс- тырғаннан кейін ғана ол камға көрінеді. Мойнында калыш және санътр деп аталатын даңғарага темір сылдырмакгар секілді моншактары бар Жүзі аккүбаша, шашы ак...-Кумандардыңтағы бір мифінде олгеннің қызы үрлап ал- ган үлы кам Каменек. Жердегі адамға қосылған үшін олген кызына ренжігі үш реттебеді. Нәтижесінде ол үш үл туады: бірі — кекеш (Келей), екіншісі -  жойласыз үлкен (Кочо), үшіншісі — ақсақ (қүрылтай) болады. Өлгеннің еркі бойын- ша согысынан үлы камдар жоне үсталар тарайды. ’Кейде шаманды тандап алған жын-перілер кұрбандыкты ғана керек етпейді, онымен ерлі-зайыпты болып омір сүргісі келеді. Нанай шаманы озінің аями деп аталатын ойел рухпен түрыгг жатканын мойындаған. Ол ойел: "М ені алмасаң саган жаксы болмайды” деп қоркыткан. Дол осындай жағдайларды Л .Я . Штернберг саха, бурят, селькуп, юкагирлерден де жа- зып алған. Чукчілсрде шаманның мүндай ғажайып ойслі бар- лык дүнислік жордемші рухтардың басшысы. Алтайдың жонс шордың камдары: “ М енің аспандағы ойелім болса, мен кай- тып баксылыкпен айналысамын” . — деген.4Л .Я . Штернберг шаманның жындармен некелі байланы- сын оны тандап алудын айрыкша етіп көрсетудің ең алғашкы түсіндірмссі деп түжырымдайды.5Әринс, баксы мен жын-псрілсрдің байланысын бірыңғай неке аркылы түсіндіруге болмайды. Оның ішіңдс туыстық та, ата-баба аруағы да, кдйырымды жын-пері де, адамдарға' Алексеев Н .А . Шаманизм., с. 84, 86, 110." Сонда, 89-6.’ Тагы сонда. 37-6.
* Басилов В.Н. Избранники духов, с.42.Сонда, 43-6. 139



дос касиетті күштер де бақсымен байланысты. Некелесу сол әр салалы карым-катынастың бір түрі ғана. Мүны өзге ғалым- дар да айткан.1Адам мен жын перінің некелесуі көбінесе жындардың бас- шысы, екі дүниеге де билігі жүретін ерекше күіиті аруактар- дың, иелердің калауымен, ал кейде перінін, жынның адамды үыатып калуымен байланысты. Орта Азия халықтарында (оз- бек, тожік, карақалпақ, т.б.) пері адамды жақсы көреді, әрі озін де жақсы коруді талап етеді. А.Диваев адам мен албае- тының ерлі-зайыпты жүп қүрғандығы туралы сюжетті казақ- тардың арасынан жазып алған.2 Бүл сюжет башкүрларда да кездеседі.3 Л .Я . Штернберг мүндай үғымдардың дүниежүзіне кеңтараганын, байырғы гректерде, мысырлықтарда, қытай- ларда, индустарда, американдықүнділерде діни наньгм-сенімге кдтысты орын алғанын атап корсетеді.4Сахалардың сенімі бойынша кесірлі жындар үйыктап жат- кан жас кыздардың қойнына жатып шығады. Мүндай қыздар- дың крйнына есі ауысады деп сенген. Әл-Беруни келтірген деректе парсылар Ай мен Күн теңелген күні жын-шайтандар жарыкдүниедегі адамдармен қосылуға күмар болады, сол се- бептен ес ауысу, жын соғу аурулары пайда болады. Ал ертедегі адамдар ойелдің бала көтергендігін оның бойына ру берекетін қорғаушы киелі жынның даруымен байл аныстырған.5Фольклорлықшығармаларда бас каһарманның пері, жын еліне тап болатыны, олардың шартын орындай алмай (қол- тығыма жоне аяғыма карама, шашымды тарағанда назар сал- ма, т.б) пері ойелінен айырылып калатыны, кейде пері кызы бсшасын калдырып кстстіні жиі үшырасатын сюжет. Казак ертегілерінде перінің кыздары шомылып жаткднда каһарман сң кішісінің акку кебінін жасырып кояды. Пері қызы амал- сыздан батырға жар болады.Бүл оқиғалардың астарында байыргы түсініктердің жат- қешдыгы күмансыз. Оның айкын корінісі баксылык шырға-
\ Баснлов В.Н. Избранники духов, с.45.Кастанье И. Из области киргизских верований // ВОУО. 1912. ЖЖЖ3.̂  С . 19. ̂ Руденко С .И . Башкиры. М .-Л ., 1955. С .319-Караңыз: Сухарев О.А. Пережитки демонологии и шаманства у равнинных таджиков//Домусульманские верования и обряды всредной Азии. М .. 1975. С.45.Түікынов Е.Д. Казак.ayыз әдебиетін жасаушылардың байыргы окілдері. А ., 1976. 68-6. 140



ланда да осындай ұғымдар коркем шығарма ретінде емес, сснім кдтары кдбылданды.Өнері баксылардын болмас ада,Күткені көркап, жиыны асы л зада.Ілгері кадім заман түзуінде,Жындарға болып өтті патша зада.1 * * *Қойлыбай бақсы болып өтті бүрын,Айтатын кариялар корген сырын.
Көрқаптан қыз періні келтіргенде,Коргенің алады екен козден нүрын.2 * * *Өнері баксылардын болмас ада,Күткені Қоркыт еді асыл дана.3* * *Көркаптан үлы данам Қоркыт шыккан.4Үлы бақсылардың баска дүние өкілдерімен оның ішінде перінің мекені “ коркаппен” байланыстылығы орныккдн үғым.Тувалыктарда жаңа бастаған шаман шырғалаң аркылы ал- дымен дайын дээр деп аталатын қасиеті елге сапар шегетін болган. Ол ел 33 қабат аспан мен жердің арасында орналас- қан. Ш аман сол елдің жердегі окілі. Кдсиетті елдің бір жағы тірі (жарық) екінші жағы өлі (караңғы). Шаманның даңғара- сынын бір жағы ашық, екінші жағы жабық болатыны содан. Ш аманның ол елге сапары оңай емес, бірак міндетті түрде кемпіркосактан өтіп барады.3"К орқагГ сиякты басқа дүнне, баска елге бару, не одан жын-перілерді шақырып алу, нс ондағы ойел (кейде еркск) рухтармен ерлі-зайыпты байланыста күн кешу жалпы шаманизм атаулыға тән күбылыс. Қорқыт ата бұдан тыс тұрған ж о к  Ксрісінше оның ұлы бақсылар Санатында болып, баска дүниемен етене жакын карым-катынас орнатуы осының айғағы. Біз бүлай түсінбесектс, оз заманы Қоркытты осылай бағалайтындығы дау тудырмайды.' Диваев Ә. Тарту. Ташкент. 1924. 85-6.Сейфуллип С . Шыгармалар. 6 том. А.. 1964. 173-6.Марғулан Ә. К^ізакгыңхатыкмузыкасындағы К,оркыт досіүрі //Казак баксы-балгерлері. А ., 1993. 101-6.. Сонда.■' Дьяконова В.П . Тувинские шаманы и их социальная роль в обществе / Проблемы истории общественного сознания..., С .137.141



Осы орайда Қоркыт есімінің магынасына токтағанымыз жөн. Жоғарыда келтірілген аңыздар бойынша ол туғанда “ ауа райы бузылып, сұрапыл дауыл тұрып” , я болмаса анасынан капшықтүрінде жерге түскенде ел кррыккандыктан атын Қор- қыт койғандьны айтылады. Норесте туғанда дол сол мезгілдегі оклга, табиғат күбылысына карап ат қою жалпы жиі кездесетін жағдай. Атакты ерлер туғанда оган ат қойып, бата беру ісін Қорқыттын өзі де аткарады. Раши од-Диннін айтуынша жоға- рыда аты аталган кдйы Инал хан кайтыс болғанда оның ісін жүргізуші (найыб) Еркі “ колдей қымыз саудырып, таудай ет үйдірігГ ас бергізеді. Ханның үлы жоқекен, бірақәйелі жүкті екен. Хан өлгенде ойелі бір үл табады. Баяттан шыккан Қор- қыт норестеге “ Туман" деп ат кояды. Бірақ сарай маңында- ғылар: “ Туман” деген караңғылыкты, көңілсіздікті білдіреді, бүдан баска жақсы ат беріңіз дейді Қоркыт: “ Түман түскенде клраиғы болғанымен, оның норі шопке пайдалы. Бүл бала- ның окесі оліп коңіліміз шерге толды, айналаны түман жап- ты. біракосының борі өткінші, артынан күн шығады, дүние жаңарады, жерде от көбейеді, жағдайымыз жаксарады. Сон - дыктан да бүл балаға осьг ат лайық", — дейді.1"Қорқыт ата кітабынын" бірінші жыры “Дерсе хан ұлы Бүкаш хан туральГ бөлімде норесте дүниеге келгеннен кейін бірдсн ат койылмайды. “ Ол заманда үл бас кесіп, кан токпе- йінше ат қоймайды екен” Букаш алаңға шығып бір бүканы өлтіреді. Қорқыт келіп алғаш ерлік көрсеткені үшін баланың атын “ Бүкаш” кояды.2Үш інш і жыр “ Кдмбура бек ұлы Бамсы Бейрек туралы жырда” да бамсы (Алпамыс) алғашкы срлік жіісаганнан ксііін Қорқыт ксліп:Сен үлынды Бамсам дсгснге ұқсайсың,Бүның аты боз айғырлы Бамсы Бсйрек болсын.Алтын мен бердім, жасын Алла бсрсін, — дейді.;*Осыған үксас окиға ссгізінші жырда да ксздсседі. Аруз- дың жоғалтып алған баласын үңгірде арыстан емізеді. Кеііін ол жабайы әдетін умыта алмай, аттың канын сорып жүрген-1 Oguz destani. Rcsidedin Oguznamcsi, Tcrcumc Vc Tahlili. A . Zcki Velidi Togan. Istanbul. 1972. S.55; Фазаллах рашил ад-Дин. Огуа-паме. Баку, 1987. С .7 І.? Gokyay O .S. Dedem Korkudun Kitabi, S .7 .C X X X IV .Сонда. 34-6.
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де Коркыт оны адамдар ортасына үйретіп, ат қойып бата бе- реді. “ Сенің ағанның аты киян Селжүк, сенің атың Басат болсы н", — дейді.1 Басатты жабайылыктан шығарып адам- дык. жолға салушы Қорқыттың бүл кызметінде ақыл-кеңес берушілік кана емес, мәдени каһарманның жүгін де аркалау- шылыкелес береді.Аткарған ерлікке, болған окиғаға карай балаға ат қою Қор- кыттың өз есіміне ғана емес, оның қызметіне де тиесілі жағ- дай. Тегінде бүл кісі есімінің мон-мағынасын түсіндірудің халыктық достүр екені даусыз. Бір норсені ырым етіп ат кою барлық түркілердің канға сіңген одеті. Халық этимология- сын да негіз бар.Дей түрғанымен, Қорқыт атауының мағынасы баскаша түсінікттен байланысты обден ықгимал. Бүған катысты біркатар пікірлер кездеседі. Әзірбайжан ғалымы Ш .Ж омш идов X IX  ғасырдағы неміс жазушысы Георг Эберстің байырғы мысыр- лықтардың күн қүдайы “ Гор", “ Гора" есімімен байланысты пайдаланған сюжетіне сүйеніп, “ Қорқыт” сөзінің алғашқы бөлігі “ к о р ",“ гор” сөзін осы үғымнан таратады. Неміс жазушысы оны ойгілі ғалым, мысыр жазуын оқыған А.Шамтто- лионның еңбегінен алғанын айтады.-“ Крркыт” атауының “ хор” жоне “ қүт” деген екі созден түратындыгын жорамалдаған ғалымдардың бірі Ә.Қоңырат- баев. Ол былай дейді: “ хор” — тайпа атына жакындау (“ хой- хор" — үйғыр тайпаларының аты). Сөздің екінші түбірі -  “ хүт" Орхон-Енесейжазуларында, “ Қүдатқу білік" атауында ксздессді. “ Қүт" созі Сібір тайпаларының атауына да сактал- ған. Оған Жакұг (Якут), Жерқүт (Иркут), Сұркүт (Сургут) Үскут (Ускут), Баркүт (Варкута) сиякты толып жаткан атаулар айғак... Дәлірек айтар болсақ, Қорқыт (Хор-хүт) сөзінің эти- мологиясы “ күтты адам" немесе “ қүт әкелетін адам” деген үғым береді. Өйткені бүл атаудың алғашқы буыны тайпа атын гаиа білдірмейді, сонымен катар “адам" деген үғымды да береді.3Мүнда “ хор” сөзінің “ адам” деген мағынаны бсретіндігі ағылшын ғалымы Дж.Фрезердің еңбегіне сүйсніп айтылған.Бүған Караганда М.Дүйсеновтың пікірі нактылау. IX  ғасыр- да үйғырлардың удхор, худхор болып екіге бөлінгенін (“ уд" — сиыр деген сөз), удхо — отырықшы, худхор көшпелі дейтін
[ Gokyay O .S . Dcdem Korkudun Kitabi, S.7.CXXX1V. 105-бет' Чәмшидов 111. Китаби Додо Горгуд. Баку, 1977. С.71.' К.оңыратбасв Ә. Кдзакфольклорыньщ тарихы. А ., 1991. 90-6.143



мағына беретінін айта келіп, “ Х ор " бір тайпаның атауы бол- са керек-ті деп жорамалдайды. “ Сонда хор елінен шыққан күтты (күд), касиетті, киелі адам деген мағынадан Қоркыт шыкса, үд. үй (сиыр отырыкшы) мен хор (ел аты) создерінен үйхор -  үйғыр келіп шығады. Хүн оғыздарын хой-хор деп атағаны белгілі. Хой сөзі түрік деген мағынаны береді. Осы хойхор, үйхор атаулары үйғыр болып бізге жеткен", — деп жазады галым.1Рашид-од-Диннің “ Оғыз-намесіндегі" Ғор (Гор. Гур) ата- латын елдің үіігыр екенін, Ауғанстанда, Самарканда, Талас, Сайрам жоне іле маңындағы ғор мен үйғырлар, калач пен каркүлыктар секілді тауды, немесе далалы жерді мекендеген ерекшелігіне карай берілген атаулар екенін А.Зоки Вел иди Тоған да ескертеді.2Бүдан гөрі баскаша түсіндірілген пікірдің бірі С.Кдскаба- совтікі: Ол “ кор” жоне “ күт” деген екі создің мәніне токтала келіп: “ Коне түркі тілінде “ кор” созі “ зиян", “ қор болмай- ды ", “ жапа шекті” деген мағына береді" дейді.Осыдан Крркыт деген есімнін мағынасын “ кор болған күт" “ зиян шеккен жан” , яғни “ өлген жан” , “ өлген адам" деген үгымнан таратады. Бүның монісі үрланған күтын кай- тару жолында алысып олген адам дегенге саяды/Бүл пікірдің жаны бар. Алайда мына бір мәселеге ден койсак.Байырғы түркілерде көр (гөр) сөзі кісі есімімен байланыс- ты колданылғандығы белгілі: Гөрхан, Көртегін, Көроғлыт.б. Бүл сөздің магынасы: 1. көр, кору, карау (осыдан күн көру. киындык көру, т.б.), 2. мола, адам олгенде жататын орын.4 Корұғлы түркі халыктарының эпикалык дастандарында шс- шссі оліп корде туады, ал келесі бір нұскаларда окесінің козін патша көр каілып (сокыр) койғаннан кейін туады. Бүған кара- ганда Көрүғлы есімінде көр сөзінің екі мағынасы да орын алған. Ал Көртегін туралы аңызға жүгінер болсакол былай: огей шешесі Кортегінге ғашык болып, бірақ оны дсгенінс кондірс шшағандыктан, окссі Бугра ханга аярлықпен жаман- дап. екі козін ойдырып тастайды. Әкесі кор болып калган ба- ласын “Дию  қиясьГ деген жердегі аждаһаға апарып тастау-
\ Дүіісснов М. Сағанатас сырлары. А ., 1992. 126-6.' Ogiz destani. Residedin Oguznamesi, Тегемпе Ve Tahlili. A. Zeki Velidi Togan. Istanbul. 1972. S.95. 120;КдскабасонС. Миф пен опсананыцтарихилыш. 98-6.' Караныз: Древнетюркский словарь. Л .. 1969. С . 195.317.144



ды бүйырады: “ Егер күнасьп болса, көзі кайта көретін бола- ды, күналы болса сонда өледі” , — дейді. Көртегін аман-есен козі жазылып, жалакор ойелді жазалайды.1Баласағын шаһарына келіп гүріктерге билік жүргізген бір адамды Горхан деп атаған. “ Гөрдін мағынасы қытай тілінде үлы патша деген сөз” , — деп жазады Әбілғазы.2Дсмек, көр (гөр) сөзі көздің көруімен де, көрмен (мола- мен) байланысты да, үлылыкты, күштілікті білдіретін магы- насымен де кісі атына тіркеле беретіні аныкболды. Дей түрган- мен Қоркыт есімінің алғашкы сыңары кор (ғор, гөр) сөзінің мағынасы о дүниелік үғыммен жапсарлас, екі дүниенің орта- сындағы жалғыз затгықайғақкөрмен байланысты болуы обден ыктимал. "Исламнан бүрынғы осы торізді нанымдар бойын- ша үңгірде, көрде туған алыптар жаратылыстан тыс жойкын күштің иесі, жеңілуді, корқуды білмейтін ер деп танылған. Ондықтан оларға Көртегін, Корұғлы, Көрқап деп ат беретін болған. Кдзақтардың К.оркытты коркдптан туғызуды да осы наньшга тіреледі” , -  деп жазады Ә.М арғүлан.2Осы орайда мына бір дерекке назар аудармаска болмайды. Әзербайжанның кейбір фольклорлык шығармаларында Көр- үғлының әкесі — Қорқыт. Ол Қоркьітгың Хсіпима деген ойелі- нен туған. Оның ғырат (қырат, ғорат) атын тандаған да К,ор- қыт. Ғыраттеңізден шықкан су айғыры мен жердегі жылқы- ньтң қосылуынан туған. Осындай бірігуден шыккан ат пырақ, яғни қанатты ат болады.-1Ерекше жаратылыс адамға ғана емес, жануарға да қатыс- ты. М ифтік түлпарды таныған да, касиетін алдымен білген де коркыт. Ол скі дүние арасындағы байланыстарды сезіп, бакылап отырғандыкган да осылай.Сәйгүлік түлпардың, үшатын пырақтың кайдан туатын- дығы хуралы миф қазақтарда да сакталған. Теңіз жылқысы Суынды жердегі биенің түс көріп, екеуінің айлы түнде теңіз жагасында шағылысуынан түлпар пайда болады.5Сонымен Қорқыттын коркііптан шығуы, коркап перісінен немссс кордсн шыккан диюдан тууы, озі туганда да “ коркап” түрінде жерге түсуі, баласының Көрүғлы аталуы, бүкіл тіршілігі
\ Фазаллах Рашид ад-Дин. С.19, 83.' Әбілғазы. Түрік шежіресі. Аударғаи Б.Әбілкасымов. А ., 1992. 38-6. Маргүлан Ә. Ежелгі жыр, аныздар, 188-6.I Gokyav O .S . Dedem Korkudun Kitabi. S.7. CXVI1 Ергсгілер. К^пак халык одсбиеті. Коптомдык. I том. А ., 1988. 62-6.
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көрмсн байланысты екені кең тараған сарын. Қорқыт ажал- лан кашып жүргенде де оның алдынан қайда барса көр казу- шылар ушырасады. бүл кімге деп сүрағанда, Қоркыткд дейді олар. "Кдйда барсаң Крркыттың корі" деген создің моні осы- дан тарайды.А.Туманский түрікмендердің бір нақыл сөзін келтіреді, қысылып киындықка үшыраганда олар: “ Қорқыттың көрін казба" дейді екен.1 Қорқытка көр казу түрікмендерге де тара- fa н үғым.Асылында Крркытқа кор кдзудың моні: кайдан казсаң да, қаншасын казсаң да кор Қорқыттың оз мекені деген болса керек. Көрден шыккан Қоркытка кор казу пайдасыз іс. “ Қор- кытка көр казба” дегеннің үғымы осы. Өліге де, тіріге де жатпайтын Кррқыт түтггеп келгенде көрдің күгы. Баска дүние- нің адамы баласына окелер жақсылығы да, зиянкестігі де же- терлік. Қоркыт сол жаксылықтың яғни кұттың біздің орта- мызда орнауы үшін, оны адамдар игілігіне жарату үшін кү- ресуші адам. Қүт адамға аса кажет болғанымен, оньщ билігі баска дүниеде — көрде. Жауыз күштерден адамзатты корғау, түптсп келгенде сол күт үшін күрес болып шығады.“ Құт” созінің бүкіл Сібір түркілерінде шамандык дүние- танымымен араласып жаткан үғым екенін аңғару қиын емес. Камның негізгі айналысатын ісінің дені осы “ күт” Өлген адамның күтын қүрметтетт шыгарып салу, ата-бабалардың қүтына арнап ас беру, қүрбандық шалу; ауырған, бағы тайған адамның кашан күтын кайтару т.т. сиякты аса күрделі мін- дсттср шаманға жүктслсді. “ күт'’ созі жалпы түркілік. Ба- ііырғы түркілсрдс бірнсше мағынада қолданылған: 1. жан, омірлік күш, рух; 2. бақыт, доулет,жаксьиіык, жолы болу, бағы ашылу т.б. 3. Кісілік. үлылык; казак пен каракалпак- гарда күт: 1. Өмірлік, күш, рух; 2. мал-жанды корғайтын тү- мар; 3. бакыт: тувалыктарда күт: жан, тіршілік көзі; хакастар- да хут: жан, рух, омірлік күш; монғолдарда хутаг: бакыт, жаксылық; манчжурлсрдс хуту: бакыт.2Бұл келтірілген дсректсрден шығатын корытынды, Қ ор- кыт сөзінің түп төркіні “ көр” және *‘күт’'Деген екі сөзден түратындығы. Осы орайда “ көр” сөзінің гор, гор, гур сиякты фонетикалык нүскалары болғанындай,' Abdukadir Inan. Makclelcrve incclcmelcr. Ankara, 1968. S.168.‘ Баскакон H .A ., Япмона H.A. Шаманские мистерии Горного Аітая. Горно-Аатаііск. 1993.С . 11. 146



“ күт” сөзінің де гуд, гүт, хүт дейтін варианттары кездесе бе- реді. Сондыктан да оуелдегі Ғүрғүт. Гөргуд, Горгуд, Көрхут. Коргүд сияқты түлгаларда айтьитуы әбден ықтимал. Әзербай- жанша казір де Горгуд, түркіменше Горкуг болып айтылады.Күт адамға желеп-жебеуші киелі күштердің, рухтардың, басқа дүние иесінің аркасында конады. Оны кері кайтарып алатындар да сол күштер. Кдтты корыкканда “ күты қашты" дейді қазақтар. Қүт та тын (тыныс) сиякгы үшатын, кона- тын, кетіп калатын, козге коріне бермейтін ғажайып тылсым дүние. Оның келіп-кетуін. кону-қонбауын регтейтін баска дүние окілдері болса, оның ішінде адамзатка моңгі өмір сый- ламақболған Кррқыт сол күттың корғаушысы, о дүнисдегі, ягни көрдегі күттьщ адамзатка жақсылық, өмірлік күш, ба- кыт болып конуы үшін күресуші адам.Ал ол бакыттың, қүтгың ең бастысы — омір. Қүттың билігі о дүниеде болғанымен, адам үшін ол тіршілік козі, омір тіні. Қоркыттың бар болмысы, ғүмыры, ол туралы мифтер мен опсаналар осыньг айғактайды. Оның өмір үшін, яғни қүт үшін күресінін іМон-маңызы да осында.Осынау, айтуга ғана оңай, жойдасыз міндетті аркалаған Қоркыг ел қамы, халыктағдыры істерінің ең киелі өзегі омір үшін жан қиярлықпен күресті, барлықкайғы-касіреттің, кара- лы жауыз күштіңеңүлкен сілпауыты ажіпға карсы каскайып түрады; тендесі жокерлік жасады. Сондыктан да ол ел айтса айтқандай Ер Қоркыт атанды.К,оркытгың анасьтна катысты деректерден молыракмағлү- мат адатын болсак, окссі туралы молімсттер тым мардымсыз. Рашид-од-Дин мен Әбілғазының айтуынша Қоркыттын окесі Қаракожа. Ал жоғарьша келтіргсн Х .Ф . Диц бастырып шы- ғарган "Аталар сөзінде” Кармыш (немесе Қырмыш) Кор- кыггың әкесі деп көрсетіледі.Бүл есім “ Ш ежіре-и Терекеме- де” және баска бір деректерде Мамыштың (Бамыс, Алпамыс) окесі рстінде аталады.1Кара баксы казак аныздарында Қоркытгың окесі. Ол үлы баксы болған. Кара бақсының омірінс арнап аңыз желісі бо- йынша С.Мүхтарүлы жыр да жазып шыккан.2 1925 жылы “ Леііпншіл жас" журналында кара бақсыныңсарыны жария- ланады.1 Казактыңбаксыларсарынында Кдракожа пері менI Gokyay O .S. Dedem Korkudun Kitabi, S.7. CXVI1.' Мүктарүлы С . Улы баксы — Казак баксы-балгсрлсрі. 154-6.'Таиашбаи. Кзіра баксы -  Леииишіл жас. 1925. N7. 53-66-6.147



лоулердің атасы, баксылардың пірі ретінде айтылады. Б .Г.Ер- закович жазып алған Сыр бойындағы Нысан Абыздың зікір созінде: Корді казған көрмейсің бе,Ерді қапа көрмейсің бе,Әкеліпті окемнің зүлпихарын,Әкеліпті аурудың басын алуға,Толыбек, Қарақожа, Кдрабура, — деп келеді. Бүлар бір жағынан дәу-перілердің атасы болса екінші жағынан аурудың “ басын алатын” ата-бабалар, аруақ- тар.1 Осы сішкты сарындардың ішінде Бабай Түкті Ш ашты Әзіз, Қошкар, Айкожа, т.б. катарында айтылатын Кдракожа (кейде Кдра оулие) да көзі тірісінде күші аскан баксы, кейін, жогарыда айтканымыздай ата, пір, аруақ санатына қосылып, дәу-перілерге о дүниедеде билік жүргізуші болып калса ке- рек. Баксылықшырғалаңныңсоздері осыны корсетеді. Онын үстіне Қарақожа баксының доу-пері кызына үйленуі, одан К,орқыттың тууы да көкейге қонады.Сонымен шамандык сенім бойынша Қоркыт туғанда-ақ оның мандайына бақсылықжазылған екен. Болаш ақбатыр, үлы бақсы, аскан өнерпаз, тапқыр шешен байырғы үғым бойынша осылай туады. Алғашкы идеологиялық діни синкретизм кейін барып өнер синкретизміне үласкан. Қоркыттың тууы дін, идеология, музыка, соз онері, емшілік, магия сияк- ты үғымдардың ажырамас бірлікте екенін корсетеді. Ғажа- йып туудың ең алғашкы ерекшеліктері модени (ілкі) каһар- манға және алғашкы баксыға тән. "Алғашкы коғамдык күры- лыска онер дін, табиғат пен коғам туралы жіктелмсгсн дүние- таным, яғни идеологиялык синкретизм тән, мүны онср мсн поэзияның жанрлыксинкретизмімен шатастыруға болмай- ды ", — дейді Е .М . Мелетинский.2Баксының сан-кырлы болмысының идеологиялык синк- ретизммен астасып, жалпы осы күбылыстың бел ортасында түрғандығы дау тудырмайды. Бүл баксының емш і, күйші, болжаушы сиякты сегіз кырлы, бір сырлы болғандыгына ғана смес, діни, идеологиялык үғымдармен, о дүнислік түсініктср- мен дс үштасып жатуында.1 Алдашев А., ӘлімханопЖ. К#тктыкхалыкмедицшіасыиыи күпиясы, 54-55-6.Мелетішскмй Е.М . О генезисе и путях дифференциации эпических жанров -  русский фольклор. T.V. М .-Л .. 1960. С.83.
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Қоркыттың тууы идеолошялық синкретизмнің ерекшелік- теріие толықсойкес. Ертегілердегі, эпостықжырлардағы бо- лашақ батырдың ғажайып тууы оның әке-шешесінің түс коріп, аруактардың басына түнеп, оулиелерден сүрап алатын мотиві гажайып туудың кейінгі онер синкретизмінің жіктелу саты- сына карайлас. Мүнда каһарманның окесі де, шешесі де кодімгі адамдар, іілайда оның тууына тікелей ыкпал ететіндер Ғайып Ерен кьтрық шілтен, Жеті коміл пір, Бабагүмыр, Бабай Түкті Шашты Әзіз, Әли Шахимардан т.б. Бүл үғымға кейін ислам түсініктері де араласкан. Арыстанбай, Әзірет Султан (Ахмет Яссауи) сияқты мүсылман әулиелердің аралас жүруі осыны көрсетеді. Байырғы аруақ, рухтардың қызметін біртіндеп мүсылман оулиелері ығыстырған.Ә.Диваев жазып алган бақсы туралы бір этнографиалық деректе: болашақбақсыға “ мүрты алтындай сап-сары, жүзігі бар бір керемет рух келіп, ернінің үстіндегі алтын мүртын баксыға жабыстырып, асыл жүзігін саусағына салып, колына қанжар береді” 1Кдракалпак нүскасы бойынша Едіге батыр Түкті Азиз дейтін әулие адам мен пері патшасының қызы Ш ашты Азизден туган. Біракекеуі де Едігені туганнан кейін асырамастан шынар агаштың басындағы кұстың үясынатастап кетеді. Кейін Едіге қиындык коргенде оған екеуі де жордем беріп, желеп-жебеп отьтрады.2Осы  жырдың Ш .Уолиханов, Ә.Диваев, Мошһүр Ж үсіп, Нүртуган, Қ.Сотбаев нүсқаларында Едігенің окесі — Бабай Түкті Шашты озіз, шешесі-пері қьізы.1 Ал Бабай Түкті Ш аш ты Әзіздің озі де Бабағұмыр (Баба Омар) дейтін айрыкша ксрсмсті бар адам мен псрі кызынан туған. Мүрын жырау- дың нүсқасында Асанкайғынында әйелі пері қызы.4Асылында исламнан бүрынғы батырлардың колдаушыла- ры, кысылғанда жәрдем беріп желеп-жебеушілері періден туган, нс болмаса пері кызьша үйлснген күдіреггі күшті, ксреметі мол, бұл дүнисдсн ғаііып болып, о дүнисгс тірідей ксткен оке (баба, ата) жоне пері ана болса керек. Бүлар батырды ту- ғанынан бастап өз қамкорлығына алады.Сонымен мынадай қорытындыға келуге болады: екі дүние-' ДипасвӘ. Баксылар, Казак бақсы-балгсрлсрі. А ., 1993. 59-6.: Едіге батыр. Күрастырган О.Нүрмағамбетова. А ., 1996.339-6. 3Сонда, 51. 83, 1 18, 133, 175-бсттср.' Батырдар жыры. Казакхалыкодебиеті. 6-том. А ., 1990. 49-6.149



нің. яғни адамдар дүнмесімен тылсым күштер дүниесшщ ара- сындағы карым - катьгнастарға белсене араласатын түлға шығу тегі бойынша осы екі дүние окілдерімен тікелей байланысты, солардың ортасынан туады. орі солардың жордеміне сүйенеді. Бүл осындай аралыктүлғаның кереметі мен күштілігінің бас- ты белгісі.Мүндай түжырымның тағы бір айкын долелі мынау: баксы типінің жаратылысында тотемдік түсініктердің көрінісі сайрап жатыр. Баксының колдаушы күштері де, жындары да, пері (дию) анасы, не ойелі де ата-бабалар аруағы да кобіне жан-жануарлар мен күстар бейнесінде. Әсіресе бақсының (ба- тырдың) пері анасы (немесе, пері ойелі) акқу күс түрінде көрінетіні түракгы калыптасқан жагдай.Көшттелілер үғымында аққу киелі қүс. Оны атуға, жеуге болмайды.1 Тоңірлік діннің негізгі діңгегі, сенімдік тірегі тотемизм болса, аққудын тотемдік түсінікпен байланысып жаткандығы күмонсыз. Саха, алтай, тофа, бурят, кет, селькут т.б. халыктарында акқу тотемдік қүс жоне ол рудың аналық тармағының басы. Туваларда хуу (ку) руы да бар.-Тотемдік аң-қүс немесе жануар біздің арамыздан кеткен алғашкы ата-бабаның мәңгі тірі бейнесі, — дейді С .А . Токарев.' Аруақтар мен рухтарға деген сенімнің тотемдік түсінік- тен басталатынын жоне оның ең байырғы сенімдерге жата- тынын кім-кімде жокка шығармайды. Ал бүл сенімніңтоңір- лік дінге де астар болып алынғанын шаманизмді зерттеушілер- дің көбі атап көрсеткен.4Тоңірлік діннің тірегі -  түрлі рухтарға, ата-баба аруағы- на. тылсым күштсрге дегсн сенім. Бүл орайда жарылкаушы, желеп-жебеуші рухтардың кьізмсті тоңірлік діннің арғы-бергі тарихында ерекше орын алады.Қайтыс болған ата-аналар аруақтарының, алғашкы баба- лардың, түрлі рухтардың аң-күс, жан-жануар бейнесінде корінетіні осы тотемизмнің нотижесі.Акку күс тонірлік дінде айрыкша қүрметке ис. Оны, осірссе, шаман атрибуттарьшананыккореміз. “ ЖогарьГ әлсмніңтүрлі
\ Кдраңыз: Алексеев Н.А. Ранние формы религии. С . 107.' Сопла. 114. 116-6: Амантурлнн Ш .Б. Предрассудки и суеверия, их преодоление. А ., 1985. С .32.Токарев С .А . Ранние формы религии. С.71.Басило» В.Н. Нчбрапики духов. С . 64: Алексеев Н.А. Ранние формы религии. С .П О . 150



рухтары негізінен күс түрінде түсіндірілуі шаманизм атаулы- га тон болса, оның ішінде акқу мен кыз шаманның аспан олемім шарлау үшін жорлемдесетін рухтары болып саналады. Әрі бүл ең байыргы үғымдар.1Туваларда жеті акқу құс ең күшті шамандарға ғана қызмет стеді, ал жіберуші рухтардың басшысы, өлген күдайдың ба- ласын кумандар қара-қүс деп атаған.2Қүс (аң) бейнесіндегі рухтың қызметі бақсьтны желеп- жебеуші, тотемдік түсінікке сэйкес ата-баба аруағы ғана емес, баксының оз аруағының да тікелей корінісі. Сібір халыкта- рынын түсінігінде мүндай бейне ана қүс (аң) деп санала- ды.2 Ш аман мен ана — қүс бір-бірінене ажырамайтын егіз үғымдар. Абылайдың ақбурасы, Жамбылдың қызыл жолба- рысы, Кемпірбайдың көкала үйрегі осындай түсініктің кейінгі замандағы озгерген сілемелері. Кдзактың тағы бір аңызында Жанакент патшалығын сақтау үшін Сыр бойына қара дауыл соктырып, Қоркыттын күшті рухы түрінде кара бура келеді.4 Бүл жерде қара бура Қоркыттың қүрбандыққа сойған, тері- сінен кара қобыз жасаған, өзі мініп, дүниенің бүрышын шар- лап мифтиік желмаясы да болуы мүмкін.Ана-күстың тағы бір қызметі — болашақ бақсыны баксы- лык жолга салу. Белгілі бір жаска келгеннен кейін бақсының қүтын рухтар (желеп-жебеуші күштері, жындары, мифтік анасы, о дүниелік бақсы бабалары) “ қайта торбиелеу” үшін алып кетеді. Бүл кезде болашақ бақсы ғылымда “ баксылык дсрт” деп аталатын кезенді бастан кешіреді. М іне, осы кезде калыптаскан түсінік бойынша бақсылардын қүіы рухтар олсмі- нің торбиесінде болады. Болашакбақсыньщ қүгын аспан олемі- нің рухтары құстар алып кетеді де, қасиетті ағаштың басын- дагы үяға апарып тәрбиелейді. Мүндай әулие ағашы сахалар ЬІйык мае деп атаған. Баксы неғүрлым күшті болса оның кү- ты ағаштың жоғарғы жағында, әлсіздеу болса төменгі бүтак- гарындағы үяда торбиеленетін болган.5 Осындай тәрбие ксзіңдс1 Басмлов В.Н. Избранники духов. С.31, 33.' Алексеев Н.А. Шаманизм. С .84. 92,96.1 Басилов В.Н. Избранники духов, С.48; Алексеев Н.А. Указ. Раб... с.80.4 Маргүлан Ә. К,оркытата өмірі мен сх|)саналар. 151-6.5 Ксенофонтов Г.В. Легенды и рассказы о шаманах. Приложение к "Очеркам изучения Якутского края” Вып. 2. Иркутск, 1928. С .9; Худояков И.А. Краткое описание Верхоянского округа. Л ., 1969. С .307.151



баксының күты акку куска айналдырылған. Кейін баксының өзіне кайтарылып берілген.1Кумандардың сенімі бойынша олген қудайдың қызынан туған курылтайдан тарайтын бақсылар тумай түрғанда оның “ байтерегГ баска бір мифтік елде осе бастайды" екен.2Болашақта бақсы болатын баланың қүты алғаш “ баксы- лык дертке” үшырағанда “ баксылык ағаштың" бутактарына орналаскан үяда торбиеленетіні әрі қүс (акқу) бейнесінде бо- латьшы тұтастай алғанда Сібір шаманизміне тон түсінік.4Едіге батыр туралы жырдың Нүртуган нүскасында акку (кейде ак күс деп те айтылады) болып үшып кеткен пері кызы озінің Моулімнияздан тапкан баласы, болашақ батыр Едігені бойте- рекке тастап кетеді.4 Осы жырдың каракалпак нүскасында пері кьізы Шаіпты Әзиз ақку болъш үшып бара жатып баласы Едігені бір шынар ағаштың басындағы ұяда калдырады.5Баксының анасы ақку күс болуы, орі ол болашақ баксы- ның күтын ағаш басындағы үяда түнетуі осындай күрделі тү- сінікпен сабактасып жатыр. Өткен ғасырда И.Кастанье жа- зып алған бір баксылық сарында мынадай жолдар кездеседі. Он бесімде жабысты,Жиырмада табысты,Көнбес ескі көндерде,Ку ағашқа түнерде/'Мүндағы “ он бесінде жабысып, жиырмасында табыскан дерт” бақсылыктың конуы екені даусыз, ал “ ку ағашка түнеу" де сол Сібір шамандарының түсінігіндегі ана-күстың бақсы күтын ағаштағы үяға түнетуі болса керск.“ Қорқыт ата кітабындағы” Ораздың ағашка сиынып, оны- мен тілдесуі байырғы тотемдік түсініктердіңсілемдері (екінші жыр). Ал жалғыз көзді дәуді өлтіретін Басат өзі туралы: Атам атын сүрар болса, қаба ағаш,Анам атын сүрар болсаң, күркіреген Арыстан, —дейді.
' Попов А.А. Получение "шаманского лара" у вішюйских якутов // Труды Иститута отиографни А Н С С С Р . Нов. Сер.. Т.К.К, 1947. С .283.‘ Апсксссв Н.А. Шаманизм. С.109.Баснлов В.Н. Избранники духов. С.53.[ Едіге батыр.А., 1996. 183-6.'' Сопла, 304-6.Кастанье И. Кдіакнаным-сснімдсрінсн. 45-6.
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Осыған үкеас казак бақсысының сөзін Ә.Марғүлан да келті- реді: “ М енің түрағым -  Көк тонірі күн мен ай, анам -  ағаш, жер мен еу" 1 Туваларда кайсібір шамандар өлгеннен кейін оның қүтын төменгі де. жоғары да әлем кабылдамаған, он- дайда ағашка не таска барып паналайтын болған.2Сонымен олгі ойымызды кэйта сабактар болсак, пері қызы- ның болмысында аққу күстың белгілері баршылык, Ол адам- ға косыларда аққу кебінін жасырып қойған адамға амалсыз- дан қосылады, біракбірнеше шарт қояды. Ол шарттар түпгегі келгенде адам кейпіне түскен перінің оз белгілерін жасыру болыгі шығады. Шартты бүзған адам пері ойелінін суға жүзе- тін күс аяғын, қолтығының астындағы кұс канатын, шашын гарағанда басын алдына алып тарайтынын көреді.Біз пері леген халықпыз,Періштеден төмендеу,Адамнан артық үлгісі,Нағыз таза болады Перизаттың кеудесі.Пері халкы үшады Өзгеріліп болымы.Қолтығымның тесігі Үшатын канат орны.-1Соны мен баксының акку бейнесіндегі пері анасы желеп- жебеуші рух кана емес. ол бақсыны жолға салып тәрбиелеуші де. Баксыныңжүріс-түрысында, киімінде, қолданатын затга- рында акку' қүсты кие түту анық байкалады. Баксының кмімі бірде күс бейнесін слестстсе, бірде оған адам канкасының сүйектері салынатынын, сөйтіп ырыми кнім киген баксының әрі "тірі өлік” әрі ан немесе күс болып қүбылатынын көр- сетеді.*1 Бүл оған о дүниелік күштерді өз бойына дарьггқан- дай касиет бсрсді.51 МарғүланӘ. Қорқыт туріиіы //-Кдзақодсбиеті. 1982. 12карашп.‘ Катаной Н.Ф . Образцы народной литераруры тюркских племен, изданные В.Радловым. Ч.1Х. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских гагар и карагасои. Тексты, собранные и переведенные Н.Ф.Катановым. СП б.:’ Едіге батыр. 180-6.' Окладников А .П . пстроглфы Ннжнсгс Амура. Л ., 197]. С . 93.Түрсынои Е. Кдзак ауыз одебиеі іі і жасаушылардыцбайыргы окілдері. 
68- 6 .
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"Ш аман киімдерінің барлык халықтарда түрлі-түрлі бол- ғанына карамастан, олардың боріне тән ортақмон-мағына бар: Олар аң-құстың бейнесін кайталайды” — дейді В .Н . Баси- лоп.1 Әсіресе құстың белгілері айқын: кауырсъгндарын қам- золдын қол гыгына тігу немесе жеңнің астынгы жағынан қол- тыкка дейін қүс канатындай шашактар ілу, қауырсынның суреттерін кеудеге салу, бас киімге күс кауырсыидарын (одетте үкі немесе тырнаның) тағу,2 кейбір халықтарда шаманның бас киімінің алдыңғы жағына қүстың басын, арт жағына күй- рыгын тігіп қою, дацгараға қүстың суретін салу, күс кауыр- сынын ілу, т.б. Шаман киімінің етек жағы алба-жүлба, шашақ- талып түратыны күстың канаттарын елестетеді. Ақку терісін киген бақсының біреуін өтксн ғасыр ішінде Ш оқан көріп, енді біреуін суретке П.Кошаровтүсірген.-1Міне мүның борі де баксы атаулының күс культімен бай- ланыстылығының айқын айғағы. Оның ішінде кудың орны ерекше. Аңыз бойынша қоркыт бірде ку терісін жамылған перінін кызынан, не аккудың өзінен туады.4Ач қазақтың байырғы кобызы ақкудың бейнесіне үксай- тын болған. Бүл дәстүрдін себебін Ә.М арғүлан, біріншіден, “ кудың дауысы -  жаратылыстағы күлакка әдемі естілетін ең сүлу үннің бірі. Екіншіден -  акку киелі күс, оны еш уакытта атып олтірмейді (табу), ... тарихи заманда акку түркі тайпа- ларының бір тотемі болуға тиіс” , — дегі жазды.5Аныз бойынша Қорқыт жан тапсырғаннан кейін оның "касында отырган кырыккыз оны жоктап, Қоркыттьщ күйін таргады. Өздері де Қоркьптың соңын ала дүниеден кетеді. Қырык кыздын күмбезі дс Қоркыт күмбезімен бірге, бір жерде еді. Олардың касында Қоркыттын бірге туған қарындасы да бар еді. Қорқыттың моласының касынан ертелі-кеш өткенде кырык кыздың Қоркытты жоктаған сарыны қобыздың дау- сы.мен әлсін-әлсін естіліп түратын еді” ,6Қобызға салған баксы сарынының біртіндсп жы н-пері- лердін үніне үласып кстетіні, сойтіп бақсы созі мсн әусні озінікі емсс, сол тылсым күштсрдікі болып шығатыны, жын-' Басило» В.Н. Избранники. С.99.Алтайлыктар кашзым бас кііімін куш псрюк (күс борік) дсп атаған.Марғулап Ә. Ежелгі жыр, ацыздар, 188-6.. Сонда.' Сонда.. 218-6.Марғүлан Ә. Қоркыт ата омірі мсн офсаналары. 159-6.
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перілср өз ыктиярын бақсының үні арқылы білдіретіні сияк- ты үғымның еілемдері мүнда да сайрап жатыр. Қобыз сары- нына косылған үн (яғни жоқтау) кырық қыздікі еді жоне олар олгеннсн кейін де ертелі-кеш естіліп түратын еді деуіне Караганда, мүнда да тылсым күштің ізі айкын. Бүл баксы мен жын-перілердің байланысына тон өзгешелік.Ал Қорқыт күйі жайдан-жай тартылмағаны айдан анык. Бүл кодімгі бел шешіп кіріскен нағыз баксылык шырғалаң- ның озі еді. Ол бар күшімен ажалға карсы күреске түсті. Түс корігт, ажал иесі аян беріп, “ баксылык дертке” үшырағаннан кейін Қоркыт саналы түрде ажалды арбауға кірісті. Жын- перілердің үйірілетін түсы да осы кез. Мүны бүкіл шаманизм атаулының мон-мағынасы айшыктап түр.Перілерді үйретіп, оларды бақсының жанына келтіретін күш қобыздың үні. Қырық қыз күй тартылғанда ғана Қор- қытка карай асыгады. Тағы бір анызда кырыккыз Сыр бойы- ның калаларынан келеді. “ Оларды бастап келуші сол кезде ел басқарып отырған ханның кызы. Ол қыздар Куандария бо- йындагы кенттерде сайрандап жүрген еді. Әлден уақытта Сыр- ларня үстінде кілем жайып отырып, күн батарда Қорқыт тарт- қан “ Елмен коштасу” күйінің сәулегті даусын естиді. Қыз- дар оған кдтты кұмартып. кореміз деп жүгіре-жүгіре Сы р суына беттейді, бірақжете алмай, бәрі де окпелері ошіп жол- да калады. Оларға жолдан косылған бір ақсак қыз ақырын жүгіріп, кобыз тартып отырган Қоркытты көріп өледі...1Жоғарыдағы аңыздарда 39 кыз жолда өліп, тек Аксақ кыз ғана Қоркытка жетіп оледі. Бүл тегінде Аксак қыздың кере- мстін корсету үшін алынған окиға, ал іс жүзіндс қырык кыз ордайым Қоркытгыңжанынан габьшады, осіресс, Жаналгыш- пен алысып, күй тартқанда, яғни баксылыкшырғалаң үстінде Крркыттын төнірегінде жүреді. Жаналғыш алуга келгенде Қоркыт кырык кызға былай девді:Енді сөйле елші кыз,Елге хабар берші кыз.А к  боз атка мінші кыз,Бармағың бал оңшең кы з...:Аңыз бойынша Жаналғыш Қоркыттың жанын кырыккүн (бір нүскада жегі күн) отксн соң алатынын хабарлайды. Осы-1 Марғүлан Ә. Қоркыт ата өмірі мен офсаналары, 157-6.' Сонда, 159-6. 155



дан кейін Қоркыт жаиталасып қобьтзтартады ла, нәтижесінде “ кырык жерлен қырык кыз жан үшырып жетеді’’ . 1Перілердің кырык кыз болуы достүрлі ұғымға сойкес. Ә .Ди- ваев материалдары бойынша Қойлыбай баксыға келетін пері кыздарының саны да кырык.2Ал енді Аксақ кыз Қоркыттың ойелі еді деген аңыздың конелік сипаты тым арыда.' Бүл пері кызының күс аяғына, күстың жүрісіндей белгілеріне, жалпы ерекше касиетіне мен- зеу болуы обден мүмкін. Аксак, сокыр, мылкау, яғни бір же- pi кеміс адамның жын, пері, дмю сиякты рухтармен байла- нысты болатынына этнографиялыкдеректер жетерлік. Қор- кыт есіміне байланысты айтылатын қырык кыз, оның ішінде әйелі болған Аксак кыз адамнан шыккан көптің бірі емес. Байьтрғы үғым бойынша оның белгілері не пері кызына, не пері мен адамнан туған айрыкша белгісі бар касиетті адамға келеді. Баксылар жете алмаған жерге аяғы аксак кыздын жетуінде осындай гоп бар.Сібір шамандарының да осындай бір артык, не кеміс жері- не карап жүртшылык оны ең күшті шаман деп түсінген.4Асылында адамдар арасында көрініп калатын о дүниелік рухтардың белгілері -  адамдардың ерекше қасиеттілігінің ай- ғағы саналса керек. Аяғы айыр немесе суда жүзетіндей күс аяқ, колтығынан окгіесі корінген, басы алмалы-салмалы. шарт- ты мерзім ішінде сөйлемейтін, мылкау пері қызы бақсы атау- лынын баска дүниемен байланыс орнатуының ең алғашқы жоне негізгі себепкері, байланыстырушы донекері.И.Кастаньс жазып алған баксылар сарынында псріні ша- кырған мынадай жолдар бар:Сәуле інгендей екілдеп Інгсндей сызып былкылдап Сары қыз келді жақындап.5С.Сейфуллин С . Келтірген дерскте:Кслші бсрмен, сары кыз,Аиткан сөзің дәрі кыз' Маргүлаи Ә. Қоркыт ата омірі мен офсаналары. 159-6.' ДивасвӘ. Баксы//Клзақбаксы-балгерлсрі. 67-6.Батырлар жыры. Қазак хллык одебиеті. Коптомдык. 5-том. А ., 1989. Мслстинскии Е.М. Происхождение ге|хіичсского эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М .. 1963. С .79.Кастаньс И. Кдзакнаным-сенімдерінен. 46-6.
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Ү ш  жүз алпыс жасаған,Шакырғанда кел сана!1 Тағы бір бақсылык шырғаланда:М іне, келді күн пері.M ine келді су пері,Міне келді сары бас,Иығымнан кдтты бас.2Немесе:Мынаның кандай соры бар?Сары сайтандай куалап.3Сібірдегі түркі халықтарының үғымында да шаманның жордемші рухтары “ сары кыз” бейнесінде.4Осы орайда тағы бір мон беруге тұрарлық мәселе -  бак- сының шаш жіберіп, ойел киімін киетіндігі немесе шырғалаң үстінде ойел бейнесіне енетіндігі туралы. Ырыми киімнің ойелдер киімінің үлгісінде тігілу себебін кейбір ғалымдар баксылықтың анаеркі (матриархат) доуірінде пайда болуы- мен, алғаш оны атқару ойелдерге жүктелгінімен түсіндірсе, енді бір көзкарас бойынша үстама ауру ойелдер арасында (осіресе, саха, эвенкі халықтарында) жиі кездескендіктен бақ- сылыкты алдымен ойелдер аткарған деген тұжырымға саяды (В.Трошанский, А .Грин, Е.Түрсынов).5Анаеркі дәуірінің көне тас (полеолит) дәуірімен кдрайлас екендігі молім. Ал ғалымдардың пікірі бойынша шаманизмнің пайда болуы жонс қалыптасуы жаңа тас (неолит) доуірінде жаткызылып жүр. Сондыктан да әйел киімінде шырғалаң ат- қаруды анаеркі заманына тануды Е.Түрсынов қисынсыз деп табады.6Асылында бақсының ойел үлгісімен киім киіп оны жоға- рыда айтканымыздай күс (ақку) бейнесімен араластырып,' Ссйфуллин С . Ескіліктсгі дін салтынан туған олең-жырлар, такпакгар Казак баксы-бапгерлері. А ., 80-6.
: Кіізакхаікыныңтворчсствосы. Ә.Дивасв жннаған матсриалдардан. А ., 19.1 Жігіттін v™ жүрты. А., 1994.171-6.' Кліраиыз: Алексеев Н.А. Шаманизм. С.58, 76.* Түрсынов Е.Д. Клзақауыз одсбистін жасаушылардың байырғы окілдері. 70-6. ь Сонда. 157



шашын ойелдерше жалбыратып жібсретіні тотемизмнен бас- гау алатын "А ш -к ү с ” үғымына көбірек тиесілі. Оның үстіне баксының жордемшісі, рухтар олеміндегі жол бастаушысы, желсп-жебсушісі каеиетгі песі, кейдебақеыныңанасы, неме- се адал жары, т.б. болған ойел жын-перінін тілін табу, бак- сылық шығалаң кезінде оның олеміне сапар шегу, оның өз адамындай кейіпке көшу де бақсының ойел үлгісімен киінуіне, осы достүрді берік үстауына негіз болғандай.Қоркыттың капай киінгені туралы дерек жок, Алайда кейбір аңыздықсілемдері оның ойел бейнесіне енгендігін корсетеді.Тоңірлік дін бел алып түрғанда рухани ұлылыктың ны- шаны бүдан басқаша болатынына илану да кнын. Ал К.ор- кыттың үлылығы сол тоңірлік дін аясында адам айтқысыз төңкеріс жасап, ерен ерлікке баруы еді. Қорқыт пен қырық кыз туралы аңыздардың астарында бақсының шырғалаңға түскен кезендегі бастан кешетін оқиғаның канкасы сайрап жатыр. Оны баксылык шыргапаңнан боліп алып, жеке оңгіме- лейтін болсаңыз, онда фольклордың кәнігі жанрлары яғни миф, аныз, ертегі болып шыға келетінін аңғарасыз. Әрине, олар сол ежелгі калпыңда калып коймаган, фолыслорлықжанр достүріне атам заманда-актүсірілген жоне фольклордың омір сүру зандылыктарына лайықонделіп отырған.
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