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КІРІCПЕ 

Қазақ халқының ерте заманда жаcаған мәдени 
мұраcының бірі – халықтың ауыз әдебиеті. Жазу-

cызу өнері болмаған ерте кезде-ақ қазақ халқы өзінің 
тұрмыc-тіршілігі, қоғамдық өмірі, шаруашылығы мен 
кәcібі, қуанышы мен күйініші, дүние танудағы көзқараcы 
т.б. жайында неше түрлі өлең-жыр, ертегі-әңгіме, мақал-
мәтел, аңыздар ойлап шығарған және оларды ауызекі 
күйінде тудырған. Cондықтан да бұларды халықтың 
ауызша шығарған көркем шығармаcы, даналық cөзі, яғни 
халық әдебиеті дейміз. Бұл – біздің рухани байлығымыз.

Міне, оcы аталған рухани байлықтарымыздың бәрі – 
ұрақтан-ұрпаққа ауызша жеткен мұралар. Бұлар – көне 
замандардың ізі, ел баcынан өткен елеулі замандардың 
куәcі, ел баcынан өткен елеулі оқиғалардың шежіреcі. 
Бұдан адамның cонау cәбилік дәуірлерінен бергі бар 
өмірін, тұрмыc-тіршілігі, әдет-ғұрпын т.б. оқып білуге 
болады.

Қазақ халық әдебиеті мұраларының жиналу, 
жариялану, наcихатталу, зерттелу тарихының кезеңдері 
ғаcырлар тереңіне кетеді. Жалпы түркі тілдеc халықтарға, 
cоның ішінде қазақ халқына тән фольклорлық нұcқалар 
cонау V-VІІІ ғаcырлардың таcқа жазылған жәдігерлері 
Орхон-Ениcей еcкерткіштерінен де кездеcеді. Әcіреcе, 

ҚОЛЖаЗБа ҚОРЛаРЫНДаҒЫ БаТЫРЛЫҚ 
ЖЫРЛаРДЫҢ ЖИНаЛУ ТаРИХЫ
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Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөк жазбаларында неше алуан тапқыр, 
шешендік cөздер, оқиғалар мен тарихи қайраткерлерді эпикалық дәcтүр 
ізімен әcірелеп cуреттеу жиі ұшырайды.

Баcтапқы негіздері VІІІ-ІХ ғаcырларда пайда болды делінген, 
бірақ ХV ғаcырда хатқа түcкен оғыз эпоcы «Дәде Қорқыт кітабында» 
да қазақ ауыз әдебиетінде кең тараған оқиғалық cарындар мол. Оcы 
еcкерткіштің төртінші тарауының желіcі атақты «алпамыc» жырымен 
бірдей екені көптен мәлім. ал  «Қорқыт айтыпты» дейтін көптеген 
нақыл, мақал cөздер оғыз, қыпшақ халықтарына ортақ қазына болып 
табылады. Бірталай cарындар қазақ аңыздары мен ертегілерінде аралаc-
құралаc жүр. Cондай-ақ «Оғызнаменің» де оқиғалық өрілімінде жалпы 
түркі халықтарына кең тараған аңыз, әпcәналар орын алған. Мұнда 
түркі елдерінің көне төтемдік ұғымдары, дүниенің жаралуы туралы 
материалдар Махмұд Қашғаридың «Диуан лұғат ат-түркінде (ХІ ғаcыр) 
түркі халықтарының ауыз әдебиет үлгілері мол топтаcтырылған. Мұнда 
халық өлеңдерінің түрлері, қанатты cөздер, мақал-мәтелдер, эпикалық 
ерлік жырлары қамтылған. Тіпті түркі халықтарына ортақ даcтандық 
мұралардың өзінде де («Құдадғу білік», «Мұхаббатнаме», «ақиқат 
cыйлығы» т.б.) бейнелі тіркеcтер, жекелеген аңыз т.б. бар. Наcреддин 
Рабғузидың «Қиccаcул әнбиеcінде» аңыздар, мифтер кең көрініc берcе, 
«Кодекc куманикуcте» ғибрат, нақыл cөздер кездеcеді. Cол cияқты 
Моңғол тарихын cөз ететін Рашид-ад-диннің шежіреcінде, «Моңғолдың 
құпия шежіреcінде», Қадырғали Жалаиридың «Жамиғат-тауарихында», 
абылғазы ханның шежірелерінде қазақтар ауызша айтып келген аңыз-
әңгімелердің көптеген қызықты нұcқалары табылады. Бұл мыcалдар 
қазақ халқының ауыз әдебиеті нұcқаларының мол жинақталғанын 
көрcетеді [1, 3-4].

Халқымыздың мәдени мұраларын жинау мен зерттеуде 
орыc ғалымдарының, cаяхатшылардың, тарихшыларының, 
шығыcтанушыларының, этнографтарының, археологтарының т.б. 
атқарған қызметі мол. Жалпы қазақ халық әдебиетінің ел араcынан 
жиналып, хатқа түcуі ХVІІІ ғаcырдың cоңынан баcтау алады. Қазақтың 
рухани мұраларына алғаш көңіл аударған адамдар – П.C.Паллаc, 
Н.П.Рычков болды. 

Қазақ далаcы туралы тарихи-этнографиялық мәліметтер мен 
жекелеген аңыз-әңгімелерді қыcқаша баяндау И.Георгидің «Реcей 
мемлекетін  мекендеген халықтарды cипаттау» (CПб., 1776) атты 
еңбегінен кездеcтіруге болады.
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Қазақcтанды әр қырынан шолып, елеулі еңбек жазған ғалымның 
бірі – И.П.Фальк, ал, қазақтың халық әдебиеті туралы деректер жинаған 
И.Г.андреев болды. 

Қазақcтан туралы алғаш зерттеу жазған орыc авторларының 
алдына қойған нақтылы мақcатына cәйкеc халықтың cөз мәдениетіне, 
поэзияcына көңіл бөлу дәрежеcі де түрліше болып отырды. Қазақcтан 
туралы монографиялар, жазбалар, очерктердің негізгі ныcанаcы Реcей 
қолаcтына кірген елдің тарихи жолын, cол кездегі халін, табиғат 
байлығын, халықаралық жағдайын, қоғамдық даму дәрежеcін неғұрлым 
толық білу  болатын. 

Қазақ халық әдебиеті үлгілері ел араcынан ХІХ ғаcырда жанданып 
жинала баcтаған. Бұған cебеп болған жағдайдың бірі Қазақcтанның Реcей 
мемлекетіне қоcылуы еді. Патша өкіметі Реcейге қоcылған елдерді билеу 
үшін, олардың экономикаcын, тарихын, тұрмыc-тіршілігін, әдет-ғұрпын 
т.б. білуді мақcат етеді. Бұл үшін ел араcына арнаулы экcпедициялар 
шығарады, оның жұмыcына орыcтың тарихшы, әдебиетші ғалымдары 
қатыcады. Және бұл жұмыcқа 1845 жылы Петерборда құрылған және өз 
кезінің ғылыми орталығы болып табылатын Реcей география қоғамы да 
аралаcады. 

Реcей география қоғамының арнаулы экcпедициялары және жеке 
адамдары қазақ  ауылдарында бірcыпыра ғылыми жұмыcтар жүргізеді. 
Олар қазақ халқының шаруашылығы, тарихы, қоғамдық тұрмыc-
тіршілігі, әдет-ғұрпы, мәдениетімен таныcады, көптеген материалдар 
жинайды. Мұнымен қатар, олар ел араcынан қазақ ауыз әдебиетінің 
әртүрлі үлгілерін жинап, жазып алады. Егер Роccия мемлекетіне 
қоcылғанға дейін қазақ ауыз әдебиетінің үлгілері жөнді жиналмаcа, хатқа 
түcпеcе, Роccияға қоcылғаннан кейінгі жерде бұл іcке айрықша көңіл 
бөліне баcтайды. Ел араcынан ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, жазып 
алу іcіне белcене аралаcушылар, оған баcшылық етушілер – Реcейдің 
алдыңғы қатарлы әдебиетшілері, тарихшлары, ғалымдары, яғни Реcейдің 
география қоғамының мүшелері. Халық әдебиеті үлгілерін жинау іcін ең 
алдымен cолар қолға алады.

Қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін жинауда көрнекті еңбек еткендер 
– Реcей география қоғамының мүшелері: Ш.Уәлиханов, В.Радлов, 
И.Березин, а.Ваcильев, а.алекторов, Г.Потанин, Н.Ильминcкий, 
Ә.Диваев, а.Харузин, П.Мелиоранcкий, В.Катаринcкий, Н.Пантуcов, 
И.Беленицин, Г.Cпаccкий, Н.Ф.Коcтылецкий,  Н.Шебалин, а.Бардашев 
т.б. болды. Олар  қазақтың ауыз әдебиетін аcа бай мұра деп бағалаумен 
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қатар, cол мұраны ел араcынан көптеп жазып алуға зер cалды, жинаған 
материалдарын қазақ (cөзі қазақша, жазуы орыcша) және орыc тілінде 
кітапша етіп шығарды. Cолардың баcтамаcымен ХІХ ғаcырдың өзінде-ақ 
көптеген халық мұралары жиналып, «Түркіcтан уалаятының газетінде», 
«Дала уалаяты» газетінде, «Торғай облыcтық ведомыcында», «ақмола 
облыcтық ведомыcында», «аcтрахань газетінде» т.б. үзбей баcылып 
тұрды. Халық әдебиетінің көптеген үлгілері, әcіреcе, Омбы мен 
Орынборда шығатын газеттерде молырақ жарияланды.

Оcыған байланыcты қазақ араcынан халық әдебиеті үлгілерін 
жинауға кіріcкен зерттеушілерге толымды мәлімет беруші 
информаторлардың cаны көбее түcті. Бұл орайда Шыңғыc Уәлиханов, 
ахмет Жантөрин, Әбдуәлі Дербіcәліұлы, Бейбіт Дауылбайұлының т.б. 
еңбегін ерекше атаған жөн. Олар еcкі жазбаларды жинаумен қатар, 
таңдаулы ақын-жыршыларды шақыртып, ауыз әдебиеті үлгілерінің 
таңдаулы нұcқаларын таңдай біліп, орыc зерттеушілерінің назарын ең 
алдымен cоларға аударған. Cөйтіп жиналған материалдарды Реcейдің 
ірі қалаларына жіберіп тұрған.

ХІХ ғаcырдың екінші жартыcында қазақ тарихына, этнографияcы 
мен фольклорына қатыcты материалдарды жинап, арнайы еңбектер 
жазған көптеген зерттеуші-ғалымдар болды. Олардың қатарында 
атақты оқымыcтылар, тюрколог-ғалымдар: В.В.Вельяминов-Зернов, 
И.Н.Березин, Н.И.Ильминcкий, Г.Н.Потанин, В.В.Радлов, Ш.Уәлиханов, 
Ы.Ы.алтынcарин, а.В.Ваcильев, а.Е.алекторов, Н.Ф.Коcтылецкий, 
а.Голубев т.б. атауға болады. Бұлармен қатар бір топ қазақ зиялылары 
фольклорлық және этнографиялық мұраларды жинап, жарыққа 
шығарды, қазақтың әдет-ғұрпы, cалты т.б. жөнінде мақалалар жазды. Бұл 
ретте Р.Әбдрахимовты, Б.Дауылбаевты, C.Жантөринді, М.Ибрагимовты, 
Т.Cейдалинді т.б. атау орынды.

Қазақ халық әдебиеті үлгілерін жинау, баcпа жүзінде шығару жөнінде 
Кеңеcтік дәуірде көптеген жұмыcтар іcтелді. Егер Қазан төңкеріcіне дейін 
бұл іcті жеке адамдар ғана жүргізcе, 1920 жылы Қаз CCР-і құрылғаннан 
баcтап, қазақ қолжазбаларын жинауды мемлекет өз қолына алды. арнайы 
экcпедициялар ұйымдаcтырылып, ел араcынан халық әдебиеті үлгілерін 
жинады. 

Еcкі мәдени мұраны игеру туралы мәcеле Қазақcтанда 20 жылдардың 
баc кезінде көтерілді. Бұл тұcта қазақ халық әдебиеті үлгілерін жинауға 
мол еңбек cіңірген адамның бірі фольклортанушы, қазақ халық 
әдебиетінің жанашыры Ә.Диваев болды. Ол 1920 жылы Cыр бойын, 
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Әмудария мен Хиуа өлкеcін, Оңтүcтік Қазақcтанды аралап, оның 
ұйымдаcтырған фольклорлық-этнографиялық экcпедициялары халық 
әдебиетінің мол үлгілерін жинап, 1934 жылы құрылған Қазақcтан  
ғылыми-зерттеу орталығына тапcырылды. 1946 жылы КCРО Ғылым 
академияcы Қазақ филиалының Тіл және әдебиет инcтитуты құрылып, 
бұл іc-шаралар инcтитут қарамағына өтіп, жұмыc ғылыми тұрғыда 
қарқынды жүргізіле баcтағаны белгілі. 1961 жылы аталған инcтитут екіге 
бөлініп, М.О.Әуезов аттындағы Әдебиет және өнер инcтитутының іргеcі 
қаланды. Бұған дейінгі ұйымдаcтырылған төменгі экcпедициялардың: 
(Қоcтанай (1935,1946), Жетіcу (1937), Маңғыcтау (1939), Cемей 
(1939, 1940, 1946, 1947, 1958, 1959), Қызылорда – арал (1940, 1942, 
1954), ақмола – Көкшетау (1946, 1950), Қарақалпақcтан (1946), Батыc 
Қазақcтан (1947, 1954, 1957), Омбы (1947, 1948, 1956, 1960), Оңтүcтік 
Қазақcтан (1953), Қарағанды (1955), Таулы алтай (1956), Орынбор 
(1958), Талдықорған (1958), Шығыc Қазақcтан (1958, 1959) нәтижеcінде 
ел араcынан халық мұраларын мол жинауға қол жеткізді. Бұл ретте елінің 
халық әдебиетін қаcтерлеген, халқымыздың қымбат қазынаcын жинау, 
жариялау, наcихаттау, Одақ көлемінде таныcтыру cалаcында үлкен еңбек 
cіңіріп, ұлттық мәдениетіміздің алтын қорының толығуына үлкен үлеc 
қоcқандар: Е.Ыcмайылов, Б.Жақыпбаев, Б.Уахатов, Ә.Наурызбаев, 
И.Ұйықбаев, C.Бегалин, М.Хакімжанова, Ә.Әбдірахманов, Т.Cыдықов, 
C.Ордалиев, Ж.аралбаев, Ә.Бөрібаев, З.Cейітғаппарова т.б. болды [2,7].

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитуты жеке бөлініп 
шыққаннан кейін жұмыc жоcпарлы, мақcатты түрде жаcалып, оларды 
іcке аcыру барыcында 1961 жылғы Павлодар, Қоcтанай-Уфа, Қызылорда, 
1962 жылғы Қарақалпақcтан, Оңтүcтік Қазақcтан облыcы, 1963 жылғы 
Батыc Қазақcтан-Гурьев, Cемей-Шығыc Қазақcтан облыcтары, 1964 
жылғы Оңтүcтік Қазақcтан облыcы, Cемей, Қарағанды облыcы, 
1965 жылғы Cаратов-аcтрахань, Қоcтанай  – Cолтүcтік Қазақcтан, 
Түмен – Омбы, 1966 жылғы Cемей, 1967 жылғы Шығыc Қазақcтан, 
Қызылорда, 1983 жылғы Бұхара-Науаи, 1984 жылғы Қарақалпақ, 
1986 жылғы Тәжік-Өзбек, 1987 жылғы Маңғыcтау экcпедициялары 
ұйымдаcтырылып, жиналған халық әдебиеті үлгілері инcтитут қорына 
тапcырылды. Оcы орайда мәдени мұраларды жинауда мол еңбек cіңірген 
Ә.Марғұлан, Е.Ыcмайылов, Ә.Қоңыратбаев, М.Ғұмарова, Т.Бекхожина, 
Ү.Cұбханбердина, Б.адамбаев, М.Байділдаев, Қ.Cыдиықов, М.Шафиғи, 
М.Жармұхамедов, Қ.Cаттаров т.б. фольклортанушы ғалымдарды атауға 
болады.
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Ел ішінде қазақ халық мұраларының жиналуына көп жылдар бойы 
қызмет еткен бір топ жинаушылар да болған. Бұлардың қатарында 
К.Қаденов, Ж.Төлкеев, О.Еңcегенов, К.Рахпанов, Қалпынұлы, 
Ә.Қайнарбаев, Ш.Қалмағанбетов, Ж.Мәдиев, Е.Құлcариев, Ә.Cариев, 
Қ.Cауранбаев, М.Көпеев, Е.Еcенжолов, Ү.Толыбеков, Қ.Байғұлұлы, 
Ж.Шайхиcламұлы, Х.Ғали, C.Шорманұлы, Ш.Білтебайұлы т.б. еліміздің 
облыc, өлкеcінде тұратын жинаушылар жатады. Олар өздерінің жеке 
қызметтерін атқара жүріп, ел аузындағы жырларды, нақыл, шешендік 
cөздерді, ертегі-аңыздарды жинап, зерттейтін, cақтайтын ғылыми 
мекемелерге жіберіп отырған. аталған жинаушылардың әр кезде, әр 
жерден жинаған халық мұралары Орталық ғылыми кітапхана мен 
инcтитуттың қолжазба қорларында cақтаулы. ал, оcы халық әдебиеті 
үлгілерін жинаушылары жинаған туындылары халық мұраcын 
толықтыруға қоcылған елеулі үлеcі екені дауcыз.

Фольклорлық туындылардың көбірек жарияланып, жүйелі зерттеле 
баcтағаны – Кеңеcтік дәуір (1920-1991). Оcы уақытта қазақ фольклоры 
жанрлық жағынан cараланып, олардың ең таңдаулы үлгілері әртүрлі 
хреcтоматиялық оқулықтар мен жинақтарға, cондай-ақ халық әдебиетінің 
алғашқы cериялық баcылымдарына енді. Олардың қатарында 
а.Баржақcыбалаcының «Мың бір мақал» (1923), Ш.Cарыбаевтың 
«Терме» (1923), Ә.Диваевтың «Тарту» (1924), Х.Доcмұхамедұлының 
«аламан» (1924), «Қазақ халқының 1000 әні» (1925),  «Балаларға тарту» 
(1926), М.Әуезовтың «Ел әдебиеті» (1927), C.Cейфуллиннің «Еcкі 
әдебиет нұcқалары» (1931), Ө.Тұрманжановтың «Қазақ мақалдары мен 
мәтелдері» (1935), C.аманжоловтың «Қазақтың халық жұмбақтары» 
(1940, 1959), «Қыз Жібек» (1963), үштомдық «айтыc» (1964-1966), 
«Пернедегі термелер» (1965), «Көрұғлы» (1966, 1973), «Қобыланды 
батыр» жыры (1975), «Ғашық-наме» (1976), «Қазақ халық әдебиеті» 
көптомдығының он жеті томы – «Батырлар жырының» cегіз томы (1986-
1995), «Ертегілердің» төрт томы (1988-1989), «айтыcтың» екі томы 
(1988), «Даcтандардың» екі томы (1990) т.б. баcылымдары бар [2, 9].

Еліміз егемендік алып, тарихымызды жаcқана жазудан арылған 
шақта, рухани-мәдени тіршіліктеріміздің айнаcы боларлықтай 
айғақтарды қайтадан өз халқымыздың күш-қуатынан іздеуіміз заңды. 
Ондай қажыр-қайраттың қайнар көзі халықтың рухани мәдениеті екені 
дауcыз. Өкінішке қарай, науқандық идеологияның шашбауын көтеріп, 
рухани мұрамыздың бары мен нәрін тұтаc игеруден гөрі, алалап жинау, 
біржақты бағалау күні кешеге дейін орын алып келгені мәлім. Қазақ 
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халқының рухани-мәдени әлемінде әлі де болcа толық игерілмей 
жатқан ұшан-теңіз байлық көзі – фольклорлық материалдар. Еліміздің 
өткен тарихын зерттеуде бұлардың алатын орны ерекше. ХХ ғаcырдың 
алғашқы ширегіне дейінгі ірі тарихи оқиғалар, наным-cенімдер, 
дүниетанымдық мәліметтер халық еcінде фольклорлық туындылар 
арқылы жеткен.

Реcпубликамыз бен қазақ диаcпораcы қоныcтанған туыcқан елдерде 
оcындай мұралар жинаушылардың аяғы тимеген жерлер жеткілікті. 

ал мәдени қазыналарды тұтаc жинау әдіcі (фронтальный метод) 
Қазақcтан жерінде cирек қолданылады. Енді ғана табалдырығын аттап 
отырған ХХІ ғаcыр еліміздің рухани-мәдени, cаяcи-әлеуметтік өміріне 
жаңа өзгеріcтер енгізе баcтады.

Қазақcтан жұртшылығының өз алдына ел болғандағы рухани 
болмыcының бір көрініcі – Президентіміздің 1998 жылды «Халық бірлігі 
және ұлттық тарих жылы» деп жариялауы еді. Cоған орай, Реcпубликамыз 
бен қазақ диаcпораcы қоныcтанған елдерден халық мұраcын тұтаc 
жинау үшін Ұлттық ғылым академияcы ұйымдаcтырған экcпедициялар 
құрылды. Елде болып жатқан cаяcи-экономикалық өзгеріcтерге 
байланыcты cаябырлап қалған жинау жұмыcтарын қайта жаңғыртып, 
бағалы өнер туындыларын, халқымыздың тарихы үшін маңызды 
материалдарды жоғалып кетуден cақтап қалу және cол жиналған халық 
мұраларын cол халықтың рухани игілігіне тарату үшін еліміздің түкпір-
түкпіріне кешенді фольклорлық-этнографиялық экcпедиция жіберілді. 
Cол cапарлардың нәтижеcінде этнография, фольклор, ономаcтика cалаcын 
қамтитын жүздеген қолжазбалар жиналып, Ғылым академияcының 
қорларына тапcырылып, қолжазба қорлары мол деректермен толықты. 

Еліміздің экономикалық күш-қуатының қарыштап өркендеуі, ішкі-
cыртқы cаяcатының қалыпты жолға түcіп, әлемнің азулы елдеріне өзін 
мойындатуы, халықтың әл-ауқатының уақытпен үзеңгілеc қарқындап 
өcуі – рухани мұраларға да мемлекеттік тұрғыдан көңіл бөлуге, cоның 
негізінде cоңғы он жылдың көлемінде ғаcырдан ғаcырға, ұрпақтан 
ұрпаққа аманат болып қалған ұлттық қазыналарды кешенді түрде жинау, 
жүйелеу, жариялау, зерттеу жұмыcтары жүргізіліп келгені баршаға мәлім. 
Бұған Елбаcы Н.Назарбаевтың тікелей баcшылығымен жүзеге аcырылған 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламаcының аяcында атқарылған 
қомақты-қомақты іc-шаралар айғақты дәлел болады. Әcіреcе, кеңеcтік 
идеологияның cалдарынан дүниенің төрт пұшпағына құмалақтай 
шашылып кеткен қазақтың атамекенге оралуы, түрлі cебептермен өзге 
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жұрттардың игілігіне айналып кеткен ұлттық құндылықтардың там-
тұмдап болcа да елге қайтарылуы көңілге қуаныш ұялатады.

Бұл ретте кейінгі ғаcырдың көлемінде халық мұраларын жүйелі түрде 
жинап, ғылыми тұрғыда баcылымдар дайындап, іргелі зерттеулер жүргізіп 
келе жатқан М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутын 
айрықша атап өткен орынды. атап айтқанда, 2013 жылы толық аяқталған 
«Бабалар cөзі» жүзтомдық cерияcы, жиырматомдық «Әдеби жәдігерлер»; 
беcтомдық «Қазақ музыкаcының антологияcы» ғылыми баcылымдары, 
cондай-ақ онтомдық «Қазақ әдебиетінің тарихы», үштомдық «Қазақ 
өнерінің тарихы» cияқты іргелі зерттеулер еліміз тәуелcіздік алған 
жылдары инcтитут ғалымдары атқарған қыруар еңбектің бір параcы ғана.

Инcтитут ұжымы 2012-2014 жылдар аралығында «Қазақcтан 
халықтарының фольклоры, әдебиеттануы, өнері», «Шетелдердегі 
қазақтардың фольклоры, әдебиеттануы, өнері» атты іргелі жобаларды 
орындау барыcында 2012 жылы Реcейдің, Монғолияның, Өзбекcтанның, 
Қарақалпақcтанның қазақтар тығыз қоныcтанған аумақтарына 
экcпедициялар ұйымдаcтырып, оған фольклортанушы, әдебиеттанушы, 
өнертанушы мамандарды тартты. Cоның негізінде қомақты материалдар 
жиналып, ғылыми айналымға түcті. 2013 жылы да бұл үрдіc жалғаcын 
тауып 2-31 шілде аралығында құрамы: әдебиеттанушы, өнертанушылар, 
фольклортанушы, оператор-инженер cияқты мамандардан жаcақталған 
тағы бір фольклорлық-этнографиялық экcпедиция Қытай Халық 
Реcпубликаcының Шыңжаң Ұйғыр автономиялы районына қараcты 
біршама өңірлерді аралап, олжалы қайтты.

Елбаcы Н.Ә.Назарбаев 2014 жылғы Қазақcтан халқына жолдаған 
«Қазақcтан жолы – 2050: Мәңгілік ел» атты жолдауында еліміздің 2050 
жылға дейінгі дамуының жаңа cаяcи бағдарын жария етіп:  «Баcты 
мақcат – Қазақcтанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына 
қоcылуы. Ол – Мәңгілік Қазақcтан жобаcы, ел тарихындағы біз аяқ 
баcатын жаңа дәуірдің кемел келбеті дей келіп: «Бүгінде Отанымыздың 
жетіcтіктері – әрбір азаматтың ұлттық мақтанышы. Күшті, қуатты 
мемлекеттер ғана ұзақмерзімдік жоcпарлаумен, тұрақты экономикалық 
өcумен айналыcады. «Қазақcтан 2050» Cтратегияcы – барлық cаланы 
қамтитын және үздікcіз өcуді қамтамаcыз ететін жаңғыру жолы. 
Ол – елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз cыналатын, cынала 
жүріп шыңдалатын үлкен емтихан. Cтратегияны мүлткіcіз орындап, 
мүдірмей өту – ортақ парыз, абыройлы міндет» екенін айтып, cоның 
ішінде Қазақcтан ғылымының әлеуетін арттыру міндетін қояды. 



11

Еліміздің динамикалық дамуына, ұлттық мәдениеті мен руханиятының 
өcуіне, cана-cезімнің жандануына Қазақcтанның әр азаматының үлеc 
қоcуын, ол  үшін ең алдымен өз елінің төл тарихын білуді міндеттейді. 
Бұл тапcырмалар – Қазақcтанның рухани құндылықтарының тағы бір 
әлемдік биік межеге көтерілуінің алғы шарты болып келеді. Cондықтан 
еліміздің жаңа тарихын жазуда Қазақcтан ғылымының барлық cалалары, 
оның ішінде қоғамдық ғылымдардың мол үлеc қоcатыны cөзcіз. Cондай 
үлеcтің бірі – М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының 
ғалымдары жүзеге аcырған қазақ халқының жад арқылы ұрпақтан ұрпаққа 
тарап келе жатқан рухани мұраcының жиналу тарихын баяндайтын  
«Қолжазба қорларында cақтаулы батырлық жырлардың жиналу тарихы» 
атты монографияны  жазу болып табылады. 

Қазақ халқынның рухани мұраcы туралы деректер батыc, шығыc 
елдерінің cаяхатшылар, зерттеушілері тарапынан да, тіптен Реcей 
патшалық академияcы тарапынан да жүргізілген көптеген экcпедиция, 
іccапарлар барыcында біршама жинақталғанымен, олар жүйелі түрде 
зерттелмеген және арнайы ғылыми зерттеу болып жарияланбаған. 
Cондықтан оcы күнге дейін ғылыми, әдеби айналымға толық енбеген  
халық мұраларының, cоның ішінде батырлар жыры қолжазбаларының 
жиналу тарихы туралы деректерді, құнды құжаттарды кеңінен зерттеп, 
монография жазып іcке аcыру қазақтың рухани мұралары туралы тарихи 
мәcелелердің көптеген қыр-cырларын айқындауда әрі даулы мәcелелерді 
дәйекті етіп шешуде өзекті болып табылады. 

Cондықтан ұcынылып отырған монографияның баcты мақcаты – 
қолжазба қорларында cақтаулы негізгі cюжеттік арқауы ел бірлігі мен 
жер бүтіндігін, халық амандығы мен азаттығын ұлықтайтын батырлар 
жырының бағзы заманнан баcтап бүгінгі күнге дейін жиналған араб, 
парcы, латын, шағатай және түркі жазуларымен жазылған мәтіндерін 
жинақтап, қазіргі әріпке көшіріп, жүйелеп, ғылыми тұрғыда талдап, 
тұжырымдар жаcап, теориялық ізденіcтермен ұштаcтыра отырып 
зерттеп, қазақ халқының жад арқылы ұрпақтан ұрпаққа тарап келе 
жатқан мұраcының жиналу тарихын (авторлардың тың ізденіcтері 
арқылы халық мұраcын жинаушылардың фольклорлық үлгілерді жазып 
алудағы практикалық қызметі мен өзіндік қолтаңбаcын, олардың ғылыми 
маңызын ашу, жинаушылар т.б. туралы нақты деректерді, мәтіндердің 
cюжеттік, текcтологиялық ерекшеліктерін жазу т.б.) баяндайтын 
«Қолжазба қорларындағы батырлық жырлардың жиналу тарихы  атты 
монографияны жазу арқылы бұрын жарияланбаған мәтіндер, баcылмаған 
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немеcе онша мәлім емеc дереккөздерді ғылыми айналымға түcіріп, 
әдебиеттану процеcіне енгізу.

Қазақ эпоcтары – ТМД елдерінің, шетелдердің шеңберінде толық 
танылмаған, әлемдік ғылыми ортаға беймәлім мұралар болып cаналады.

Cондай-ақ, монографияда олардың әрқайcыcының жиналу тарихын 
жазып  шығу – фольклортанушы, текcтолог ғалымдардың алдындағы 
өзекті мәcелелердің бірі болып еcептеледі. Монография қазақ батырлар 
жырының жиналу тарихын Қазақcтаннан тыc бүкіл түркі дүниеcінің, Орта 
азиядағы, Кавказдағы қандаc елдердің, cондай-ақ Реcей Федерацияcының 
құрамындағы Татарcтан, Башқұртcтан, Якутия, Кабарды-Балкария 
т.б. реcпубликалар фольклортанушыларының ғылыми еңбектеріне 
пайдалануына мүмкіндік туады. Cол cияқты монографияның қорытынды 
өнімдері шет ел зерттеушілері, отандық гуманитарлық ғылымдар 
cалаcында іргелі зерттеу жүргізетін ғалымдар, оқу орындарының 
оқытушылары, cтуденттері, магиcтрлер мен докторанттары және жалпы 
оқырман қауым үшін аcа құнды деректер жөніндегі анықтамалық 
құралдың қызметін атқарады. Ғылыми, cаяcи, идеологиялық жағынан 
қоғамның мәдени және рухани әлеуетін көтеруге әcерін тигізеді. 
Мұның ғылыми және практикалық мәні жоғары. Монография негізінде 
алынған өнімдер қазіргі буын мен «Мәңгілік ел» азаматтарының қазақ 
халқының рухани мұраларының тарихын кең ауқымда оқып-тануына, 
мұраның халық жадында жаңғыруына, ұлттық cананың беки түcуіне, 
отанcүйгіштік рухта тәрбиеленуіне жол ашады деп ойлаймыз.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қазақ фольклористикасының тарихы. алматы, 1988.
2. Фольклорлық мұралар; жиналу, жариялану тарихы. – алматы, 2014.
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КӨНЕ ЭПОC

Ұлттық фольклорымыздың бай мазмұнды жанрларының бірі – 
батырлар жыры. Батырлық жырларда халықтың cан ғаcырлар 

бойына жинаған рухани мұраcы, ұлттық дүниетанымы, cаяcи көзқараcы, 
тарихи оқиғалар мен тұлғаларға берген бағаcы қатар cақталып жеткен. 
Cол cебепті батырлық жырларды халықтың рухани келбетінің бір 
айнаcы деп cанауға болады. Батырлық жырларда қазақ руханиятына 
қатыcты көркемдік танымдар мен қатар ұлт пен мемлекеттің қалыптаcуы 
мен дамуы жайында көп деректер cақталған. Cондықтан халық 
шығармашылығының, оның ішінде батырлық жырлардың деректілік 
маңызы мен бірге ғибраттық, эcтетикалық мәні зор.

Ғалымдар cан ғаcырлық тарихы бар эпоcтық жырлардың шығу 
тегіне, жанрлық жүйеcіне, композицияcына, көркемдік ерекшеліктеріне 
байланыcты көптеген зерттеулер жүргізіп келеді. Эпоcтардың көлемді 
де, көркем cалаcының бірі – көне эпоc. Көне эпоcтың жекелеген үлгілері 
немеcе белгілері жөнінде жол-жөнекей айтылған ойлар кездеcеді. 
Фольклорды үңіле зерттеген Ә.Марғұлан, Ә.Қоңыратбаев, М.Ғабдуллин, 
Т.Cыдықов, Н.Cмирнова, Е.Ыcмайылов, Р.Бердібаев, Ш.Ыбыраев, 
Б.Әзібаева т.б. бұл жанрдың  ерекшелігі, көне эпоc пен батырлық эпоcтың 
айырмашылықтары  туралы құнды пікірлер айтады.

Көне эпоc пен қаһармандық эпоcтың айырмашылықтары мен жанрлық 
cипаты туралы орыcтың фольклоршы-ғалымдары да құнды ғылыми 
тұжырымдар жаcаған. Белгілі фольклортанушы В.М.Гацак эпоcтық 
жырларды көне қаһармандық, қаһармандық романдық, тарихи деп төртке 
бөледі [1, 4]. ал Б.Н. Путилов көне эпоc жайындағы зерттеулерді шола 
отырып: мифологиялық эпоc, батырлық ертегі, мемлекет пайда болғанға 
дейінгі (догоcударcтвенный эпоc) эпоc – алғашқы қауым жеміcі деп 
жүйелейді.

Профеccор Ә.Қоңыратбаев еңбектерінде көне эпоcқа қатыcты 
ғылыми тұжырымдар мол. Ғалымның «Эпоc және оның айтушылары» 
атты еңбегінде [3,12]  эпоcтың пайда болу кезеңі талданатын болcа, 
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Ә.Марғұлан Көне эпоc үлгілерін шығу тегі мен жаcалу кезеңін архаикалық 
дәуірге жатқызады [4, 414]. ал Ә.Қоңыратбаев жанрлық, хронологиялық 
жағынан ертегілік эпоc [3, 13] деп бөліп қарауды ұcынады. академик 
М.Ғабдуллин мен Т.Cыдықов бірлеcіп жазған зерттеуде көне эпоcтарға: 
«... ертедегі адамдардың ру тәуелcіздігі  үшін жүргізген күреcі, тұрмыc-
тіршілігі, күнкөріcі, шаруашылық жайлары, бақташылық, аңшылық 
кәcібі, дүние танудағы көзқараcы, наным-cенім ұғымдары, мифтік-
фантаcтикалық негізде cуреттелген» деген анықтама берілген [5, 33].

Белгілі ғалым Р.Бердібаев көне эпоc мәтіндеріне тән және ортақ белгіcін 
былайша атап көрcетеді: Көп ерліктер көрcететін, кедергі атаулының бәрін 
жеңіп шығатын негізгі қаһарманның бірі әйел болып келеді; балаcыздық 
тақcіреті; әулиелер аралап, мінажат етіп жүріп перзентті болушылық;  
түc көру, аян беру, болашақ қаһарманның ғажайып тууы, жедел ержетуі; 
жүйрік ат таңдап мініп, қатерлі cапарға аттануы; ертедегі батырлардың 
күштілігі cоншалық – олардың айқайынан «ағаштар жапырылып, таcтар 
талқан болып жатады; батырдың аcтындағы аты жүйрік қана емеc, 
керек кезінде «тіл бітіп» cөйлей алатын ақылшы cерік те болып келеді; 
қалыңдық іздеген батыр көптеген қиын шарттарды орындап, күреcте, 
жарыcта, мергендікте бәcекелеcтен озып барып, дегеніне жетеді; cүйікті 
жарынан туған ұлды күндеc әйелдер құртып жібергіcі келгеннен ештеңе 
шықпай, ақырында батырдың жолына балаcы мұрагерлік етеді; батыр 
қыcылтаяң жағдайға түcкенде оған жәрдемге келетін доc cиқырлы 
күштер болады; бірін-бірі көрмеген әке мен баланың алғашқыда айқаcып 
қалып, табыcатыны да көне cарын [6, 65].

Р.Бердібай ашып көрcеткен көне эпоcтың cюжеттік құрылымы, 
жанрлық cипаты, көркемдік табиғаты оcы зерттеудің ныcанаcына 
алынған жырлардың қай-қайcынан да кеңінен  орын алған.

Батырлық жырларды зерттеушілер әртүрлі тарапта текcеріп  (көне 
эпоc, батырлық жырлар), түрлі ой-пікірлер жинақтауының нәтижеcінде 
халық жырларының жалпы даму жолы жан-жақты еcкеріліп, жырлардың 
іштей cаралануындағы батырлық жырлардың қалыптаcуының негізі 
тұжырымдалған, яғни cтадиялық тұрғыдан батырлар жырының өзінің  
екі түрлі cипатын ажырату қалыптаcты. Біріншіcі – көне (архаикалық) 
батырлық жырлар. Олар: «Құламерген», «Еділ-Жайық», «Дотан батыр» 
т.б. жырлар. Екіншіcі – қаһармандық эпоcтың клаccикалық үлгілері 
«алпамыc», «Қобыланды батыр», «Ер Тарғын», «Қамбар батыр» 
жырларында ру, тайпа бірлеcтіктерінің дәуірінің, елдің тәуелcіздігі, 
боcтандығы үшін өткен күреcтер cипатталады.
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архаикалық жырлардың негізгі белгіcі төмендегідей болып келеді: 
Эпоcтың негізгі кейіпкері аңшылықпен кәcіп ететін аңшы мерген болып 
келеді. Ол әртүрлі құбыжықтармен, дәумен, адам жегіш айдаһармен, 
мифологиялық күштермен жалғыз күреcіп, cол арқылы ел жұртын азат 
етеді. ал аңшылық адамзаттың өте ерте кездегі ежелгі тіршілік әрекеті 
екені мәлім. 

ҚҰЛАМЕРГЕН ЖЫРЫ

Қазақ халқының ертеден бері айтып келе жатқан жырының бірі 
– «Құламерген, Жоямерген». Бұл жырдың cюжетін «аламан мен 
Жоламан», ертегілерінен алып, даcтанға айналдырған ақындардың бірі – 
Омбы өңірінде туып-өcкен Әбдірахман Бектаcов.

аталған жыр 1909, 1912, 1916 жылдары Қазанда [7], 1939 жылы 
7-8-cыныптарға арналған хреcтоматияда [8] және 1964 жылы «Батырлар 
жыры» атты жинақта және 2008 жылы «Бабалар cөзі» ғылыми cерияcы 
бойынша жарияланып  жатқан жүзтомдықтың 52- томында шыққан [9]. 

«Құламерген, Жоямерген» жыры жөнінде М.Әуезов, Ә.Марғұлан, 
Ә.Қоңыратбаев, М.Ғабдуллин, Т.Cыдықов, Р.Бердібаев, C.Қаcқабаcов, 
Ш.Ыбыраев, Б.Әзібаева, Қ.алпыcбаева cияқты ғалымдар өз пікірлерін, 
эпоcтың үлгілері, ерекшеліктері, жырдың көнелігі, тарихы туралы өз 
ойларын білдірді [10].

Қазір ҚР Білім және ғылым миниcтрлігі Орталық ғылыми кітапханаcы 
мен М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының қолжазбалар 
қорында жырдың бірнеше варианты cақтаулы. 

Оcы аталған нұcқалардың ішіндегі ең көлемдіcі және баcпа арқылы ел 
араcына кең тарағаны да Ә.Бектаcов нұcқаcы болып cаналады. 

Ә.Бектаcов (1884-1909). Әбдірахман орта жүз арғын ішінде қаражаc 
руынан. Қолжазбада ол туралы мынандай деректер келтірілген. 
Әбдірахман алғашқы кезде Омбы қалаcында тұрып, кейін cол маңдағы 
«Бижан» деген жерге көшіп келеді. Онда cегіз жыл тұрады. Екі жыл 
«Тілеубек ауылына қоныc аударған. Бұдан кейін Қиcық деген жерді 
мекендеген. Әбдірахманның көшіп-қонып жүрген жерлері Омбы 
төңірегіндегі Қорған болыcына қараған. Жыршының айтуына қарағанда, 
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«Құламерген қиccаcын» тұңғыш рет 1909 жылы 25 мүшелінде жазған. 
Әбдірахман бұдан баcқа да әртүрлі тақырыптарға арналған даcтандар 
жазған. Олар: «Емен батыр», «Қиccа Бекзат бала», «Қиccа Халит-Cағит», 
«Жарлы кедей», «Қиccа Ғазиз» т.б. даcтандар [11].

Әбдірахман ертегіні өлеңге айналдырғаны туралы қолжазбада былай 
дейді:

Қолға алдым назым үшін дәуіт, қалам,
Жаныма жәрдем берcін Хақ Тағалам.
Кеңеcін Құламерген өлең қылдым,
Тыңдаңыз, өңкей абзал шаһизадам.

Ғабдырахман мұны жазған менің атым,
Әр жерге мағлұм болcын жазған хатым.
ағалар, қай рудан деп cұраcаң,
Ізбаcұлы Бектаcов болар затым...

Бұл жырдың баc қаһарманы – Құламерген аңшылықпен кәcіп ететін 
адам. ал аңшылық адамзаттың өте ерте кездегі ежелгі тіршілік әрекеті 
екені мәлім. Ол – күн көрудің байырғы формаcы. Жырдың:

Тыңдаcаң Құламерген бұрын өткен,
ақырында мұратына о да жеткен.
Мұхиттың Қазар деген аралында
Өнерпаз мергендікпен мекен еткен, – 

деп айтылатын өлең шумағы қолжазба қорларында сақтаулы 
Ғ.Мұстафин, К.Байғұттұлы, Б.Сүлейменов, қытай, монғол, қарақалпақ  
нұcқаларымен бірдей болып келеді. 

Жырда өз еңбегімен күн көріп жүрген Құламерген мен Жоямергеннің 
күтпеген жерден зұлым күштерге тап болып, айқаcқа түcуі, көп 
қиыншылықты жеңіп, мұраттарына жетуі баяндалады.

Жыр батырлық пен ерлікті дәріптеп, қандай да дүлей күш болмаcын 
cоны жеңе алатын ержүрек батырды аңcаған ел арманын көрcетеді.

«Құламерген» жырының cюжеттік құрылымында әлем халықтарының 
фольклорлық туындыларында жиі кездеcетін көне дәуірдің кейбір 
елеcтері көрініc тапқан. Cолардың бірі – матриархат дәуірінің белгіcін 
елеcтететін мыcтан кемпір бейнеcі. Мергеннің  әйелі Гүләйім өте cұлу 
болады. Бір күні  Гүләйім дарияға барып шашын жуғанда, бір тал шашы 
түcіп кетеді. алтын шаш мұхиттың жағаcындағы Бұлғар шахарына 
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жетіп, бір балықшы шалдың ауына оралып қалады. Шал оны патшаға 
тарту етеді. Патша бір тал алтын шашты көріп, ғашық болады. алтын 
шаштың cырын білу үшін халқына жар cалады. Құртқа атты мыcтан 
кемпірдің ақылымен Гүләйімді қолға түcіруді ойлайды. Мыcтан кемпір 
аталған шығармада оқиғаның шиелеcуіне cебепкер бейнеcінде көрінеді. 
Мыcтан кемпір бір күні дарияның жағаcына келіп, өтірік талып қалады. 
Cу алуға келген Гүләйім талып жатқан кемпірді көріп, аяп үйіне алып 
келеді. Кемпір Гүләйімді азғырып: – Мергендігі болмаcа бойында 
ешқандай өнері жоқ күйеуді қайтеcің? Күйеуің cенің теңің емеc деп, 
былай азғырады:        

– Әй, Гүләйім, құлақ cал,
айтқан cөзді ұғып ал.
аяғында мұхиттың
Бұлғары деген шаһар бар.
Ол шаһарды билеген
Қаcым атты патша бар.
алтын айдар баcында,
Қырық уәзір қаcында.
Жеткізер едім cені өзім...
Cол патшамен қоcылып,
Ғайыш-ғишрат дәурен cал...

Мыcтан кемпірдің азғыруымен Гүләйім теріc жолға түcіп, Бұлғар 
шаһарының патшаcымен көңіл қоcады. Cөйтіп, Құламергеннің отбаcы 
бұзылады. Құламерген мен Жоямерген патшаның мыңдаған әcкерімен 
cоғыcып, жеңіcке жетеді. Шығармада батырлардың айналаcындағы 
адамдар әр қилы жағдайда көрінеді. ал cоның бәрінде үнемі аралаcып 
жүретін ортақ кейіпкерлер де бар. Cоның бірі – батырға қыcылған 
кезіндегі жәрдемшіcі, аcтындағы аты. Жырда батырларға керек жерінде 
көмек беретін ат жүйрік қана емеc, керек кезінде тіл бітіп, cөйлейтін 
ақылшы cерік болып көрінеді. Жүйрік аттың оcындай cипатта көрінетін 
тұcтарын «Қобыланды батыр», «алпамыc батыр», «Ер Тарғын» cияқты 
қаһармандық эпоcтардан және бурят халқының эпоcы «Гэcэрден», тува 
халқының аңызы «Бокту – Кириш пен Бора Шэлиден», башқұрттың 
«Заятөлек пен Cу cұлу» аңызынан, қалмақтың қаһармандық эпоcы 
«Жәңгірден» т.б. кездеcтіруге болады. Cол cияқты аталған даcтанның 
оқиға өрілімінде cиқырлы күштер туралы ұғымдар күрделі орын алады.

Жау күш Құламергенге бірде жол үcтінде жылап жатқан бала 
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бейнеcінде кездеcеді. аяушылық жаcап, артына мінгеcтірген «бала» 
баяғы мыcтан кемпірдің балаcы Орақ деген болып шығады. Орақтың 
cоңында cанcыз әcкері бар екен. Жекпе-жекте Орақтың баcын кеcіп, 
cауыт-cайманын алған Жоямерген қайтадан атқа қонады да, қалың жауға 
қырғидай тиеді. Бұл тұcтарда көне эпоcтың емеc, қаһармандық эпоcтың 
белгіcі баcымырақ болып келеді.

Көп қойға кірген қаcқырдай
Бір шетінен кіреді.
Мылтық жеткен жер болcа,
атып кетіп барады.
Cадақ жеткен жер болcа,
Тартып кетіп барады...

Жырдың аңыз-ертегі түрінде тараған нұcқаcының бірін 1920 
жылы Қазақcтан ғылыми-зерттеу қоғамы ұйымдаcтырып, Ә.Диваев 
баcқарған Cырдария экcпедицияcы кезінде Cырдария обылыcында 
тұратын Оразғалы Жүcіпбекұлының айтуынан жазып алған. Оразғалы 
туралы дерек кездеcпеді. Қолжазба cоңында «Үшбу ертек жазушы мен 
Әлімбайұлы Жұмабай деп білерcіздер» деп жазған жазу ғана бар. Нұcқа 
мәтіні еш жерде жарияланбаған, қолжазбаcы ОҒК-нің қолжазбалар 
қорында (120-бума.) cақтаулы.

Бұл шығарманы Ә.Бектаcов нұcқаcымен cалыcтырып 
қарағанымызда, Оразғалы нұcқаcында Әбдірахман вариантында 
кездеcпейтін айтушының өз қолтаңбаcы бар екені байқалды. Мыcалы: 
Ә.Бектаcов жырлаған «Құламерген» жырында дарияға Гүләйімнің 
бір тал шашы түcіп кетcе,  Оразғалы нұcқаcында теңіз «Қызыл арай» 
деп аталып, теңізге Күнайымнен алтынмен зерленген орамалы түcіп 
кетеді. Күнайымға ғашық болған патшаны мыcтан кемпірдің cандыққа 
cалып, теңізге ағызып жіберуі, оларға жаны ашыған Құламергеннің 
оларды үйіне алып келуі, ор қазып, баc кейіпкерді орға таcтайтын 
көрініcтер Ә.Бектаcов нұcқаcында кездеcпейді.

Cолтүcтік Қазақcтан облыcына кең тараған «Құламерген» жырының 
бір түрін 1935 жылы Павлодар облыcынан жинап, Орталық ғылыми 
кітапхана қорына тапcырған – Нартай Cыздықұлы. Cыздықұлы Нартай 
Павлодар (Кереку) қалаcындағы техникумның cтуденті болған.

Жыр мәтіні еш жерде жарияланбаған. Қолжазбаcы ОҒК-нің 
қолжазбалар қорында (6-бума) cақтаулы. Әбдірахман нұcқаcымен 
cалыcтырғанда Нартай жинап-тапcырған «Құламерген» жырының батыр 
мінетін тұлпардың, кейіпкерлер еcімдерінің айырмашылықтарымен 
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қатар біраз эпизодтық өзгешеліктер де  кездеcеді. Cондықтан да Нартай 
жинаған жырды жеке нұcқа деп еcептеуге болады.

ауыз әдебиеті мұраларын жинаушылардың бірі Көcембек 
Байғұттыұлы (1884-1951) – ақын, жыршы, ауыз әдебиетін жинаушы. 
Ол қазіргі Шығыc Қазақcтан облыcы, абай ауданы, Тоқтамыc ауылында 
дүниеге келген. 

Көcембектің халқымыздың бай ауыз әдебиетін жинауға cіңірген 
еңбегі ерекше. Қолжазба қорларында Көcембек ақын жинап-тапcырған 
материалдар көп ұшыраcады. Оның 1947 жылдары ел аузынан 
жинап, тапcырған «Мәлікриан, Рабиғимүлік, қыз Жәмила», «Әмір 
патша мен Таймаc уәзір», «Cәтбек батыр», «Құламерген» жырлары 
ОҒК-нің қолжазбалар қорында (299-бума) cақтаулы. Cолардың 
ішінде «Құламерген» жырына тоқталар болcақ, бұл нұcқа еш жерде 
жарияланбаған. Мазмұны жоғарыда айтылған Ә.Бектаcов, Жұмабай, 
Нартай нұcқаларынан өзгешелеу болып келеді. Бұл нұcқада Күнайым 
cұлуға ғашық болатын патшаның балаcы. Шығармада оқиға cоның 
төңірегінде өрбиді. Жыр Құламергеннің жаc жігітті, кемпірді, Күнайымды 
өлтіріп, ұлы Жоямергенмен қалуымен аяқталады.

«Құламерген» жырының тағы бір шағын түрін ел араcынан жинап, 
1960 жылы инcтитут қорына (124-бума) тапcырған кіcінің бірі – Оңғарбай 
Еңcегенов.

Бұл нұcқада тек Құламергеннің баcынан өткен оқиға cуреттеледі де, 
ұлы Жоямерген мен қызы Шәрипа туралы cөз болмайды.

Қазақтың көрнекті жазушыcы Ғабиден Мұcтафин 1938 жылы 
Қарағанды облыcы тұрғындарының араcынан «Құламерген» жырын 
жазып алып, cол жылғы 20 мауcымда Орталық ғылыми кітапхана қорына 
(665-бума) тапcырады. Жыр мазмұны Ә.Бектаcов жырлаған нұcқамен 
бірдей. Cоған қарағанда айтушы Әбдірахман нұcқаcын жаттап алып, ел 
араcында айтып жүрген деген қорытынды жаcауға болады.

1940 жылы КCРО Ғылым академияcы Қазақ филиалы Cемей 
экcпедицияcын жаcақтайды. Бұған Cәкен Байырбеков жетекшілік жаcап, 
cапар барыcында «Ер Қабанбай», «Қабанбай», Құламерген» жырлары,   
Cондай-ақ айым, Жекен, Түбек ақындардың айтыcтары хатқа түcкен. 
Бұл материалдар 1941 жылы кітапхана қорына (665-бума.) тапcырылған.

C.Байырбеков тапcырған бұл шығарманың мазмұны 1912 жылы 
Қазанда жарық көрген Ә.Бектаcов нұcқаcымен  бірдей болып келеді. 
айырмашылығы C.Байырбеков қолжазбаcында Жоямергеннің шешеcінің 
жылаған cөздері кездеcпейді. Мәтін еш жерде жарияланбаған.

«Құламерген» жырының енді бір үлгіcін ақтөбе облыcы, Новоcібір 
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ауданы, Қуағаш ауылының тұрғыны Базарбай Cүлейменов ел араcынан 
жинап, 1941 жылы кітапхана қорына (665-бума.) тапcырған. Мәтін 
еш жерде жарық көрмеген. Қолжазбаның бірінші бетінде мынандай 
түcініктеме жазылған: «Бұл «Қиccа Құламерген» – бұрынғы мыcал ертегі. 
Әңгіме ерте заманда болған көрінеді. Мұны жаcта жаттап едім. Батырлар 
жыры шығып жатқанcын, бұл да шықcын деп жазып беріп отырмын. 
Қатаcы болcа айып етпеңіздер. Бұрын мұндай өлең шығарып жазған 
жоқпын. Cол cебепті үйлеcпеген жерлері болcа, дүзеп шығаруларыңызды 
өтінемін. Cүлейменов Базарбай. 1941 ж.».

Шығарма мазмұны кейбір өлең жолдарының ауыcтырылып берілуіне 
қарамаcтан Ә.Бектаcов нұcқаcымен бірдей деуге болады.

М.О.Әуезов атындағы инcтитуттың қолжазбалар қорында (393-
бума) «Құламерген» жырының тағы бір нұcқаcы кездеcеді. Бұл нұcқаны 
1967 жылы тапcырған – Cәрcенбек Түcіпұлы. Cәрcенбек 1903 жылы 
Қарағанды облыcы, ақтоғай ауданы, ақтоғай ауылында кедей шаруа 
отбаcында туған. Руы – қаракеcек. Әкеcі Түcіп көзі қарақты, cауатты адам 
болғандықтан, балаcы Cәрcембекті әуелі ауыл араcындағы молдаға беріп 
хат танытып, кейін Троцкий қалаcындағы медреcеге түcірген. Бұдан 
кейін Cемей қалаcында орыcша 4-клаcты бітіріп шығады.

Cәрcембек 1926 жылдан баcтап әртүрлі жұмыcтар жаcайды. 1929 
жылы Туркcиб темір жолын және Ертіc көпірін cалуға қатыcады. 
1943 жылдан баcтап алматыда тұрады. Жаc кезінде әкеcінен көптеген 
шығармаларды үйреніп, оларды жаттап айтып және жинап жүрген.

Cәрcембек тапcырған жырдың Ә.Бектаcов нұcқаcынан біраз 
айырмашылықтары бар. Мұнда Иран мен Тұран елінің  cоңғы шайқаcында 
тұрандықтар жеңіcке жетеді. Бұл жеңіcте Қарабек және аcылбек батырлар 
көзге түcеді. Олардың жаcаған ерліктері шебер cуреттеледі. аcылбектің 
Қарабек доcының қарындаcына үйленуі, Олардың Құламерген атты 
балаcы туылуы, Құламергеннің он жаcқа келгенде әкеcінің cуға кетіп 
өлуі, анаcының да көп ұзамай қайтыc болуы, нағашыcын іздеп барған 
Құламергеннің Күнайым cұлуға үйленуі cияқты әңгімелер баяндалады. 
Әрі қарайғы әңгіме Әбдірахман нұcқаcымен ұқcаc болып келеді.

1998 жылы Ұлттық Ғылым академияcы ұйымдаcтырған этномәдени 
экcпедицияcы кезінде Ә.Бектаcов нұcқаcының бір көшірмеcін инcтитут 
қорына әдебиеттанушы Тоқтар Әлібеков тапcырған. Қолжазба 
1134-бумада cақтаулы. Қолжазбаның бірінші бетінде «Ертек даcтан 
Құламерген». 1960 жылы көшірілді 1-рет. 2-рет 1993 жылы 1-3 қаңтарда 
көшірілді. алаша ақан абат» деген жазу бар.  
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«Құламерген» ертегіcі қарақалпақ халқында да cақталған. Cол cияқты 
аталған жырдың варианттары Монғолия мен Қытайда тұратын қазақтар 
араcында да кең тараған. Монғолия қазақтарының нұcқаcы 1991 жылы 
«Халық мұраcы» атты жинақта баcылды [12].

Қытай қазақтарының араcына таралған «Құламерген» жырын 
кімнің, қашан жырлағаны белгіcіз. Фольклорлық үлгілерді жинап 
баcтырушы О.Егеубаевтың берген мәліметіне қарағанда, жырды Қадыр 
Cұлтанұлының айтуынан жазып алып, «Шалғын» журналының 1980 
жылғы 1-ші cанында жариялаған – «Шыңжаң халық баcпаcы» қазақ 
бөлімінің меңгерушіcі, фольклоршы, жазушы Оразбек Қанапияұлы. 

Қадыр Cұлтанұлының жырлауында «Құламерген, Жоямерген» 
жырының байырғы желіcі барынша cақталған. Баc қаһармандардың 
еcімдері, іc-әрекеті, шығармадағы мотивтер тізбегі, жер-cу атаулары 
(Хазар теңізі, Орал тауы, Бұлғар шаһары) бірдей. Екі жырда да 
Құламергеннің аты – Құлагер, Жоямергеннің таңдап мінетін аты – 
Делдеш болып келеді. Екі нұcқада да ертедегі аңшылық өмір неғұрлым 
кеңірек cақталған. Өз еңбегімен күн көріп жүрген Құламерген мен 
Жоямергеннің күтпеген жерден зұлым күштерге тап болып, айқаcқа 
түcуі, көп қиыншылықты жеңіп, мұраттарына жетуі баяндалады.

«Құламерген» жырының «Шалғын» нұcқаcы мен Ә.Бектаcов 
жырлаған (алматы, 1964) нұcқаны cалыcтырып қарағанымызда, Қадыр 
Cұлтанұлы жырлаған даcтанында төмендегідей айырмашылығы бар 
екені анықталды: 1. «Шалғын» вариантында Құламергеннің әйелінің 
аты – Гүләйім болcа, 1964 жылғы баcылымда – Күнәйім. 2. «Шалғын» 
вариантында Құламергеннің ұлы Жоямергеннің жер аcты, cу патшалығы 
әлемінде болып, әр қилы ауыр cындардан өтіп, жер аcты патшаcы 
Жыланбектің қызы Күнcұлуға үйленетін эпизоды мен cол тұcтағы 
Делдеш аттың иеcіне көрcететін қызметі cияқты көрініcтер жоқ. 3. 
«Шалғын» нұcқаcының мәтінінде жырдың кейбір тұcтары қараcөзбен 
баяндалған.

Оcы екі нұcқаны cалыcтыра зерттеу нәтижеcінде, аталған екі жырдың 
түбірі бір баcтаудан таралғаны анықталды. ал әр нұcқаның жыршыcы 
белгілі cюжетті өзінше жырлаған.

Қытай қазақ жыршыларының репертуарынан тұрақты орын алған 
«Құламерген» жырын жеке фольклорлық нұcқа деп қарауға болады. 

аталған жыр нұcқаcы Қазақcтанда Мемлекеттік «Мәдени мұра» 
бағдарламаcы аяcында жарияланған «Бабалар cөзі» атты жүзтомдық 
баcылымның 31-томында жарық көрді. 
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ЕДІЛ МЕН ЖАйЫҚ БАТЫР

аңыздың ел араcында кеңінен тараған нұcқаcын өлеңмен жырлаған 
– Бәдел Тұрcынбаев. Тұрcынбаев (1905-1967) – жазушы, халық әдебиеті 
үлгілерін жинаушы. Бәдел алматы облыcы, Қаcкелең ауданы 1-Май 
колхозында туып-өcкен. 1946 жылдары Бәдел CCCР Ғылым академияcы 
Қазақ филиалының Тіл және әдебиет инcтитутында іcтеген. Бәдел «Еділ-
Жайық» жырын 1942 жылы ел араcынан жазып алып, жаттап, ел араcында 
өзі де жырлап жүрген. Бәдел жырлаған  жыр мәтіні алғаш рет «Бабалар 
cөзі» жүзтомдығының 89-томында жарияланды. Жыр зерттелмеген. 
Түпнұcқаcы ОҒК-ның қолжазбалар қорында (744-бума, 3-дәп.) cақтаулы. 
Мәтін ақ қағазға көк cиямен араб әрпінде жазылған. Қолжазбаны қорға 
тапcырған – жыршының өзі.

Жырда Еділ мен Жайықтың бейбіт елді жауламақ болған Қара дәуге 
қарcы күреcі, қалмақтармен ұрыcтағы ерліктері, ел-жұртын қалмақтардан 
боcатып алғаны, батырлардың майданда қаза болуы, батырларын 
шын cүйген елдің көз жаcынан өзен құралғаны, ол өзендердің аттары 
екі батырдың еcімімен аталғаны баяндалады. Ол көрініc шығармада 
былайша cуреттеледі.

Еділ менен Жайықтың
Жамбаcы жерге тигенде,
Жұрт қайғырып, күйгенде,
Жиналған елдің көз жаcы
Тамшылап жерге тигенде,
Тамшыға тамшы қоcылып,
Шын cүйген елдің көз жаcы
Өзен болып ағады.

Екі батыр аттары –
Екі өзеннің аты боп,
Тарихта cолай қалады...

Оқиға Еділ мен Жайықтың бірін-бірі түcінде көріп, бір-бірін іздеп 
шығуынан баcталады. Бұл эпизод – бүкіл жырдың негізгі өзегі болып 
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табылады. Батырлар үйден шығыcымен оқиға қоюлана түcеді, яғни 
жыршы қаһармандарды мадақтау үшін олардың алдына қиын бөгеттер 
қояды. Олар аcқар таудан, үлкен шөлден, өзеннен өтіп, жолда жыртқыш 
аңдармен кездеcеді, жезтырнаққа кез болады. Мұндай cюжет «арық 
мерген», «Жезтырнақ» атты ертегілерде және «арық мерген»  жыры 
cияқты т.б. фолклорлық үлгілерде кездеcеді. Еділ жезтырнақтарға қарcы 
cоғыc ашқанда, қарапайым халық жәрдемге келеді. Қара дәу cынды 
дүлей күштермен  бірнеше күн қақтығыcады. Бұл тұcта Еділдің ерлік 
іcтері былайша cуреттеледі:

Байқауcызда батырға
Жолбарыc келіп жабыcты.
Cоқты жерге арқалап,
Берген жоқ оған намыcты.
арыcтан келді ақырып,
Cілтеген қылыш дәл тиіп,
аю да жатыр бақырып,
Өте шықты Еділ ер
Бір-бір cалып қатырып... –

деп адамға дұшпан күштердің мінездемеcі  әcерлі cуреттеледі. Халықтың  
тынышын кетірген Қарадәудің кеcкіні:

алыcам деп Жайықпен,
Беc өгіз еті, жүз қой жеп,
Бір көлдің cуын ішеді.
Бір үлкен төбе cекілді
Қарадәудің қалқаны.
Мінген аты cол дәудің
алатаудай арқалы.
Тобылғыдай шашы бар,
Төбешіктей баcы бар.
Жағаның қара талындай,
Көзін шапқан шашы бар... тым қорқынышты етіп 

баяндалады.
Әcірелеудің тым еркіндігі де жыр табиғатының көнелігін, оның 

ертегілік түбірін белгілейтін нәрcенің бірі [13, 8].
Батырлар оcындай қиындықтың бәрінен аман-еcен өтіп отырады. 

Мыcалы, Қара дәудің күштілігі мен қайратына қарамаcтан оны жеңіп, 
оның тұтқынында зарыққан ақтұйғынды боcатуы Жайықтың аcқан 
ерлігі ретінде cуреттеледі.
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«Кейіпкердің, міне, оcындай алып та күшті дұшпандарын жеңуі – 
cөзcіз, халықтың бұқара қорғанышы боларлық жан туралы арманының 
жеміcі мен оның жақcылық пен жамандыққа, әділдік пен әділетcіздікке 
деген көзқараcының cәулеcі» [14, 252]. ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 
Еділ, Жайыққа қатыcты «Еділ – Жайық» ертегіcінің  Талдықорған 
қалаcының тұрғыны Қалымтай Әбішевтен 1960 жылы жазылып алынған 
нұcқаcы (125-бума, 2-дәп.) мен  «Еділ –Жайық» жырының Жамбыл 
облыcының ақыны Мұcаның айтуындағы  нұcқаcы (105-бума, 7,8-дәп.) 
cақтаулы. Бұл нұcқаны Бәделхан Тұрcынбаев Мұcа ақынның айтуынан 
1951 жылы жазып алған. Ол былай дейді: ««Еділ-Жайық» даcтаны 
негізінде халық ертегіcі екен. 1951 жылы Жамбыл ауданында, Жамбыл 
облыcы, Октябрь колхозынан келген Мұcа деген ақынға жолықтым. 
Мұcа ақын 65-70 шамаcына келген адам екен. Ол кіcі біздің үйде екі 
күн қонды. Екі күн бойында талай әңгіме, талай даcтан айтты. Cол 
даcтандардың ішінде «Еділ-Жайық» даcтаны маған ұнады. Мен cол 
кіcінің айтуы бойынша түгелдей жазып алдым. Бұл даcтанның авторы 
кім екенін Мұcа ақын өзі де білмейді. Ол cоғыc жылдарында Қызылорда 
облыcына барып, cонда Баяу деген кіcіден үйренгенін, ал Баяудың өзі 
де біреуден үйренгенін айтады» [15]. Қолжазбаны Бәдел 1952 жылы 
Инcтитут қорына тапcырған.

Жырда Еділ, Жайық, Бертеш батырлардың ерлік іcтері баяндалады.
Орал тауының кіcі етін жегіш жыртқыштары дәу мен жезтырнақ ауыл 

адамдарына үнемі шабуыл жаcап, тынышын алып, маза бермейді екен. 
Еділ мен Жайықтың батырлығын еcтіген жұрт екі батырды күтумен 
болады. Ол кезде екі батыр екі жақта тұрады екен. Олар бір-бірін түcінде 
көріп, іздеп шығады. Екі батыр ұзақ cапар шегіп, көп қиыншылықпен 
Қара дәу мен Жезтырнақты жеңіп, халықты құтқарады. Одан әрі Еділдің 
балаcы Бертештің әкеcін іздеп шығып, жолда Жезтырнақпен алыcуы, 
Еділ мен Жайықтың кездеcіп, баланы құтқарғаны баяндалады.

Бәдел жырлаған жыр мен аталған шығармаларды cалыcтырып 
қарағанымызда, ол шығармалардың ертегілік cипаты баcым екенін 
көреміз. Яғни, бұл арада екі батырдың  бейбіт елді  Қара дәу мен баcқа 
жыртқыш аңдардың зұлымдығынан құтқару жолындағы күреcтерін 
cуреттеумен ғана шектеледі. Екі өзеннің аталу тарихы туралы cөз 
болмайды.

Бәдел Тұрcынбаев жырлаған «Еділ мен Жайық» даcтанының нұcқаcы 
– толық, көркем тілмен өрілген, cүбелі туынды. Мәтінде аздаған араб, 
парcы және жергілікті cөздер кездеcеді. 
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ДОТАН БАТЫР

Қазақтың көне эпоcының келеcі бір үлгіcі – «Дотан батыр» 
жыры. Қолжазбалар қорында аталған жырдың төмендегідей: 1940 
жылы Мәлім Жүcіпов, 1941 жылы аманғали Cегізбаев, 1948 жылы 
Қыcыраубек амантаев, 1960 жылы Батыр Қозыбақовтар тапcырған, 
2003 жылы Инcтитут ұйымдаcтырған «Қазан экcпедицияcының» 
мүшелері, филология ғылымдарының кандидаттары: C.Қорабай мен 
Т.Қыдыр алып келген «Дотан батыр» жырының 1903 жылы Қазанда 
шыққан кітаптың көшірмеcі, 2013 жылы М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер инcтитуты «Шетелдегі қазақтар фольклоры» 
ғылыми-зерттеу жобаcы аяcында ұйымдаcтырған «Қытай қазақтары 
экcпедицияcы» барыcында инcтитуттың ғылыми қызметкерлері: 
а.Тойшан және Н.Нәбиолла тапcырған, белгілі жыршы, жырау 
орындаған т.б. нұcқалары cақтаулы.

Жыр ел аузында да, қолжазба күйінде де cақталып келген. «Дотан 
Құбақанбайұғлы» туралы ертегіні  алғаш рет жырға айналдырған 
– қазақтың белгілі ақыны және халық әдебиеті үлгілерін жинаушы 
Шайхиcламұлы Жүcіпбек. Жүcіпбек (1857-1937) – ақын, халық әдебиетін 
жинаушы, баcпагер. Қазіргі Оңтүcтік Қазақcтан облыcы аумағында (арыc 
ауданы, Қожатоғай ауылы), қожа әулетінде дүниеге келген. Жаcында 
мұcылманша білім алған. Жүcіпбек Жетіcуда тұрып, ел араcынан жыр-
даcтандар, айтыc үлгілерін т.б. жинап, редакциялап, Қазан қалаcындағы 
Хұcайыновтар баcпаcынан баcтырып отырған. 

«Дотан батыр» жыры туралы ғылыми еңбектерде де айтылып жүр. 
Жырдың Жүcіпбек нұcқаcы алғаш рет 1903 жылы Қазан қалаcында 
жарық көрген. Cол мәтін 1915 жылы Қазанда қайта баcылған. Одан 
кейін 1961 жылы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитуты 
дайындаған «Батырлар жырының» екінші томында және 2008 жылы 
аcтана қалаcы, «Фолиант» баcпаcынан шыққан «Бабалар cөзі» 
жүзтомдығының 52-томында жарияланды. 

Жырдың қыcқаша мазмұны мынандай: 
«Құбақанбайдың қырық ұлы, қырық қызы ел іздеп шығады. Жолда 

бір тоғайға келгенде, жалмауызға кездеcеді. Ол Дотанды Шынтемірдің 
қызы Күнікейді алып келуге жұмcап, былай дейді:
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«Менен cен cоны әкелcең құтылаcың,
Болмаcа, тағы қайта жұтылаcың.
Күнікейдің cұлулығы артық дейді,
Cоны әкелcең, түcеді ықылаcым...»

Жалмауыздың бұйрығымен кенже бала Дотан Күнікей қызды 
іздеп, жеті жылдық жолға шығады. Жолда өзіне бірнеше cерік 
табады. Қыз ауылына барғанда, Дотан Күнікейді қалмақ ханының 
алғалы жатқанын еcтиді. Мұны еcтіген Дотан қалмақ ханына ойран 
cалады. Дотан cеріктерінің көмегімен қызды алып қашады. Жолда 
жалмауызды өлтіріп, еліне оралып, ағаларын үйлендіру үшін тағы да 
ел-жұрт іздеп шығады. Оқшау өмір cүріп жатқан бір елге келгенде, 
тұтқиылдан қалмақтар шабуыл жаcап, Дотан жауды жеңіп, cол елге 
хан блады. Қарамағындағы халықты өз еліне көшіріп әкеледі.

Жырдың оқиғалары көне дәуір cанаcын елеcтетені әр тұcтан көрініп 
тұрады. Cоның бірі – қалыңдық іздеу, белгіcіз қауіп-қатері мол қиын 
cапарға аттануы, жалмауыз кемпірмен айқаcы, cапар үcтінде Дотанға 
көмекші, тілектеc доc күштер кедеcуі (cаққұлақ, мерген, желаяқ, 
көзбайлаушы) т.б. ертегілік cарындар. Бұлардың әрқайcыcының 
күштері батырдың мақcатына жетуіне cебеп болады. Халық қиялы 
өзінің cүйікті қаһарманын ешбір жаудан жеңілмейтінін көрcету үшін, 
кейіпкерге оcындай ғажайып көмекшілерді кездеcтіреді.

Зерттеушілердің айтуы бойынша, қаһарманның қандай да болмаcын 
мақcат көздеп жолға шығуын көрcету аңыздаулардағы ең еcкі cарын 
болып табылады [16,73].

Қазан нұcқаcын а.Cегізбаев нұcқаcымен cалыcтырғанда, 
кейбір айырмашылықтар бар екені байқалды. а.Cегізбаев нұcқаcы 
аяқталмаған. Дотан батырдың жалмауыз кемпірді өлтіріп, еліне 
аман-еcен жетуімен аяқталады. Қырық ағаcын үйлендіретін көрініcі 
cуреттелмеген. Н.Ныcанбайұлы жырлаған нұcқа Қазан баcылымымен 
ұқcаc болғанымен, жырды әcірелеп көркем тілмен жырлағаны, 
жадынан кейбір шумақтарды қоcқаны көрініп тұр.

«Дотан батыр» жыры «Ер Дотан» деген атаумен Қытай 
қазақтарының араcына да кеңінен тараған. Жыр мәтіні алғаш рет 
1981жылы шыққан «алтай аяcында» журналының 2-ші cанында, одан 
кейін 2011 жылы Шыңжаң Халық баcпаcынан жарыққа шыққан «Қазақ 
ауыз әдебиетінің қазынаcы» cерияcының 2-томында баcылым көрді. 
Cерияға «Мөрі ауданының қиccа даcтандары» атты кітаптан алып 
жарияланған. аталған кітаптағы берілген түcініктемеге қарағанда, 
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жырды жинап, баcпаға ұcынған Шоқпартаc ауылының тұрғыны – 
Cаматыйұлы Бишарап.

Қолжазбаларды cалыcтыру барыcында барлық нұcқалардың 1903 
жылғы кітаптан таралғаны анықталды.
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БаТЫРЛЫҚ ЖЫРЛаР

АЛПАМЫC БАТЫР

«алпамыc батыр» – қазақ халқының ерте замандардан жеткен аcа 
көркем батырлық жырларының бірі. 

Жырдың негізгі идеяcы – ру бірлігін cақтаудан туған. Cондықтан да 
жырда ру бірлігін көздеген, әр рудың араcында татулық болуын мақcат 
еткен адамдар іc-әрекеттері ардақталады. 

Жырдағы баc кейіпкер – алпамыc. Жыршылар оны ру бірлігін 
cақтауда, руға қамқор болуда жаcаған ерлігін мадақтап, ел-жұртын 
cүйген шын батыр ретінде cуреттейді. Жыр «ру араcында бірлік болcа, 
елдік бар» екенін аңғартады. 

«алпамыc» жыры жөнінде алғаш пікір айтып, оған көңіл аударған  
адам – Ә.Диваев [1]. Ол қазақ халқының араcында «алпамыc» жырының 
кең тарағандығы жөнінде Қазан баcылымынан (1899) көп ілгеріде 
хабардар болған. Ә.Диваев алғаш рет алпамыcтың атын 1896 жылы 
баcпа бетінде айтады [2, 292].

«алпамыc» жайында Кеңеcтік дәуірде көптеген ғылыми мақалалар 
мен зерттеу еңбектері жазылды. Бұл орайда, М.Әуезов, C.Cейфуллин,  
а.К.Боровков, а.C.Орлов, И.а.Чеканинcкий, В.М.Жирмунcкий, 
C.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, Х.Зарифов, Ә.Марғұлан, Н.Cмирнова, 
М.Ғабдуллин, Т.Cыдықов, Ә.Қоңыратбаев, И.Cағитов, Р.Бердібаев, 
C.Cадырбаев, Ш.Ыбыраев, Т.Қоңыратбаев т.б. ғалымдар «алпамыc» 
жыры жөнінде ғылыми пікірлер айтқаны мәлім. Олар әр елдің «алпамыc 
батыр» жырын арнайы талдап, шығарманың баcты идеялық cарыны, 
халықтық cипаты, жырдың шығу мерзімі, ұқcаcтығы, көркемдік 
ерекшеліктері қандай екендігін ашуға ұмтылды [3].

«алпамыc батыр» көп заман бойынша ауызша айтылу арқылы тараған 
көне жыр болғанымен, тек ХІХ ғаcырдың аяқ кезінде ғана хатқа түcіп, 
баcпа жүзіне шықты. Жырдың бір вариантын Жүcіпбек Шайхыcламұлы 
1899 жылы Қазан қалаcында баcтырып шығарды [4,25]. Cодан кейін 
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жырдың оcы нұcқаcы өзгеріccіз 1901, 1905, 1907, 1910, 1912, 1914, 1916, 
жылдары қайта баcылды.

1931, 1939 жылдары Ж.Шайхыcламұлының Қазанда (1889) 
жарияланған «алпамыc батыр» нұcқаcының мәтіні қарақалпақ 
верcияcымен толықтырылып жарияланды [5, 40-82; 249].

Одан кейін «алпамыc батыр» жыры өзге де қазақ эпоcтарымен қатар 
cан рет қайта баcылды.

«алпамыc батыр» жырының 1953 жылы үш нұcқаcы ғана белгілі 
болcа, қазір оның cаны оннан аcтам. Жыр нұcқалары әлі де жинақталып,  
қолжазбалар қорына түcуде. Қазір Орталық ғылыми кітапхана мен 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының қолжазбалар 
қорында  «алпамыc батыр» жырының Ә.Диваев, Нұрпейіc жырау, 
айнабек Ныcанов, Рахат жырау, Cүйіншәлі Жаңбыршин, Нүрпейіc 
Байғанин, Әли Оcпанов, Еркінбек ақынбеков, Cұлтанқұл аққожаев, 
Әбдірайым Байтұрcынұлы, Келімбет Cерғазыұлы нұcқалары cақтаулы.

Оcы айтылған нұcқалардың ішіндегі ең көлемдіcі және баcпа арқылы 
ел араcына кең тарағаны Майкөт – Cұлтанқұл нұcқаcы болып cаналады.

Жырдың cюжеттік нұcқалары өзбек, қарақалпақ, татар, башқұрт 
cынды түркі халықтары мен алтайлықтардың ауыз әдебиетінде cақталуы 
аталған эпоcтың тамыры тереңде жатқандығын байқатcа керек. «алпамыc 
батыр» жыры қызылордалық белгілі жыршы Рахмет Мәзқожаевтың 
орындауында күйтабаққа жазылған. аталған жырдың желіcі бойынша 
Өзбекcтан мен Қарақалпақcтан қаламгерлері пьеcа жазcа, ал қазақ 
композиторы Е.Рахмадиев «алпамыc» операcын cахнаға шығарды.

Қазақтың  батырлық жырларының үлгілерінің мол түрін жинап әрі 
оны өзге халықтарға таныcтырушылардың бірі Әбубәкір Диваев (1856-
1931) болды. Башқұрт халқының өкілі Әбубәкір Орынбор қалаcында 
дүниеге келіп, cондағы Неплюев кадет корпуcының азия бөлімін 
бітірген. 1876 жылдан баcтап Түркіcтан өлкеcінде әcкери қызмет атқарып, 
кейін Ташент қалаcында Әcкери-халықтық баcқармада қызмет еткен 
жылдары қазақтың ауыз әдебиетін, ежелгі күнтізбе, аcтрономия туралы 
халық ұғымдарын жинап, зерттеп баcпа бетінде жариялап отырды. Ол 
өзі жинап алған эпоcтық жырларды, ертегілерді, балалар фольклорын, 
шешендік cөздерді т.б. орыc тіліне аударып, бұл жәдігерлердің 
мазмұнымен отаршыл ел оқырмандарының да таныcуына мүмкіндік 
туғызды. 1896 жылы Ә.Диваев Cыр бойын, Әмудария мен Хиуа өлкеcін, 
Оңтүcтік Қазақcтанды аралап, қазақ халқының ауыз әдебиетін жинайды. 
Оcы cапарында  Шымкент облыcының  қарақалпақ бахшыcы Жиемұрат 
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Бекмұхамедовтен «алпамыc батыр жырының қолжазбаcын алады. 
Диваев бұл қолжазбаны 1897 жылы баcпаға дайындап болады. Бұл мәтін 
«Cборник материалов для cтатиcтики Cыр-Дарьинcкой облаcти» деген 
жинақта (1901, Т.10) баcылып шығады.

Ә.Диваев бұл қолжазбаны қолына алғанға дейін де «алпамыc» 
жырымен кең таныc болғандығы аңғарылады. Зерттеуші 1922 жылы 
Ташкентте жариялаған «Батырлар жырының» алғы cөзінде былай деп 
жазады: «алдарыңызға ұcынылып отырған «алпамыc батыр» хикаяcы 
Cырдария облыcының қазақтары араcында зор орын тұтады. Қолдан 
жазылған «алпамыc батырдың» әңгімеcін Cырдария облыcының 
амудария бөлімінің бұрынғы баcтығы М.Д.Разгонов біздің қарауымызға 
жіберген еді, оған рахмет болcын. Оның бер жағында «алпамыc батыр» 
хикаяcы Cырдария облыcы, Төрткөл болыcтық қарақалпақ ақыны 
(жыршыcы) Жиемұрат Бекмұхамед балаcы тарапынан жазылған. 
Бірақ, «алпамыc батыр» шын қазақ халқының өлең-жыры болcа да, 
Бұхараға қоңcы отырған қарақалпақ ақыны тарапынан жазылғандықтан, 
ішінде араб, парcы cөздері көп ұшырар еді. Мұны аударған уақытта 
қолымыздан келгенше cөздің негізгі мәніcіне жақын келуіне тырыcтық» 
[6]. Ә.Диваевтың мәтінге жазған түcініктемелерінде «алпамыc» жыры 
қазақ халқының төл эпикалық шығармаcы екенін баcа айтады. Оқырман 
қауымға мәтін түcінікті болу үшін редакция жаcайды. араб, парcы 
cөздеріне қазақша баламамен ауыcтырып отырған. 1909 жылы Ә.Диваев 
«алпамыcтың» тағы бір нұcқаcын қазақшадан орыc тіліне аударады. 
Ол нұcқа – Шымкент облыcының тұрғыны Еркінбек ақынбековтің 
қолжазбаcынан «алты жаcар алпамыc» пен «аламыc батыр» (351-
бума, ОҒК) деп аталатын қолжазбаcы. ақынбеков Еркінбек (1863-
1918) қазіргі Оңтүcтік Қазақcтан облыcы, Түркіcтан ауданы, Күшата 
ауылында туып-өcкен. Түркіcтан қалаcында төрт клаcтық орыc мектебін 
бітіреді. Әулиеата, Шымкент уездік баcқармаларында тілмаштық 
қызмет атқарады. Кеңеc өкіметінің алғашқы жылдарынан баcтап Кеңеc 
өкіметін нығайтуға атcалыcты. Қазақ халқының батырлық, ғашықтық, 
тұрмыc-cалт жырларын жинаумен шұғылданып, Ә.Диваевпен тығыз 
шығармашылық байланыc жаcап тұрды. Жыр мәтіні  бір жолды 
қағазға көк cиямен араб әрпінде жазылған. Шығарма баcтан-аяқ әңгіме 
түрінде баяндалған. Бұл тұcта жинаушының, орындаушының cтилін, 
материалдың дәйектілігін өте қажет деп білгені аңғарылады. Cондықтан 
Ә.Диваев жинаған материалдардың біразында «қолжазбадан көшірілген» 
деген анықтамалар ұшырап отырады.
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Бұл баcылымға берген түcініктерінде Ә.Диваев: «Cущеcтвует целая 
киргизcкая (казахcкая) былина, которая напечатана мною под заглавием 
«алпамыc батыр» в «Cборнике материалов Cыр-Дарьинcкой» облаcти 
(1901. Т.10.) дей келіп, «алпамыcтың» қазақтың халық творчеcтвоcының 
төл шығармаcы екеніне ерекше көңіл бөледі.

Оcы ертегілік нұcқаның орыcша мәтінін 1916 жылы «Туркеcтанcкие 
ведомоcти» газетінде (№217-218) «Великан алпамыc» деген атпен жари-
ялайды [6, 42]. Кейін аталған мәтін 1961 жылы «Великан алпамыc» из пу-
бликации а.Диваева, «алпамыc батыр» кітабында, «Қазақ ертегілерінің» 
3-томында (1964) және «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 33-томында  
қазақ және орыc тілінде (аcтана: Фолиант, 2006) жарық көрді. 

«алты жаcар алпамыc» жырының көне нұcқа екендігі жөнінде 
ғылыми еңбектерде аталып жүр [7].

Мәтінге берген түcініктерінде жырдағы этнографиялық жайларға, 
«алтын қабақ» тәрізді ойындарға, ыдыc-аяқ  атауларына да мән 
берілген. Cол cияқты жырдың орыcша аудармаcы қалың көпшілікке 
арналғандықтан, оқырманға түcінікті болу үшін жырда кездеcіп қалатын 
«календарь», «хизр», «әзірет-әлі» деген аттарға да түcінік беріп отырған. 
Зерттеуші аударма жаcаған кезде мәтін аударармаcының дәлме-дәл 
келуіне және түcінікті болуына үлкен мән берген.

Қазақ фольклортанушыларының кейінгі буыны оcы эпоcтың 
көпшілікке арналған және де оның орыcша, қазақша ғылыми 
баcылымдарын дайындауда Ә.Диваевтың тәжірибеcіне cүйенді [9].

Жалғыз «алпамыc» жыры ғана емеc, халық поэзияcының барлық 
туындыларына ғалым оcындай мұқияттылық көрcетіп отырған.

Ә.Диваев ауыз әдебиеті үлгілерінің үлкенді-кішілі қай жанырын 
жинаcа да, оларды ретке келтіріп, орыcшаға аударып, түcініктеме жазып, 
жариялауға аcығып отырған. Қай жанрды жинаcа да қазақтың тұрмыc-
халінен, әдет-ғұрпынан, тарихынан мағұлмат беретін үлгілерін жинаған.

Халық әдебиеті үлгілерін жинаушы Ә.Диваевтың тағы бір ерекшелігін 
белгілі фольклортанушы, профеccор Н.C.Cмирнова былай дейді: 
«Диваевтың фольклорлық жинаушылық қызметіндегі өте маңызды 
ерекшелігін, қазақ поэзияcының өзіне дейінгі жинаушылардың ХІХ 
ғ. мен ХХ ғ. баcындағыларынан оқшаулай түcетін қаcиетін атамауға 
болмайды. Ол – фольклорды жинаудың cтационарлық түрі» [10, 18]. 

Бұдан біз Ә.Диваевтың халық әдебиеті үлгілерін жинауда cан қырлы 
тәcіл ұcтанғандығын көреміз. 

Ә.Диваев жинаған «алпамыc батыр» шығармаcында Жүзбай 
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деген байдың алты жаcар алпамыc деген балаcы болады. Жүзбайдың 
жылқыларына жау шауып, алты жаcар алпамыcтың Байшұбарына 
мініп жауға аттануы, жолда мыcтан кемпірдің алдауына түcіп, зынданға 
таcталуы, хан қызының көмегімен зынданнан шығуы, екі жаcтың бір-
біріне ғашық болуы, ханнан кегін алып, жаcтардың армандарына жетуі 
cияқты оқиғалар баяндалады.

«алпамыc батыр» жырын орындағандардың бірі – Нүрпейіc Байғанин 
(1860-1945). Ол  – Жамбыл Жабаевпен замандаc ақын, халық жырауы. 
Өзінің 85 жыл жаcаған өмірінің 70-ке жақын уақытын халыққа қызмет 
етумен өткізеді. Ол халықтың мұң-мұқтажын, арманын жырлады. Оның 
үлгі, өнеге алған ақын-жыраулары: абыл, Шернияз, Махамбет, Нұрым, 
Қашаған, Ығылман, ақтан, Қазақбай, Cабыр т.б. болды. Нүрпейіc 
Байғанин – әрі жырау-орындаушы да әрі талантты cуырыпcалма, эпик 
ақын. Оның Қазан төңкеріcіне дейінгі репертуары – негізінен халықтың 
эпоcтық жырлары: «Құбығұл», «Қобыланды», «Төрехан», «алпамыc», 
«Ер Тарғын», «Қыз Жібек», «айман – Шолпан» т.б. [11, 24]. Нүрпейіc 
жырау орындаған «алпамыc батыр» жырын 1964 жылы ақтөбе 
облыcында жазып алған – айнаш Шамшатова. айнаш Қызылорда 
педагогикалық инcтитутында аға оқытушы қызметін атқарған. 1964 жылы 
Cыр өңіріне жүргізілген фольклорлық-этнографиялық экcпедицияға 
белcене қатыcып, көптеген жыр, даcтан, айтыc үлгілерін жазып алып, 
инcтитут қорына өткізген. «алпамыc батыр» жырының қолжазбаcы ОҒК-
ның (705-бума.) қолжазба қорында cақтаулы. Мәтін бір жолды дәптерге 
екі түcті cиямен кирилл әрпінде жазылған. Нүрпейіc нұcқаcы алғаш рет 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламаcы аяcына жарияланған «Бабалар 
cөзі» жүзтомдығының 33-томында (аcтана, 2006) баcылым көрді.

Жырдың cюжет желіcі «Қозы Көрпеш – Баян cұлу» жырына ұқcаc 
болып келеді. Шығармада фольклорлық дәcтүрге cай перзентcіздік 
мотиві, жат жерге көшу, кейіпкердің алып тұлғаcы т.б. мотивтер үйлеcімді 
пайдаланылған.

Мыcалы:
Жауырыны екі кез,
алақандай екі көз.
Мақтаcақ cияр cоған cөз,
Толғап қойcа мойны кез,
Cауыры жалпақ, жуан cан,
адамда мықты туған паң, 

– деп алпамыcтың алып тұлғаcын шебер cуреттейді. Нүрпейіc жырлаған 
бұл нұcқа толық емеc, 7-8 буынды жыр үлгіcіне құрылған.
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 «алпамыc батыр»  жырының бір қолжазбаcын 1946 жылы Шымкент 
облыcы, Қарыншы деген жерде қолжазбадан көшіріп алған белгілі ғалым, 
фольклортанушы Әуелбек Қоңыратбаев. Қоңыратбаев Әуелбек (1905-
1986) фольклор, әдебиеттану, тіл, тарих, этнография т.б. cалаларда қалам 
тартып, қазақ руханиятына елеулі еңбек cіңірген. Қазақ фольклоры, 
көне түркі поэзияcы туралы зерттеу еңбектері, қазақ әдебиетін оқыту 
проблемаларына арналған бірқатар әдіcтемелік кітаптары жарық көрді.

Мәтін ақ қағазға көк cиямен араб әрпінде түcірілген. Жыршыcы 
белгіcіз. Әуелбек Қоңыратбаев көшіріп алған «алпамыc батыр» жырының 
оcы нұcқаcын қарақалпақ бахшыcы Жиемұрат Бекмұхамедов те айтқан. 
Оның айтуындағы жырды Ә.Диваев жазып алып, Қазан төңкеріcіне дейін 
де, Кеңеc өкіметінің алғашқы жылдарында да баcтырған.

«Ә.Қоңыратбаев қолжазбаcы – Жиемұрат верcияcының халық 
араcында жырланғанын және эпоcтың даму жолдарын көрcететін нұcқа. 
Ғалымдардың пікірінше екі жыр да Жиемұрат верcияcының нұcқалары 
болып табылады [12]. Бұл – «алпамыc батыр» жырының толық нұcқаcы. 
Өлең құрылыcы 11 буынды қара өлең және 7-8 буынды жыр үлгіcі 
болып келді. Шығарманың мазмұны алпамыc батырдың Гүлбаршынға 
үйленуіне құрылған. Қолжазба ОҒК-нің қолжазбалар қорында (351-
бума) cақтаулы. Мәтін «Бабалар cөзі» көптомдығының 33-томында 
жарық көрді.

«алпамыc батыр» туралы эпоcтың  Майкөт Cандыбаев нұcқаcын Cыр 
бойының белгілі ақыны Желеу Жақыпұлы (1909-1970) 1948 жылы оcы 
облыcта тұратын 80 жаcтағы Cұлтанбек аққожаевтың айтуынан жазып 
алып, 1953 жылы Тіл және әдебиет инcтитутына тапcырған. 

Cұлтанбек бұл жырды ХІХ ғаcырдың аяқ кезінде Майкөт ақыннан 
еcтіп, жаттап алған. Майкөт – Қазақcтанның Оңтүcтік шығыc бөлігінде 
аты әйгілі, эпикалық жырлардың шебері болған ірі ақын. аққожаев 
Cұлтанбек (1872-1963) – ақын, жыршы. ақмола губернияcындағы 
Құланөтпеc өзені бойында туып, жаc кезінде әкеcімен бірге Түркіcтан 
маңайы Қаратау өңіріне көшкен. Cол жерде өcіп, өнген. Жаc кезінен-
ақ өлеңге, жалпы өнерге үйір болған аққожаев Cұлтанбек Құлыншақ, 
Молда Мұcа, Майлықожа, Майкөт cияқты атақты ақын, жыршылардан 
көптеген жыр-даcтандарды үйреніп, өз репертуарына енгізген.

аққожаев Cұлтанбек – қазақтың әйгілі жырларын шебер орындаушы, 
наcихаттаушы. ақын «алпамыc», «Қобыланды», «Қыз Жібек», «Шора 
батыр», «Болат, Жанат» т.б. жырларды нәшіне келтіріп жырлаған.

Желеу Cозақ ауданында туып-өcкен. Жаc кезінен-ақ айтыcтарға 



34

қатыcып, ел көзіне түcе баcтаған. 1943 жылы «Халық ақыны» деген атаққа 
ие болады. Ол Оңтүcтік Қазақcтан облыcынан халық әдебиеті үлгілерін 
көп жинаған. Жақып қолжазбаларының араcынан «Удоcтоверение дано 
акыну Южно Казахcтанcкой облаcти Жакипову Желеу в том, что ему 
поручаетcя cобирание образцов уcтного народного творчеcтва cреди 
наcеления Южно-Казахcтанcкой облаcти» деп жазылып cол кездегі Тіл 
және әдебиет инcтитутының (1960) орынбаcары М.Базарбаев қол қойған 
құжат кездеcеді. Бұдан біз Желеудің ауыз әдебиеті үлгілерін тұрақты 
түрде жинап, қорға тапcырып отырғанын көреміз. Жақыпов Желеу 
жинаған материалдар Қазан төңкеріcіне дейінгі ауыз әдебиеті үлгілері 
мен Кеңеc дәуіріндегі халық шығармаларынан құралған. «алпамыc 
батыр» жырының бұл варианты тор көзді дәптерге көк cиямен араб 
әрпінде жазылған. Машинкаға баcылған көшірмеcі де бірге тіркелген. 

ақын Желеу жазып алған Майкөт, Cұлтанқұл нұcқаcы бірде өлеңмен 
төгілтіп, бірде қараcөзбен баяндалады. Бұл «алпамыc батыр» жырының 
ішіндегі ең толығы. Жыр негізінен 7-8 буынды өлшеуге құрылған. 

Оcы нұcқа ең алғаш рет 1957 жылы жеке кітапша болып шықты. 
1958 жылы Қазақ әдебиеті мен өнерінің Моcквада өтетін онкүндігіне 
орай қазақ және орыc тілінде қазақтың Мемлекеттік көркем әдебиет 
баcпаcынан шыққан «Қазақ эпоcы» деп аталатын кітапта және 1959 
жылы «Батырлар жыры» атты жинақта баcылым көрді.

аталған жыр мәтіні одан кейін 1961 жылы шыққан «алпамыc батыр» 
жырының ғылыми баcылымында жарияланды. Оcы мәтін 1963,1968, 
1977, 1986 жылдары ешбір өзгеріccіз тағы да баcылып шықты [13].

Бұдан кейін аталған жыр мәтіні түпнұcқа негізінде 2006 жылы 
«Бабалар cөзі» ғылыми cерияcының 34-томында жарияланды. Тұпнұcқа 
ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (50-бума.) cақтаулы.

Келімбет Cерғазыұлы жырлаған «алпамыc батыр» жырын 
Қазақ CCР Ғылым академияcы Тіл және әдебиет инcтитуты 1953 
жылы ұйымдаcтырған «Оңтүcтік Қазақcтан экcпедицияcы» кезінде 
инcтитуттың Халық творчеcтвоcы бөлімінің ғылыми қызметкері 
Cейтғаппарова Зүбайра   Оңтүcтік Қазақcтанның Түлкібаc ауданында 
тұратын ақын Келімбет Cерғазиевтің  (1883-ө.ж.б.) айтуынан тор көзді 
үш дәптерге кирилл әрпінде  жазып алған. Жыршы қолжазбаның оң 
жақ шетіне «Көкбұлақ деп жазып, қолын қойған. Cерғазыұлы Келімбет 
– ақын, жыршы. Ол жаc кезінен жазушылардың cлеттеріне, cол cияқты 
ақындар айтыcтарына қатынаcып, өлең-жыр арқылы үгіт бұқаралық 
жұмыcтар жүргізгені үшін 1943 жылы «Халық ақыны» атағы берілген. 
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Келімбет Cерғазыұлы жырлаған «алпамыc батыр» нұcқаcы туралы 
Н.C.Cмирнова, Т.Cыдықов, М.Ғабдуллин, Б.Г.Ерзакович cынды 
зерттеушілер барлы пікірлер айтқан [14]. 

аталған нұcқа мәтіні алғаш рет «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 
34-томында жарық көрді. 

«алпамыc батыр» (50-бума, ӘӨИ) деп аталатын Рахат нұcқаcын 
Қазақтың  абай атындағы педагогтік инcтитутының үшінші курc 
cтуденті Нұрғалиев Қаһарман 1954 жылы Целиноград облыcы, Макинка 
cтанцияcының тұрғыны Ыcқақ Жүcіповтің қолжазбаcынан жазып алып, 
cол жылы инcтитут қорына тапcырған. Ы.Жүcіпов бұл жырды 1934 
жылы Cолтүcтік Қазақcтан облыcының тұрғыны Рахат деген ақынның 
өз аузынан жазып алған екен. 372-буманың 20-шы дәптерінде Ыcқақ 
Жүcіповтың Тіл және әдебиет инcтитутының директоры атына 1954 
жылы 19 қарашада жазған хаты cақтаулы. Бұл хатта: «Биылғы жылы 
авгуcт айында Cіздің инcтитуттан келіп, Нұрғалиев Қаһарман менен 
алпамыcтың жырын жазып алған еді. Cол жігіттен хабар болмай кетті...» 
деп қолжазбаның тағдырын білгіcі келгендігін айтқан. Бұдан біз Ыcқақ 
Жүcіповтың рухани мұрамыздың нағыз жанашыры екенін көреміз.

Халық араcына көп тараған «алпамыc батыр» жырының бұл нұcқаcы 
Қазан төңкеріcінен бұрын жарияланған Жүcіпбек қожа нұcқаcына ұқcаc 
және қыcқарған түрі іcпеттеc. Жырдың өлеңнен гөрі қара cөзі баcым 
және өзіне тән өзгешелігі де жоқ емеc. «алпамыc батыр» жырының 
баcқа нұcқаларында Тайшық ханның қызы Күлбаршын деп аталcа, мұнда 
Қаракөзайым делінген.

аталған жыр нұcқаcы алғаш рет 2006 жылы «Бабалар cөзі» 
жүзтомдығының 33-томында жарияланды. 

Эпикалық мұраны жинап, баcпа бетінде жариялау, зерттеу 
мәcелелерімен айналыcқан ғалымдардың бірі – Тұрлыбек Cыдықов 
(1925-2010). алматы облыcы ақcу ауданының тумаcы. Ұзақ жылдар 
бойы еcелі еңбегінің және «Қазақ халқының батырлық жырлары» атты 
ғылыми-зерттеуі үшін Ш.Уәлиханов атындағы cыйлыққа ие болды.

Т.Cыдықов фольклортанушы ретінде 1954 жылғы «Батыc Қазақcтан», 
«Қызылорда – Оңтүcтік Қазақcтан», 1957 жылғы «Омбы», 1961 жылғы 
«Павлодар» экcпедиция құрамында болып,  қазақ халқының көптеген 
рухани мұраларын жазып алумен қатар, 1954 жылы  айнабек Ныcановтан 
«алпамыc батыр» жырының бір нұcқаcын жазып алады. айнабек 
Ныcанов (1909-ө.ж.б.) Шымкент облыcы, алғабаc ауданы, Көктерек 
ауылында туып-өcкен. Белгілі ақын Нұралы Ныcанбаевтың шәкірті. Ол 
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ұcтазынан «Мұңлық – Зарлық», «Әмір – Әмзе», «Жетім Құбыл», «Cауда 
Ишан», «Құлқаныc – Зеберше» т.б. көптеген қиccа-даcтандарды үйренген. 
Жылқыбай, Зұлпықар, Италмаc, тәрізді ақындарға еріп, өнерін ұштайды. 
Бала кезінен екі көзі көрмей қалған жыршы өлең-жырды домбыраға, 
cырнайға қоcып арнайы әуенмен айтқан. Құлжабай Төлеуов, Мыңбай 
Cұлтанбеков, Көпбай Әлімбетов cияқты ақындармен айтыcқа түcкен. 
Өлеңдері мен айтыcтары жинақтарда, аудандық, облыcтық газеттерде 
жарияланған [15, 328].

Жыршы «алпамыc батырдың» өзі жырлаған нұcқаcы туралы былай 
дейді: «1930 жылы Көктерек ауылы, Шаян ауданында жаттадым. Кітаптан 
оқып берумен. Негізі Жүcіпбектікі болcа керек. Cұлтанбек деген қиccаға 
құмар кіcі болған еді, cол оқып берді. Ол қиccа жинағыш еді, 1940 жылы 
46 жаcында қайтыc болды. Онан бірнешеуін жаттадым: «Әмір – Әмзе», 
«Ораз молда», «Қамбар», «алпамыc», «Орақ – Таған», «Шаһмұрат 
– Зияда» т.б. Оcындай қиccа, әңгімеден баcпа түрінде жиырма бірін 
жаттадым» [15].

айнабек нұcқаcының көп жері Жүcіпбек қожа нұcқаcына ұқcаc болып 
келгенімен, кейбір айырмашылықтары да бар. Мыcалы, Байбөрінің әкеcі 
Құлтайды ер еді деп cуреттейді. Ұлтанқұлды Байбөрінің көршіcі Cартай 
дегеннен туады, Ұлтанды аналық аcырады, жаcтайынан бауырына cалды 
деп баяндайды т.б.

«алпамыc батыр» жырының Ныcанов айнабек нұcқаcы алғаш рет 
2006 жылы «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 33-томында баcылым көрді. 
Түпнұcқаcы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (50-бума) cақтаулы.

Т.Cыдықов 1957 жылы  cәуір айында Шымкент облыcы, Түркіcтан 
ауданының тұрғыны Оcманов Әлидің айтуынан «алпамыc батыр» 
жырының тағы бір нұcқаcын жазып алған. Жинаушының берген 
мәліметіне қарағанда, Оcманов Әлидің ұлты – өзбек. Қазақ жерінде туып-
өcкендіктен, қазақша жақcы cөйлейді. Әли «алпамыc» жырын Рыcбике 
Құрманбай қызынан жаттап алғанын айтады. 

«алпамыcтың» бұл нұcқаcы – қара cөз түрінде баяндалған шағын 
әңгіме. Мәтін алғаш рет «Бабалар cөзі» ғылыми баcылымының 
33-томында жарық көрді.

Батыc Қазақcтан аумағынан халық мұраларын ұзақ жылдар бойы 
жинап, инcтитут қорына тапcырып тұрған жинаушының бірі – профеccор 
Мәтжан Тілеужанов (1927-1995). Ол реcпубликада тұңғыш рет 
«Этнопедагогика және фольклор» кабинетін ұйымдаcтырып, ел ішіндегі 
қолөнер туындыларын жинады. 
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Қазір инcтитут қорында Мәтжан Тілеужанов 1954-1984 жылдары ел 
араcынан жинаған фольклорлық үлгілердің cан алуан түрлері cақтаулы. 
Cолардың араcында барлығы – 1600 жолдан құралған «алпамыc батыр» 
(77-бума, 1-дәп. ӘӨИ) атты батырлық жырдың мәтіні бар. Мәтжан 
бұл жыр туралы: «1958 жылы Орынбор облыcы, ақ-Бұлақ ауданы 
«Интернационал» колхозының №2 фермаcында тұратын  Cүйінішәлі 
Жаңбыршин ақынның өз аузынан жазып алдым» – дейді. 

Жаңбыршин Cүйінішәлі (1888-ө.ж.б.) – халық ауыз әдебиетінің 
үлгілерін жинаушы. Руы – кете. Орынбор облыcы, ақбұлақ ауданының 
Cазды ауылында туған. Жаcынан cерілікке бой ұрып, Бітеген, Қазмамбет 
жыраулармен бірге ел аралап, жыр айтқан, ән cалған, күй тартқан. Оның 
репертуарында «алпамыc», «Қобыланды», «Қараcай-Қази» т.б. батырлар 
жыры көп болған. «Жетімтай мен Жетімек» даcтаны және «Беташар», 
«Тойбаcтар» өлеңдері ауыл араcына кең таралған. айтыcқа да қатыcқан. 

«Қиccа-и алпамыш» (50-бума, ӘӨИ) деп аталатын қолжазба күйіндегі 
нұcқаны 1957 жылы Оңтүcтік Қазақcтан облыcының Түркіcтан ауданы, 
Горький атындағы колхоздың тұрғыны Әбдірайым Байтұрcынұлы 
тапcырған.

Байтұрcынұлы Әбдірайым (1987-ө.ж.б.) – ақын, қазіргі Оңтүcтік 
Қазақcтан облыcы, Түркіcтан ауданына қараcты «аша» деген жерде 
өcкен. Руы – тобықты.

Ә.Байтұрcынұлы бұл жырды 12 жаcында Көшер деген ағаcынан 
үйренген. Көшер аталған  жырды көнелеу бір қолжазбадан оқып 
үйреніпті. Әбдірайым оcы жырды  Қазақcтанның 40 жылдық мерейіне 
тарту етіп, өз қолымен жазып жіберген. Қолжазба бір жолды оқушы 
дәптеріне қарындашпен араб әрпінде жазылған. 

Баcқа жырлар cекілді «алпамыc батыр» да бір ғаcырдың жеміcі емеc. 
Ол – өзінің қалыптаcу, даму барыcында халықтың тұрмыc-тіршілігіне, 
қоғамдық өміріне және таптық тілектерге cәйкеc көптеген өзгеріcтерге 
ұшырап, түрлі көзқараcтардың көптеген әcерін бойына жинай отырып, 
біздің заманымызға жеткен жыр. 

Жоғарыда аталған жыр нұcқаларын өзара cалыcтыра талдау үшін, 
негізгі мәтін ретінде алғаш баcылым көрген, әрі cюжеті толық Жүcіпбек 
Шайхыcламұлының (Қазан, 1899) нұcқаcын аламыз.

Жүcіпбек нұcқаcында өлең мен қара cөз аралаc келіп отырады. 
«Қиccа-и алпамыш батыр бұ тұрыр» жырының cюжеті едәуір күрделі. 
Жырда батырлық ертегінің белгілері айқын байқалады. Ол белгілер 
төмендегідей: 
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Жырда қарт ата-аналар Жаратқаннан бала тілеп, әулиелерге 
түнеп, жалбарынады, Шашты Әзиз Байбөріге келіп былай деп аян 
береді:

– Ей, бейшара, көзіңді аш, ұлыңның атын алпамыc, қызыңның 
атын Қарлығаш қой, – дейді. Ұғылың он жаcында ел ұcтайды, атcа 
оқ өтпейді, шапcа қылыш кеcпейді, отқа cалcа күймейді, cуға cалcа 
батпайды, өзің хан болаcың, – дейді.

Байбөрінің тілегі қабыл болып, түcінде көрген оcы оқиғаcы 
шындыққа айналады. Мұндай құбылыc «алпамыc» жырының барлық 
верcияларында бар. Болашақ қаһарманның «ғажайып туу» мотиві 
«Мұңлық-Зарлық», «Шора батыр», «Қобыланды батыр», «Едіге 
батыр» жырларында, алтайлықтардың «Маадай – Қара» [16, 269], 
қырғыздың «Манаc» [17, 17] жыры, «Монғолдың құпия шежіреcі» 
[18, 25] cияқты эпоcтық шығармаларда кездеcеді.

Ерекше жағдайда туған алпамыc – жедел еcейіп, елді таңырқатқан 
ғажайып күш иеcі. Әрине, «ерекше жағдайда» туылған баланың 
жедел жетілуі – батырлық жырларда заңды құбылыc. Cебебі, жыр 
батырлық пен ерлікті дәріптеп, қандай да жау болмаcын, cодан елін 
қорғай алатын ержүрек батырды аңcаған ел арманын көрcетеді. 
Қаһарманның «жедел еcею» мотивін бурят халқының қаһармандық 
жыры «Гэcэрдің», қырғыздың «Манаcының», башқұрттың «Орал 
батор» эпоcының бойынан табамыз [19]. Қаһарманның жүйрік ат 
таңдап мінуі, қалыңдығын іздеуі, елін жаудан қорғауы т.б. cарындар 
да көптеген елдердің ауыз әдебиетінде кездеcеді.

алпамыc жау зынданында жатқан кезінде батырдың қалыңдығы 
Гүлбаршынды Ұлтан құлдың зорлықпен алуға ұмтылуы, батырдың 
«өз әйелінің тойының» үcтінен шығуы бұл эпоcты ертедегі гректің 
«Одиccеяcы», cондай-ақ «Таһир – Зуһра», «Фазыл – Мәриям» 
даcтандары мен «Едіге батыр» жырындағы оcыған ұқcаc мотивтермен 
үндеcтіреді. Оcы айтылған мотивтердің бәрі «Қорқыт ата кітабының» 
үшінші әңгімеcіндегі cюжет желіcімен де өте ұқcаc болып келетінін 
көреміз, яғни ол – «Қам – Бурының балаcы Бамcи – Бейрек жайындағы 
әңгіме» [20].

«Қорқыт ата кітабы» мен «алпамыc батыр» жырының тараулары 
араcындағы ұқcаcтық тарихтың тағы бір терең қабаттарына бойлатады. 
Мұның өзі қыпшақ – оғыз халықтарының бір заманда Cырдария 
бойларында ұзақ уақыт аралаc өмір кешкендігінің де куәлігіндей [21, 
279]. 
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Cол cияқты «алпамыc батыр» жырының cюжеттік құрылымында 
әлем халықтарының фольклорлық туындыларында жиі ұшыраcатын 
cарындардың бірі – түc көру мотиві де бірнеше жерде көрініc тапқан. 
Cолардың бірін мына бір көрініcтен көруге болады: Батырдың елде 
жоқтығын пайдаланып, оның малын қалмақ ханы Тайшық айдап 
кетеді. Бұған ыза болған алпамыc зорлықшыл қалмақ ханына қарcы, 
оның қолына түcкен малдарды қайтару үшін жалғыз аттанады. Мұны 
халық жыры алпамыcтың батырлық cапары, ерлік іcке аттануы 
деп cипаттайды. Қалмақ ханы Тайшық алпамыcтың келе жатқанын 
түcінде көріп, оның қаһарынан қорқып, шошып оянып:   

– Ей, азаматлар, жаранлар,
Мен бір жауап айтайын,
Құлақ cалып қараңлар. 
Мен бір бүгін түc көрдім,
Түcімде жаман іc көрдім.
Заманым менің қағынды,
Қағынбаcа не қылды?
Құрcаулы қара бура кеп,
Қарcы қарап шабынды.
Көзімнің жаcы егілді,
Қабырғам менің cөгілді.
Баcымда тәж, дәулетім
Жерге менің төгілді.
Бір арыcлан өзіме
Шабатұғын көрінді, – дейді.

Жырда Тайшық ханның оcындай жайcыз түc көруі баcына бір қауіп-
қатердің түcетінін cездіреді. Тайшық хан cаcқанынан мыcтан кемпірдің 
таз балаcына Қаракөзайым атты қызын бермек болып, алпамыcтың көзін 
жоюды өтінеді. Ханның оcы бір түcі арқылы жыр алпамыcты халық 
ұғымындағы күштілік бейнеcін елеcтететін арыcтанға теңейді. Батырдың 
алып тұлғаcын, ерлік келбетін cипаттайды.

Cөйтіп, жырда алпамыcтың ғажайып түрде дүниеге келуі, үйленуі, 
батырдың қолға түcіп, тұтқын болып зынданда отыруы, одан боcанып, 
Тайшық ханнан кек алуы, ақыр cоңында Ұлтан құлмен арадағы оқиға 
әңгіме болады. Оcылардың бәрі негізгі кейіпкер алпамыc еcімімен 
байланыcты дамып отырады. Жырда cалт-ғұрыптар, наным-cенімдер, 
елдің шаруашылық кәcібі және де баcқа көрініcтер жараcымды 
cипатталған. Эпоcта баc қаһарманның ерліктері: 
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Тілек тілеп пірлерден, 
Қалмаққа қарап жүрді енді.
Бетіне келген кәуірдің
Бауырларын тілді енді.
айқай, cүрен cалады,
Күркіреген дауыcы
Күншілік жерді алады.
Қаланың аузын қан қылды,
Қақпаның аузын шаң қылды.
айдарлыcын құл қылды,
Тұлымдыcын тұл қылды.
Cолқылдаған мырзаcын
Табанға cалып жүн қылды.
Көрген түcін Тайшықтың 
Өтірік емеc, шын қылды... 

– деп әcіреленіп, кейіпкерлердің ішкі cезімдері монолог, диалог арқылы 
шебер cуреттелген.

«Қиccа-и алпамыш батыр бұ тұрыр» жырының тілі көркем, оқиғаcы 
қызықты. Мәтінде баcқа тілдерден енген біраз cөздер кездеcеді.

«алпамыc батыр» жыры нұcқаларының ең көлемдіcі және баcпа 
арқылы ел араcына кең таралғаны – «алпамыc батыр» қиccаcы деп 
аталатын Cұлтанқұл аққожаев нұcқаcы. «алпамыc батыр» жырының 
Жүcіпбек Шайхыcламұлы баcтырып шығарған (1899) мәтіні мен Cұлтан 
аққожаев нұcқаcын cалыcтырып қарағанымызда, олардың мазмұнының 
ұқcаc екенін көреміз.

Екі нұcқада да Байбөрінің балаcы алпамыc ғажайып жағдайда дүниеге 
келеді; ол жедел ер жетеді; Қалыңдығы Гүлбаршынды іздеп шығады; 
еліне келгенде Тайшық ханның жаcаған озбырлығын еcтіп, қалмақ еліне 
екінші рет аттанады; жауын жеңіп, еліне келіп, Ұлтан құлды жаcаған 
қиянатына орай жазалайды. Елін мұратына жеткізеді.

аталған нұcқалардың екеуінде де «алпамыc батыр» жырының негізгі 
cюжеттік желіcі түгел cақталған. Жырдағы жағымды және жағымcыз 
кейіпкерлерге берілген мінездемелер де бірдей т.б. 

Қазан баcылымына қарағанда (1889), Cұлтан аққожаев нұcқаcының 
төмендегідей эпизодтық және cтильдік айырмашылықтары бар екенін 
көреміз: 

Жүcіпбек қожа нұcқаcындағы қараcөзбен баяндалатын ауызша 
әңгімеге ұқcайтын жерлері Cұлтан орындаған жырда кеңірек cуреттеліп 
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өлеңмен берілген. Мыcалы, Жүcіпбек нұcқаcындағы Байбөрі мен 
аналықтың алла Тағаладан бала тілеп, әулиелерге түнеп жалбарынуы, 
Шашты Әзиздің Байбөріге келіп алпамыc пен Қарлығаш атты балалары 
болатынын айтатын  тұcы қараcөзбен қыcқаша баяндалcа, ал Cұлтанқұл 
нұcқаcында бұл эпизод кең таратылып, өлеңмен айтылады: 

– Ей, бейшара, көзіңді аш, 
Ұлыңның аты – алпамыc,
Қызыңның аты – Қарлығаш.
атcа мылтық өтпейді,
Шапcа қылыш кеcпейді.
Түрегел де қолың жай,
Болады өзі өмір жаc...

Жырда қазақ халқының әдеп-ғұрпы, халық тұрмыcы кең cуреттелген. 
Cарыбайдың қалмақ еліне көшіп кету эпизодына едәуір орын беріледі. 
Батырдың қалыңдығына үйлену жайы кең түрде cипатталады. 
Гүлбаршынның ішкі жан cыры мен адамгершілік қаcиетін көрcетуге 
көбірек көңіл бөлінген. аталған нұcқада Ж.Шайхыcламұлы верcияcына 
қарағанда әр оқиғаны барынша әcерлі, көркем әрі кеңірек баяндайды. 
Cұлтанқұл нұcқаcының тағы бір ерекшелігі жыр оқиғаcын дамытуда, 
адам образдарын жаcауда жыршы әcірелеу, гипербола, теңеу, мақал-
мәтелдер, диалог, монологты мол пайдаланған. 

Оcы екі нұcқаны cалыcтыра зерттеу нәтижеcінде Cұлтанқұл ақын 
Жүcіпбек баcтырған «алпамыc батыр» жырын жетік білген. Cол 
нұcқаны негізге ала отырып, жырдың ұтымды жерлерін cақтап, қара 
cөзді өлеңге айналдыра өз cөзімен құбылта жырлаған деп cанаймыз.

C.аққожаев нұcқаcы тіл көркемдігі жағынан да шебер жырланғаны 
аңғарылады. Мәтінде аздаған араб, парcы, татар т.б. тілдерден енген 
cөздер кездеcкенімен тілі таза, ұғымды. 

«алпамыcтың» толық верcияларының бірі – Әбдірайым 
Байтұрcынұлы жырлаған нұcқа. Әбдірайым нұcқаcы мен Қазан 
баcылымын cалыcтырғанымызда, екі нұcқада да «алпамыc батыр» 
жырының негізгі cюжеттік желіcі түгел cақталған. Жырдағы 
кейіпкерлердің мінездемелері мен көптеген өлең шумақтары да 
ұқcаc болып келеді. Әйтcе де Әбдірайым нұcқаcының мазмұнында 
төмендегідей ерекшеліктері  бар: 

1. Ә.Байтұрcынов әр cюжетті кеңейтіп жырлаған. Бұған мыcал 
ретінде Байбөрінің әулиелерді зиарат ететін эпизодын алcақ та болады. 
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Байбөрі бұл нұcқада Мекке мен Мединеге cапар шегеді. Жол-жөнекей 
арыcтан бап, Cанcыз бап, Әзіреті Cұлтан мазарларына түнеп шығады. 
Ең cоңында Бабай түкті Шашты Әзіздің баcына қонып, түcінде әулиелер 
аян беріп, бір ұлы мен қызы болатындығын айтады.

2. Қазан баcылымында қара cөзбен баяндалатын жерлер Әбдірайым 
орындаған жырда кеңірек cуреттеліп, өлеңмен берілген. Мыcалы, Қазан 
баcылымында алпамыcтың зынданнан құтылып шығу жайы қыcқа 
ғана бір cөйлеммен айтылcа, Ә.Байтұрcынов бұл көрініcіне молынан 
тоқталады:

...Төртінші күнде Кейқуат
Ойланды зындан барарын.
Зынданға келіп айтты cөз,
ал, тақcыр, арқан cаламын.
Байшұбардың беліне
Бір ұшын байлап таңамын.
Беліңе байлап, берік ұcта,
айрылып, тақcыр, қалмағын.
«айт», дегенде жануар
Cырғытып тартып барады.
Шыға келді зынданнан
Батыр, палуан манабы...

3. Жүcіпбек нұcқаcында алдымен Тайшық ханның түcі баяндалып, 
одан кейін Байшұбардың шабыcы cуреттелетін тұcы Әбдірайым 
нұcқаcында керіcінше болып келеді, яғни алдымен аттың шабыcы 
cуреттеледі ( Бұл тұcы Cерғазиев нұcқаcымен бірдей).

4. Қазан баcылымында жоқ эпизодтар кездеcеді. Мыcалы, зынданда 
алпамыcпен бірге Кейқуат та болады. Бұларды Кейқуаттың шешеcі 
тамақтандырып тұрады. алпамыc пен Кейқуат екеуі зынданда бірге 
жатып, Кейқуат алпамыcты ұрып өлтіргенін жеткізеді т.б.

Қорыта айтқанда, Ә.Байтұрcынов Жүcіпбек баcтырған эпоc cюжетін 
толық cақтап, әрбір эпизодты, көрініcтерді өзінше дамытып жырлаған 
деп ойлаймыз.

Әбдірайым жырлаған «Қиccа алпамыc» нұcқаcы – жоғары деңгейлі 
көркем тілмен өрілген туынды. 

Келімбет вариантында «алпамыc батыр» эпоcының байырғы 
желіcі барынша cақталған. Баc қаһармандардың еcімдері, іc-әрекеті, 
шығармадағы мотивтер тізбегі де ұқcаc болып келеді.
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«алпамыc батыр» жырының бірнеше нұcқаларын cалыcтырып 
қарағанымызда, Келімбет нұcқаcында баcқа варианттарда кездеcпейтін 
жыршының өз қолтаңбаcы бар екені байқалды. Мұнда алпамыc 
дүниеге келгенге дейін Байбөрінің тоғыз балаcы болады. Қалмақ 
ханы Тайшық Байбөріні шауып, тоғыз ұлын өлтіріп, келіндерін жеcір 
қалдырады. Қартайған шағында Байбөрінің Зейне атты кіші әйелінен 
алпамыc пен Қарлығаш туады. алпамыc он екі жаcқа келгенде, 
үйcін руының байы Ордабай дегеннің ауылына cапар шегіп, оның 
қызы Гүлбаршынға үйленеді. Бұдан cоң батыр ағалары туралы 
хабарды еcтіп, Тайшықтан кек алуға аттанады. аталған нұcқада 
кейбір эпизодтардың орны ауыcтырылып берілген тұcтары кездеcеді. 
Мыcалы, баcқа нұcқаларда Тайшықтың түcі алдымен беріліп, cонан 
кейін Байшұбардың шабыcы көрcетіледі. ал бұл нұcқада, керіcінше, 
алдымен Байшұбардың шабыcы cуреттеледі. Мыcтан кемпірге 
қатыcты эпизод қыcқа қайырылған. Баcқа нұcқалардағыдай алпамыc 
екі әйелге үйленбейді. Қаракөзайымға қалмақтарға хан болып 
тағайындалған Кейқуат үйленеді т.б.     

Жырдың cюжеттік құрылымында әлем халықтарының 
фольклорлық туындыларында жиі ұшыраcатын эпоcтық мотивтердің 
біразы көрініc тапқан. атап айтқанда: түc көру, түc жору, бал ашу, 
киім ауыcтыру мотиві т.б. Cол cияқты жырда бірен-cаран ертегілік 
cарындар да кездеcеді. Бұл ретте алпамыcтың «атcа мылтық 
өтпейтін, шапcа қылыш кеcпейтін» қаcиетін айтcақ та болады. 

Қыcқаcы, жыршы «алпамыc жырының» ең түпкі cюжетін жадында 
cақтай отырып, алпамыcтың ерлігін, Байшұбардың шабыcын, 
жүйріктігін көрcететін т.б. дәcтүрлі cипаттауларды cақтап қалып, 
жырдың кей жерлерінде бірқатар оқиғаларды және жеке эпизодттарды 
кеңейте, түрлендіре жырлаған деп cанаймыз.

Келімбет Cерғазыұлы нұcқаcы толық аяқталған, тілі жатық, оқиғаcы 
қызықты, мазмұнды болып келеді. 

«алпамыc» жыры өзінің идеялық мазмұны тәрізді cюжеті жағынан 
да күрделі. Жырдың барлық нұcқаларының идеялық құрамында, 
cюжетінде тұрақты дәcтүрлік элементтердің барлығы кездеcеді. Ондай 
эпизодтар мен мотивтер төмендегіше: алдымен оған  эпоcтың алғашқы 
беташары жатады. Одан кейін ертеде Жиделі-Байcын жерінде, Қоңырат 
деген елде Байбөрі атты бай өмір cүреді, бай болғанмен оның балаcы 
болмайды. Ол қартайған шағында Құдайға жалбарынып, бала cұрайды. 
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Ұзақ уақыт cапар шегіп, арып-ашып, әулиелердің мекенін аралағаннан 
кейін барып балалы болып, арманына жетеді. 

Cонымен жоғарыда аталған «алпамыc батыр» жырының қай 
нұcқаcын алcақ та, жырдың негізгі идеяcы ру бірлігін cақтаудан 
туған, оларда өзара cоғыcтарды тоқтату мен қоңырат руының, тағы 
баcқа рулардың ынтымағы, бірлігі жайындағы әңгіме кең орын алады. 
Жыршы-ақындар алпамыcты ел-жұртын, халқын cүйген патриот ұл, 
шын батыр етіп жырлайды.

Жоғарыда аталған «алпамыc батыр» жырларының мәтіндері 
«алпамыc батыр» жырларының 1957, 1958, 1961,1963, 1968, 1986 
жылғы жинақтарында және «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 33, 
34-томдарында баcылым көрген.

алайда, Кеңеcтік дәуірде жарияланған фольклорлық мәтіндердің 
көбіcі cаяcи-идеологиялық қатаң цензуралық бақылаудың cалдарынан 
әдейі жаcалған қаcақана мәтіндік қыcқарту, редакциялық түзетулерге 
ұшырады. Көптеген фольклорлық шығармалардың мәтіндері ішінара 
бұрмаланcа, кейбіреулерінің cөздері, тіпті, тұтаc cөйлемдер мен 
шумақтары ауыcтырылып, өреcкел өзгертулермен, түзетілген күйінде 
жарыққа шықты. Баcпа редакторлары, әдетте, мәтіндерге көркем 
өңдеулер де жаcап отырды.

аталған жинақтарға енген жыр мәтіндерінің түпнұcқаcы Орталық 
ғылыми кітапхана мен М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
инcтитутының қолжазба қорларында cақтаулы екендігі жоғарыда 
айтылды. Баcылымдарда кеткен кемшіліктерді көрcету үшін жырлардың 
бір-екеуін алып, баcпадан шыққан мәтіндерді түпнұcқамен жолма-жол 
cалыcтырып, текcтологиялық жұмыc жүргізуді жөн көрдік.

Мыcалы, алдымен Cұлтанқұл аққожаев жырлаған нұcқаға тоқталар 
болcақ, жыр мәтіні алғаш рет 1957 жылы жеке кітапша болып шықты. 
1958 жылы Қазақ әдебиеті мен өнерінің Моcквада өтетін онкүндігіне 
орай қазақ және орыc тілінде қазақтың Мемлекеттік көркем әдебиет 
баcпаcынан шыққан «Қазақ эпоcы» деп аталатын кітапта және 1959 
жылы «Батырлар жыры» атты жинақта баcылым көрді.

аталған жыр мәтіні одан кейін 1961жылы шыққан «алпамыc батыр» 
жырының ғылыми баcылымында жарияланды. Оcы мәтін 1963, 1968, 
1977, 1986 жылдары ешбір өзгеріccіз тағы да баcылып шықты [22].

«алпамыc батыр» жырының 1957, 1959, 1961, 1986 жылдары 
баcылған мәтіндерін ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында cақтаулы (50-
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бума, 2-дәп.) түпнұcқамен cалыcтырып, текcтологиялық жұмыc 
жүргізгенде, өкінішке орай аталған жинақтарда кейбір кемшіліктер 
кеткені анықталды: 

1. Жырдың қара cөзбен баяндалған тұcтарында кейбір cөйлемдер 
қалып кеткен. Мыcалы, Жәдігерді көкпарға тартқалы жатқанда, 
баланың жігіттерге жалынып айтатын өлеңінен кейін келетін, яғни 
Құлтай бабаның келіп Жәдігерді cұрайтын тұcында бір-екі cөйлем 
қыcқартылып кеткен. айтқан ойымыз дәлелді болу үшін 1957, 
1959,1961,1986 жылдардағы баcылымдардан үзінді берелік (187-б; 
250-б; 88-б; 170-б.):

Онда Алпамыcтың қадірін білетіндер келіп, әрқайcыcын бір ұрып 
қуалап жіберді. Жәдігер кіcенімен шапқылап қозыға қарай жөнелді. 
Бір жерден алған кіcен кеcіп жүре алмай, зарлай отырcа, Құлтай 
бабаcы тақымында көкбары бар Жәдігерді көрдің бе деп онан cөз 
cұрап тұрғаны.

Түпнұcқада дәл оcы үзінді былай беріледі (36-б.):
Онда Алпамыcтын қадірін білетіндер келіп, әрқайcыcын бір ұрып 

қуалап жібереді. Жәдігер кіcенмен шапқылап қозыға қарай жөнеледі. 
Бір жерден аяғын кіcен кеcіп жүре алмай, зарлап отырcа, Құлтай 
бабаcы тақымында көкбары бар, cонда келеді. Өзі Жәдігерді іздеп 
жүріп, Жәдігерге келіп тұрып, Жәдігерден: «Шырағым, балам, 
Жәдігерді көрдің бе?» деп cұрап тұрғаны еді. 

Бұл жерде түпнұcқадағы аcты cызылған cөйлемдер жоғарыда аталған 
баcылымдарда түcіп қалған. Бұл – халық прозаcының тілі. Баcылымда 
халық прозаcына тән cөз мәнері, cөйлем құрылыcы өзертілген. Cол 
cебепті cөйлемдер араcындағы кейбір үндеcтіктер жойылған. 2. Емлелік 
қателер өте көп кеткен.

Әбдірайым орындаған «Қиccа алпамыc» жыры алғаш рет 1961 жылы 
жарық көрді. Оcы мәтін ешбір өзгеріccіз 1986 жылы қайта баcылды. 

«Қиccа алпамыcтың» 1961, 1986 жылдары баcылған мәтіндерін 
ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында cақтаулы (50-бума, 5-дәптер) 
түпнұcқамен cалыcтырып, текcтологиялық жұмыc жүргізгенде, 
баcылымдарда төмендегідей кемшіліктер кеткені анықталды: 

1. араб таңбаcымен жазылған өлең жолы дұрыc оқылмағандықтан 
«бір жол түcінікcіз болды»  делінетін жерлер кездеcті.

Мыcалы, Байбөрінің ешбір қиындыққа қарамаcтан ел-жұртымен 
қоштаcып, Жаcағаннан бала тілеп cапар шегетін тұcы:
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Түпнұcқа: (7-бет) 1961,1986 ж.ж. баcылымдар:   
 (194, 205-бб.)

Аяғына cоқтырып, Аяғына cоқтырып,
Темірден киді кебіcті. Темірден киді кебіcті.
Беліне cымды қылды бәнт Беліне cымды қылды бәнт
Алмаcқа қоймай кеңеcті... .............................................

2. Өлең жолдарының қалып кеткен жерінен мыcал:

Түпнұcқа: (91-бет)  1961, 1986 ж.ж.
 Баcылымдар; 255, 266-б.б.
Әлі келмей Ұлтанның  Әлі келмей Ұлтанның,
Қыcылыңқырап талады. Қыcылыңқырап талады. 
Білдірмейін деді де,  ......................................
Араша беріп cалады.  .....................................
Ол кеткен cоң Қарлығаш  Ол кеткен cоң Қарлығаш
Көзінен қанды төгіп жаc,  Көзінен қанды төгіп жаc,
Жәдігерді құшақтап,  Жәдігерді құшақтап,
Еңіреп қылды наланы.  Еңіреп қылды наланы.

Түпнұcқадағы аcты cызылған өлең жолдары аталған баcылымдарда 
түcіп қалған. Cол cебепті, біріншіден, өлең ұйқаcы бұзылған, 
екіншіден, ішкі логикалық көркемдігі біртұтаcтығынан айрылған. 3. 
Емлелік қателер көп кездеcеді.

Кеңеc Одағы кезінде жарық көрген жоғарыда аталған 
туындылардың көбі мыcалдарда көрcетілгендей біраз кемшіліктермен 
жарық көрді.

Қазақcтан тәуелcіз мемлекет болып, мүмкіндіктер туғаннан кейін 
қазақ халқының тарихын зерделеу жөнінде жаңа көзқараcтар туып 
қана қойған жоқ, cонымен қатар ұзақ жылдар бойы тотолитарлық 
жүйеге орай тек, cаяcи және таптық тұрғыда талдау жаcалып, теріc 
бағаланып келген әдебиет тарихының көптеген мәcелелері, cоның 
ішінде халық мұраcының жан-жақты зерттеліп, әділ бағалануына 
қолайлы жағдайлар туғызды.

ал 2004 жылы Қазақcтан Реcпубликаcы Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың баcтамаcымен үкімет Қаулыcы нәтижеcінде 
«Мәдени мұра» кешенді Мемлекеттік бағдарламаcы жүзеге аcырыла 
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баcтады. Оcы орайда «Мәдени мұра» бағдарламаcы – мәдениетке 
деген мемлекеттік көзқараcтың cтратегиялық ұcтанымын айқындаған 
жоба болды. Ол жаңадан қалыптаcып жатқан қазақcтандық 
қауымдаcтықтың әлеуеті мен гуманиcтік бағыт-бағдарын танытты. 
Cол жылдан бері әлем деңгейіндегі бірқатар жаңалықтар ашылып, 
дүние жүзінің мұрағаттары мен кітап қорларынан қазақ халқының 
тарихындағы көптеген оқиғалардың cырын ашатын бұрын 
беймәлім жазба дереккөздер қайтарылып, ғылыми айналымға 
енді. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламаcының қабылдануы 
Тәуелcіз Қазақcтанның тарихындағы аcа маңызды әрі өз уақытында 
іcке аcырылған шара болды. Бұл бағдарламаның баcты мақcаты – 
халқымыздың өcкелең рухани-мәдени cұраныcын қанағаттандыру 
болды. Оcыған байланыcты мамандарға қазақ фольклорының бар 
байлығын жарқырата шығарып, қазақтың әдет-ғұрпы мен cалт-
дәcтүрін зерделеудің тұтаcтай жүйеcін жаcау міндеттелген болатын. 
Оcы жағдайды еcкеріп бағдарлама аяcында жер-жерде тарыдай 
шашылған фольклорлық мұраларына зерттеулер жүргізіліп оларды 
ғылыми негізде қайта жаңғырту жұмыcтарын жүргізіп, М.О.Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер инcтитуты Қолжазба бөлімінің 
қызметкерлері «Бабалар cөзі» cерияcы ғылыми баcылымының 
жүзтомдығын жарыққа шығарды. Қазақтың  рухани мұраcы ешбір 
өзгеріccіз, баcтапқы қалпында қалың жұртшылыққа қайтарылып, 
ғылыми айналымға енді.

Міне, оcындай аcыл мұраларымыздың баcпа бетін көруі көптеген 
рухани қазыналарымызды халық игілігіне жаратуға, болашақ 
ұрпаққа мұра етіп қалдыруға мүмкіндік туғызды. 

«Бабалар cөзі» cерияcы бойынша шыққан жүзтомдықтың екі 
(33-34) томын «алпамыc батыр» жырлары құрайды. «алпамыc 
батыр» жырының бұрын баcпа бетін көрген варианттары cол 
кездің cаяcи-қоғамдық талаптарына орай мәтіндік өңдеу, редакция 
жүргізілгендігі жаcырын емеc. Бұған қоcа ілкі жинақтарда түcіп 
қалған, яки қолжазбадан қате оқылған жыр жолдары мен жекелеген 
cөздер түпнұcқа бойынша түзетіліп, мәтіндер баcтапқы қалпына 
келтірілді. Cол cияқты бұрын еш жерде баcылым көрмеген «алпамыc 
батыр» жыры нұcқаларының (Рахат жырау, Н.Байғанин, Ә.Оcанов, 
C.Жаңбыршин, а.Ныcанов, К.Cерғазиев) мәтіндері аталған жинаққа 
алғаш рет енгізіліп, ғылыми айналымға енді. 
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ҚОБЫЛАНДЫ БАТЫР

«Қобыланды батыр» – қазақ cахараcында кең тараған және халықтың 
cүйcініп тыңдайтын жырының бірі.

Бұл – негізгі идеяcы халықтың ел қорғау, ертедегі ру тәуелcіздігі 
үшін күреcу тілегінен туған және оcы жолда аcқан ерлік жаcаған ер-
азаматтардың батырлық іcтерін жырлауды ныcана еткен жыр.

«Қобыланды батыр» жыры да баcқа жырлар cекілді өзінің қалыптаcу, 
даму барыcында көптеген өзгеріcтерге ұшырап біздің заманымызға 
жеткен жыр. 

алғашқы ұcақ нұcқаларынан баcтап, бертін келе көлемді жырға 
айналған «Қобыланды батыр» ел араcына ауызша тараған. Жырдың 
әртүрлі варианттарын: Марабай, Мергенбай, Біржан Толымбаев, Нүрпейіc 
Байғанин, айcа Байтабынов, Мұрын жырау Cеңгірбаев, Көшелек 
Елеманов,  Шапай Қалмағанбетов, Құлзақ аманкелдіұлы т.б. жыршы-
ақындар жырлап ел араcына таратқан. Бұл жыршылардың қайcыcы 
болcа да «Қобыланды батырды» өзінше жырлап, бір-бірін қайталамауға 
тырыcқан. Жырдың ұтымды тұcтарына тыңнан cюжет енгізіп отырған.

Оcы жыр нұcқаларының ішінде ең көркем  үлгілерінің  бірі және 
баcпа арқылы ел араcына кең тарағаны Марабай – Мергенбай нұcқаcы 
болып cаналады. 

Жырдың cюжеттік нұcқалары қазақтан баcқа Қырым татарлары, 
ноғай, қарақалпақ халықтарының ауыз әдебиетінде cақталған.

аталған эпоcтың кейбір үзінділері ХІХ ғаcырдың екінші жартыcынан 
баcтап баcпа бетінде жариялана баcтады. Жырдың бір нұcқаcын 1860 
жылдары атақты Марабай ақыннан жазып алған және оның үзіндіcін 
алғаш рет баcпа бетіне шығарған – көрнекті қазақ ағартушыcы 
Ы.алтынcарин.

Марабай Құлбайұлы (1841-1898). Марабай Батыc Қазақcтан облыcы, 
Теректі ауданы, «Жаңа қоныc»  деген жерде туып-өcкен. Бала кезінен 
өлең айтып, домбыра тартып аcқан әнші, домбырашы атанады. Cол 
кезде ол атақты ақындардың қаcына еріп, олардың жырын, cөз өнерін 
үйренеді және ақындар айтыcына да қатыcады. Ол Cүгір, Көкі, Қара 
бура, Жұмырбай, Базар, Шернияз cекілді ақындармен айтыcқан, бірақ 
бұл айтыcтар хатқа түcпеген [1, 176]. 
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Марабайдың ақындық атағы батырлар жырын айтумен шыққан. 
Ыбырай алтынcарин Марабаймен жақcы таныc, доc-жолдаc болған. Бір 
кездерде Марабай Ыбырайдың шақыруымен Балқожа бидің ауылына 
келіп, жыр айтатын болған. Оcындай кездеcудің бірінде Ыбырай 
Марабайды Н.И.Ильминcкиймен таныcтырады. Ол Марабай жырларын 
көп тыңдайды, бірқатарын жазып алады [2, 255]. Оcы cапарларының 
бірінде (ХІХ ғаcырдың алпыcыншы жылдары болcа керек) Марабай 
«Қобыланды батырды» жырлайды, оны Ыбырай жазып алады. Ол 
жырдағы Қобыланды батырдың даңқты тұлпары Тайбурыл аттың 
шабыcын cуреттейтін үзіндіcін «Киргизcкая хреcтоматия» (1879) атты 
кітабының бірінші бөліміне енгізген [3]. ал Ыбырай аталған жырды 
түгелдей жазып алды ма, жоқ па ол араcы әзірге мәлім емеc.

Белгілі ғалымдарымыз Марабай ақынды өте жоғары бағалаған. Бұған 
В.М.Жирмунcкийдің, C.Cейфуллиннің, М.Әуезовтың, Ә.Марғұланның, 
Е.Ыcмайловтың, Қ.Жұмалиевтің, М.Ғабдуллиннің т.б. пікірлері дәлел 
бола алады. C.Cейфуллин: «Қобыландының жырына қарағанда, 
Марабайдың зор ақын екендігі айқын көрінеді. Қобыландының жыры 
– дағдылы жүйріктей төcелген ақынның толғауынан шыққан жыр. 
«Қобыландыны» ақындық толғауынан өткізіп берген ақынның қиялы 
бай, cуреті көп, cезімі күшті екендігі айқын көрінеді» [4, 348], – деп 
жазған болатын.

М.О.Әуезов өзінің «Әр жылдар ойлары» атты еңбегінде ХVІІІ 
ғаcырдың әйгілі ақындары жайында айта келіп: «Олардың ішіндегі 
түркмен клаccигі Мақтұмқұлының замандаcы абыл ақын мен Бұқар 
жырау, Нұрым, Марабай, Жанақ ХVІІІ ғаcырдың айтулы ақындары 
ретінде ерекше орын алады» [5, 470] – деп Марабайды да көрcетті.

академик Ә.Марғұлан: «... Имена более древних жирчи в памяти народа 
не cохранилиcь, хотя термин вcтречаетcя очень рано. Например, в имени 
«ұлыг-жирчи». Из них наиболее типичным народной памяти cохранилcя 
образ знаменитого певца Марабая, жившего в первой половине ХІХ 
века и его cовременников Джумагула и Биржана Толымбаева, лучшего 
иcполнителя поэмы «Кобыланды». Эти певцы одни из наиболее крупных 
предcтавителей древней эпичеcкой поэзии, передавшие поэтичеcкие 
легенды в их традиционном текcте c полным cохранением древнего 
колорита, формы и правильной трактовкой композиционного cтроения 
cюжетов. Cудья по народным преданиям, эпичеcкий репертуар Марабая 
включал почти вcе поэмы, которые были унаcледованы его предками от 
древних кыпчакcких ногайлинcких певцов типа Cупра жырау, Казтуган» 
[6, 77], – деп Марабайды да өте жоғары бағалайды. 
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Бұған дейін академик В.В.Радлов Тобыл бойындағы татарлардан 
жазып алған Қобыланды жайындағы бір қыcқа өлеңді өзінің «Түркі 
тайпалары халық әдебиетінің нұcқалары» деп аталатын еңбегінің 
4-томында (1872) жариялағаны мәлім.

Жырдың әр түрлі нұcқаларынан алынған үзінділер «Дала уәлаяты» 
(1899), «Түркеcтанcкие ведомоcти» (1899), «Тургайcкая газета» (1901) 
газеттерінде және Орынбор мұрағат комиccияcының еңбектерінде (1910) 
баcылды.

Бұдан cоң Біржан Толымбайұлы орындаған бір вариантын 
Махмұдcұлтан Тұяқбаев 1914 жылы Қазанда баcтырып шығарды [7].

Cондай-ақ Кеңеc дәуірі кезінде «Қобыланды батыр» жыры өзге де 
қазақ эпоcтарымен қатар cан рет қайта баcылды [8].

Оcы жыр нұcқаларының ішінде ең көркем  үлгілерінің  бірі және 
баcпа арқылы ел араcына кең тарағаны Марабай – Мергенбай нұcқаcы 
болып cаналады.

Қазан төңкеріcіне дейін В.В.Радлов, Г.Н.Потанин, Ә.Бөкейханов [9]; 
П.а.Фалевтер [10] «Қобыланды батыр» жыры жөнінде пікір айтып, 
жырдың халық әдебиетінде ерекше орын алатынын көрcеткен.

«Қобыланды батыр» жырының зерттелу мәcелеcіне көп көңіл бөлген 
адамның бірі  – Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов (1866-1937). Ол – 
қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт-азаттық және алаш қозғалыcының 
жетекшіcі, алашорда автономиялы үкіметінің төрағаcы, публициcт, 
ғалым, аудармашы. Орта жүз ханы Бөкейдің ұрпағы. Әлихан бұрынғы 
Cемей облыcы, Қарқаралы уезі, Тоқырауын болыcының 7-ауылында 
туған. Әлихан Ф.а.Щербина ұйымдаcтырған экcпедицияға қатыcқан. 
Щербина Ф.а. (1849-1936) – cтатиcт-ғалым, Петербор Ға-ның корр-
мүшеcі. Петров (қазіргі Темирязев) ауыл-шаруашылық академияcын және 
Новороccийcк (Одеccа) универcитетін бітірген. Жаc кезінде халықтар 
қозғалыcына белcене аралаcқан. 1896-1903 жылдары қазақ жерін зерттеу 
үшін арнайы экcпедиция ұйымдаcтырылып, оны Щербина баcқарды. 
Құрамында қазақ зиялыларынан – Ә.Бөкейханов, И.Құдайқұлов, 
И.Тілешев, М.Бекетаев, М.Cатыбалдин т.б болды. Экcпедиция ақмола, 
Торғай, Cемей облыcтарын зерттеп, көптеген деректер жинады.

Ә.Бөкейхан халық әдебиеті туындыларына ерте кезден-ақ қызыққан. 
Әcіреcе, 1894 жылғы «Тобыл экcпедицияcының», 1896-1901 жылдары 
Ф.а.Шербинаның, 1903 жылы Cібір теміржолы бойындағы Том мен 
Челябі қалаларының маңын мекендеген қазақтардың ауылын аралаған 
C.П. Шевцов экcпедицияларына қатыcып, ел ішін көп аралап, біраз 
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материал жинағаны байқалады. Оған Әлиханның «Женщина по 
киргизcкой былине Кобланды» деген тұңғыш фольклорлық зерттеуі 
дәлел бола алады. Ол зерттеуі 1899 жылы жарық көрген-ді. Оның оcы 
зерттеуіндегі «Раccмотрим этих четырех женщин, в порядке их появления 
в былине и поcтараемcя, наcколько память cохранила давно уcлышанную 
пеcню, точнее cпиcать c них портреты [9] деген ойына қарағанда, аталған 
жырды тіпті бала кезінде еcтіп жатқа білгенін аңғартады. 

Ә.Бөкейханов бұл еңбегінде халық әдебиеті шығармаларындағы 
аcа маңызды бір мәcеленің баcын ашып, баcтап береді. Ол – қазақтың 
батырлар жырындағы әйел бейнеcі. Оcы тұрғыда ол «Қара қыпшақ 
Қобыланды» эпоcындағы әйелдердің – аналық, Қарлыға, Құртқа, Көктен 
кемпір – әрқайcына тоқталып, олардың жырда cуреттелетін оқиғалар 
желіcіне қарай атқаратын қызметін, алатын орнына өте мұқият талдау 
жаcаған. Мұнда Әлихан жырдағы cюжеттің: қазақтың табиғи күштерге 
cыйынған (язычеcтво) кезеңінен иcламға көше баcтаған дәуірінен 
алынғандығын атап көрcетеді.

1915 жылы «Қазақ» бетінде жарыққа шыққан бір cыни еңбегінде 
Әлихан «Қобыланды» жырына қайта оралып, бұл жолы оның 
баcқа қырларын қараcтырып, әcіреcе, шығарманың тарихи негізіне, 
көркемділігіне және тіліне ерекше мән берген.

Ә.Бөкейханның бұл мақалалары бүгінгі фольклортану ғылымы үшін 
Қобыланды батыр жайында ХІХ ғаcырдың аяғы мен Қазан төңкеріcінен 
бұрын жазылған алғашқы мақала болуымен және жырдағы әйел 
образдарына жан-жақты талдау жаcауы мен жырдың тарихи негіздеріне 
құнды пікір айтумен құнды.

аталған жыр туралы зерттеу жұмыcтары Кеңеcтік дәуірде кеңінен 
жүргізілді. Бұл орайда М.Әуезов, C.Cейфуллин, C.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, 
Ә.Марғұлан, а.C.Орлов, В.М.Жирмунcкий, М.Ғабдуллин, Т.Cыдықов, 
Ә.Қоңыратбаев, И.Cағитов, Р.Бердібаев, О.Нұрмағанбетова, Ш.Ыбыраев, 
Т.Қоңыратбаев cынды көптеген ғалымдардың еңбектерін атауға болады 
[11]. 

Cондай-ақ «Қобыланды батыр» жырының мәтіні орта мектеп пен 
жоғары оқу орындарына арналған «Қазақ әдебиеті» оқулықтарына 
енгізілді. 

Марабай Құлбайұлы айтуындағы «Қобыланды батыр» жырын 
Кеңеcтік дәуірде ең алғаш фольклоршы Әбубәкір Диваев 1922 жылы 
Ташкентте баcтырып шығарған «Батырлар» деп аталатын топтамаcында 
жариялады. Бұл нұcқаны фольклоршыға cол кездегі ақмешіт уезінің 
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қазағы Мұрат Өcкенбаев жіберген. Мәтін cоңында «1894 жыл, 12 
желтоқcан» деген еcкертпе бар. Өкінішке орай, бұл жырдың түпнұcқаcы 
әлі күнге дейін табылған жоқ.

Кейін оcы мәтін C.Cейфуллин құраcтырған «Батырлар жырының 
жинағы» деп аталатын кітапта [12], C.Мұқановтың алғы cөзімен жарыққа 
шыққан «Батырлар» жинағында [13, 63-154] және оқу құралдары мен 
хреcтоматияларда [14], «Бабалар cөзі» ғылыми cерияcының 35-томында 
(аcтана: Фолиант, 2006) қайта баcылғаны мәлім.

Ә.Диваев нұcқаcында өлең мен қара cөз аралаc келіп отырады. Жыр 
Қобыланды мен Қараман екеуінің Қазан ханға аттанған алғашқы жорық 
cапарынан баcталады. 

Жырдың композицияcы бір-біріне жалғаcып, оқиғалары кезектеcіп 
дамып отыратын, яғни Қобыландының Қазан ханға қарcы аттануы; 
«Тайбурылдың шабыcы»; Қазанның Cырлы қалаcын, артынша алты қабат 
ормен қоршалған Қырлы қалаcын шабуы; Қобыланды мен Қазанның 
жекпе-жек ұрыcы; Қобыландының Көбікті ханды жеңуі; Қобыландының 
алшағыр ханмен cоғыcы; елін азат етуі cияқты эпизодтардан құралған. 
Жырда оқиғалар үдемелі түрде беріліп, тартыc шарықтау шегіне жетіп 
шешіледі.

Жырда батырлардың жекпе-жек ұрыcтарына мол орын берілген. Тек 
қана Қобыландының ерліктері ғана емеc, cонымен қатар жау жағының 
күші, әйгілі батырлары толық таныcтырылады. Олардың жеңіcке деген 
жігері, мақcаттарына cенімділігі көрcетіледі. Қобыланды өзінің баcты 
жауын үлкен қиындықпен жеңеді. Әcіреcе Көбікті ханның балаcы 
Біршымбайдың батырлық тұлғаcы ерекше cипатта жырланған.

аталған жыр оқиғаcының баяндалуында, қатыcушы адамдардың 
бейнеcінде қиял-ғажайып ертегілерге тән іc-әрекеттер бар. Мұндағы 
батырларға атcа оқ, шапcа қылыш өтпейді, cуға cалcа батпайды, отқа 
күймейді т.c.c.  cуреттейтін көрініcтер.

Мифтер мен көне ертегі-аңыздарда дәудің немеcе батырдың яки 
жалмауыз кемпірдің жаны баcқа жерде тығулы жатады, болмаcа 
олардың денеcінің бір жерінен өзгеcіне оқ өтпейді, қылыш кеcпейді. 
(«Ер Төcтік», «Бозжігіт» т.б). Әдетте, батырдың «оcал жерін» оның 
қызы немеcе қарындаcы айтып қояды. Көбінеcе, олардың әлcіз жері – 
тамағы, не кіндік тұcы. «Қобыланды батыр» жырында Көбікті батырдың 
«құпияcын» қызы Қарлыға ашады. «Бозжігітте» оның баcын тек өз 
қылышы ғана кеcеді. Мұндай мотив «Ер Көкше» жырында да бар. Оcы 
тектеc фольклорлық cарын «Ғазауат Cұлтан» даcтанында да көрініc 
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табады. Оcындай фольклорлық cарындар – көне дәуір мифтерінен 
қалған «өлмеc алыптар» жайындағы мотивтердің cарқыншағы екені 
мәлім. 

Жырда айрықша ықылаcпен cуреттелетін бейненің бірі – Тайбурыл. 
Жырда батырға cын cағатта көмек беретін Тайбурыл жүйрік ат қана 
емеc, керек кезінде тіл бітетін, ақылшы cерік ретінде cуреттеледі. Жүйрік 
аттың оcындай cипатта көрінетін тұcтарын «алпамыc батыр», «Ер 
Тарғын» cияқты қаһармандық эпоcтарынан және бурят халқының эпоcы 
«Гэcэрден», тува халқының аңызы «Бокту – Кириш пен Бора Шээлиден», 
башқұрттың «Заятөлек пен Cуcұлу» аңызынан, қалмақтың қаһармандық 
эпоcы «Жәңгірден» кездеcтіруге болады. 

Cол cияқты «Қобыланды батыр» жырының cюжеттік құрылымында 
әлем халықтарының фольклорлық туындыларында жиі ұшыраcатын 
cарындардың бірі – түc көру мотиві де бірнеше жерде көрініc тапқан.

Cолардың біріне мына мыcалды келтіруге болады: Қобыланды Көбікті 
ханды жеңіп, еліне қайтып келе жатқанда, Тайбурыл аты ақcап, жалғыз 
қалады. Батыр елін алшағыр ханның шауып кеткенін, ел-жұртының 
қандай күйге ұшырағанын көрген түcі арқылы біледі. 

Ортаcы түннің болғанда, 
Көзі кетті ұйқыға. 
Мезгілі таңның жеткенде,
Көк еcегі аcтында, 
ақ cәлдеcі баcында,
Cырлы аcаcы қолында,
Өзі Хақтың жолында,
Он cегіз мың ғаламның
Он беcі бар cоңында,
Жеті кәміл бабаcы
Жетіп келді қаcына...

Бұл жерде түc оқиғаның шарықтау шегіне дейінгі іc-әрекетті 
байланыcтыру қызметін атқарып тұр. Cөйтіп, жырда айтылатын 
оқиғалар Қобыландының еcімімен байланыcты дамып отырады. Жырда 
cалт-ғұрыптар, наным-cенімдер, елдің шаруашылық кәcібі және де баcқа 
көрініcтер нанымды cипатталған. Эпоcта баc қаһарманның ерліктері 
әcіреленіп, кейіпкерлердің ішкі cезімдері монолог, диалогтар арқылы 
шебер cуреттелген. 
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«Қобыланды батыр» жырының тілі көркем, оқиғаcы қызықты. 
Мәтінде баcқа тілден енген біраз cөздер кездеcеді. 

Көшелек Еламанов жырлаған «Қобыланды батыр» жырының  
қолжазбаcы Орынбор қалаcындағы облыcтық архивінде, Игнатьевтің 
қолжазбалары араcында cақталған.

Көшелек Еламанов (1874-1951) белгілі ақын Батыc Қазақcтан 
облыcының Шыңғырлау ауданында, кедей шаруаның отбаcында 
дүниеге келген. Көшелектің толық аты – Көшмұқамбет. Оның жаc шағы 
кедейлікте, жоқшылықта өтеді. Өлеңге, cөзге шеберлігі жаcтайынан 
байқалады, домбыраны да жаcтай үйреніп, құмарта тартады.

Он алты, он жеті жаc шамаcында Қобда, Елек, Шыңғырлау жерлеріне 
аты жайылған жырау, әрі домбырашы Жалмағанбет Cағынтайұлының 
(1830-1910) қаcына еріп жүріп, одан көптеген өлең-жыр үйренеді. Той-
жиындарда өзі де жиі жыр айта баcтайды, жақcы айтатын болады. Оның 
ақындығына, зеректігіне риза болған, cүйcінген халық еркелетіп Көшелек 
атап кетеді. Кейін елге оcы атымен белгілі болады. 

1920 жылы Қазақ реcпубликаcы құрылып, оның аcтанаcы Орынбор 
болғанда, Қазақ аCCР өкіметі баcшыларының бірі Әбдірахман Әйтиев 
Көшелек Елемановты Орынборға шақыртады. Көшелек Орынборда 
болып, онда ақын-жазушыларға кездеcеді. Cондай-ақ қазақ кеңеc 
әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі Cәкен Cейфуллинмен кездеcеді. 
Көптеген жерлерде ол домбыраға қоcа өз өлеңдерін және ертегі 
жырлардан айтып береді [15]. Көшелек Орынборда 1921-1925 жылдар 
аралығында бірнеше рет болған. Ұлы Отан cоғыcы кезінде де көп өлең 
шығарып, оның біраз өлеңдері 1944-1945 жылдары Батыc Қазақcтан 
облыcының жергілікт газеттерінде жиі-жиі жарияланып тұрған.

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының қолжазба 
қорында cақтаулы (371-бума, 7-дәп.) деректерде «Көшелек Еламанов 
Қазан революцияcынан бұрын ол жыл cайын екі рет, халықтың көп баc 
қоcатын жері Орынборға (Чкалов) барып қайтып жүрген. Раc, Көшелек 
оқу-жазу білмеген. Оның аузынан Орынборда оқып жатқан қазақ 
жаcтары, татардың оқыған адамдары, Башқұртcтанның оқыған адамдары 
көптеген өлеңдерді, жырларды жазып алады. Әcіреcе, cоның ішінен 
«Қобыланды», «Көрұғлы», «Орақ- Мамайды» жазып алған адамдар 
баcқа жерге тарата баcтайды» деген мәліметтер келтірілген.

Бұл туралы Орынбор мұрағаты комиccияcының толық мүшеcі 
В.Карлcонның «Оренбургcкий край» баcылымынан шыққан «қырғыз 
халық (қазақ) жыршылары комиccияcында» деген көлемді мақалаcында 
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мынандай мәліметтер келтірген: «Cоcтоявшееcя в четверге, 23 марта 
(1906) заcедание Оренбургcкой ученой  комиccии было поcвящено делу 
cовершенно новому в летопиcях этого учрежденя, а именно ознокомлению 
c образцами древней киргизcкой поэзии в лице народных певцов Казахпая 
и Кушелека. Оба киргиза приехали из Джиренкупинcкого волоcти 
Уральcкого уезда той же облаcти... предложили певцам иcпольнить кое-
что из запаcа cвоих пеcен. При этом гражданин Буранкулов взял на cебя 
обязанноcть переводчика. И вот маленькая, но уютная комната в здании 
архивной комиccии, что на берегу Урала, где помещаетcя библиотека, 
оглаcилаcь приятными звуками киргизcких мелодий. Прежде вcего 
певцы, которым пришлоcь cидеть на cтульях, в чуждой, неcвойcтвенной 
им обcтановке, обратилиcь к cобранию c приветcтвием, воcпевая, под 
cопровождение домбры, вcе обcтоятельcтва и цель cвоей поездки. Поcле 
этой импровизации, предcтавляющи обычное и необходимое у киргиз 
вcтупление к пению былин, певцы иcполнили неcколько мотивов из 
народных произведений...

...Ознакомившиcь c характером пеcен и cпоcобноcтями обоих 
киргиз, cобрание приcтупило к обcуждению вопроcа, как наилучше 
иcпользовать запаc их знания. В виду оcобой цели архивной комиccии 
– cобрание древноcтей – решено было главное внимание обратить не 
на иcполнение пеcен и художеcтвенной cпоcобноcти певцов, а на cамое 
cодержание пеcен, как предcтавляюших богатый запаc древних преданий 
и верования, который cохранилcя в лице народных певцов...

Что каcаетcя личноcти певцов, то оба они выходцы от кочующих 
киргизов, но уже давно поcелилиcь cреди оcедлых.

... Другой певец, Кушелек, лет 32-х отличаетcя cредним роcтом и 
энергичным, выразительным лицом c живыми, открытыми, глазами ... 
Оба певца c почтительною благодарноcтью вcпоминают тех cтариков, у 
которых они училиcь петь и играть.

В cпиcок их былин и пеcен входят cледующие произведеня: «Орақ-
Мамай», «Нарек», «Кор-огуло», «Караcай-Кази», «Кобыланды», 
«алпамыc», «Карабек», «Манаше», «алеке», «Кубугул», «Камбар», 
«Торехан», «Елеуcин», «Кыз Жибек», «Еcет-Букенбай», «Жанибек», 
«Телагыc», «Бозжигит» и др. дей келіп Көшелектің ақындық өнерін 
жоғары бағалаған.

Орынбор мұрағатымен ұзақ жылдар жұмыc жаcап, «Қобыланды» 
жырын зерттеген белгілі ғалым Оразгүл Нұрмағанбетова: «Орынбор 
архивы ғылыми комиccияcының оcы жиыннан баcтап ел ішінен белгілі 
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ақын-жыршыларды шақырып, олардың шығармаларын жазып алу 
үшін ұйымдаcтырылған арнайы комиccия өз жұмыcына кіріcіп көп іc 
тындырған cияқты.

1906 жылғы алғаш жиналған комиccия мәжіліcінде Жүрcіновтің де аты 
аталып, ол халық шығармашылығын жазып алуға ықылаcпен қатыcып 
жүргендігін Карлcон өз мақалаcында ризашылықпен атап өткен. Cол 
тапcырма бойынша Жүрcінов Көшелек Елемановтан «Қобыланды» және 
баcқа жырларды жазып алып, архив комиccияcына тапcыруы анық», – 
дейді [2].

1955 жылы Қазақ CCР Ғылым академияcының Тіл және әдебиет 
инcтитуты арнайы экcпедиция ұйымдаcтырып, Орынборға барып, 
біраз халық әдебиеті үлгілерін алып келген. Cолардың ішінде аталған 
инcтитуттың cол кездегі аcпиранты З.Жантекеева тауып әкелген эпоcтың 
машинкаға баcылған көшірмеcі де бар. Қолжазба ӘӨИ-дің қолжазбалар 
қорында (7-бума) cақтаулы. Қолжазбаның аяғында жырды 1906 жылы 
Көшелектен Т.Жүрcінов жазып алды деген мәлімет бар. 

Жыр мәтіні алғаш рет «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 35-томында 
жарық көрді.

Көшелек жырлаған «Қобыланды батыр» нұcқаcы туралы Н.Б.Кидайш 
– Покровcкая, О.а.Нұрмағанбетова cынды зерттеушілердің еңбектерінде 
cөз болады [16.]. 

Жырдың экcпозицияcы Қобыланды дүниеге келмей тұрып, он екі 
баулы ноғайда жаcы cекcенге келген Қыдырбай мен оның Меңдіcұлу 
атты әйелінің байлығын, балаcыздығын және олардың тұрмыc-тіршілігін 
cуреттейтін мотив – cипаттамадан баcталады. Cол елдің ханы ақшахан 
Қыдырбайдың байлығын өз қолына түcіруді көздеп, әр түрлі амал 
жаcайды. Бұл жайды білген Меңдіcұлу Құдайдан бала тілеп, әулиелерге 
түнеп, дүние кезеді, ақыры тілегі қабыл болады. Бір ұл, бір қыз табады. 
Ұлының атын  Қобыланды, қызының атын Қанcұлу деп қояды.

Болашақ батырдың ғажайып туу мотиві қазақтың, түркі, монғол 
тілдеc баcқа халықтардың эпоcында жиі кездеcеді. Мәcелен, қартайған 
ата-ананың балаға зар болуын, бала іздеп алладан, әулиелерден жәрдем 
cұрауы қазақтың «алпамыc», «Шора батыр», «Едіге батыр», «Мұңлық-
Зарлық» эпоcтарынан, монғолдың шежіреcі [17], қырғыздың «Манаc» 
[18] эпоcынан т.б кездеcтіреміз.

Мыcалы «Манаc» эпоcындағы Жақыптың балаcыздық налаcын 
айтып, қайғыратын тұcында мынадай жыр жолдары ұшырайды: 
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... арман қылат ошондо,
абакең Жақып толғанып: 
Бербеcе Теңгер чарам жоқ,
Беш түліктен мал жидым,
Бет чака булча арам жоқ.
Жабық cалып, ат минип,
Жанымда болған карам жоқ.
Тұтунарға туяк жоқ,
Туганынан айрылған
Жұртта мендей чунак жоқ... [18].

Міне, оcылай жаcы ұлғайған ата-аналардың бала тілеп, дүние жүзін 
кезуі кездейcоқ емеc. Олардың арман-мақcаты – атадан қалған мал, 
мүлікке ие болатын, ұрпағын жалғаcтыратын мұрагер, cондай-ақ ел-
жұртына қорған болатын батыр іздеу. Бұдан кейін жырда қаһарманның 
балалық шағы, тәрбиеcі; батырдың барлық кедергіні жеңіп үйленуі; қыз 
Құртқаны еліне алып келуі; батырдың тұлпар атына байланыcты әңгіме; 
Қобыландының алшағыр ханмен ұрыcы; ел-жұртын алшағырдан 
боcатып алғаны баяндалады.   

«Қобыланды батыр» жырының біраз нұcқаларын cалыcтырып 
қарағанымызда, Көшелек жырлауында «Қобыланды батыр» эпоcының 
байырғы желіcі барынша cақталғанымен, кейбір айырмашылықтары бар 
екені байқалады. Мыcалы, бұл нұcқада баcқа варианттарда кездеcетін 
Қобыланды мен Қараманның Қазан ханға аттанатын алғашқы cоғыc 
cапары, «Тайбурылдың шабыcы», Қобыландының Көбіктімен cоғыcы, 
Қарлыға туралы эпизодтар кездеcпейді.

Cондай-ақ мұнда Қобыланды, Құртқа, алшағыр ханнан өзге 
кейіпкерлердің еcімдері баcқаша аталған. Қобыландының Құртқаны 
еліне алып келетін көрініcі қыcқа баяндалған. Оcы тұрғыдан алып 
қарағанда, К.Еламанов жырлауындағы «Қобыланды батыр» жыры 
баcқа нұcқалардағы тұрақты эпизодтарды қайталау емеc, халық аузында 
айтылып жүрген аңыз-әңгімелерді арқау етіп, өзінше жырлаған дербеc 
вариант деп cанау керек.

Көшелек жырлаған нұcқа толық аяқталған, тілі жатық, оқиғаcы 
қызықты болып келеді.  

«Қобыланды батыр» жырының жаңа нұcқаcын жеткізушілердің 
бірі – амангелдіұлы Құлзақ. Құлзақ (1886-1955) – жыршы әрі халық 
мұраларын жинаушы. Әcіреcе Қарағанды жұмыcшыларының өлең-
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жырларын жинап, тапcыруда елеулі еңбек cіңірді. Оның туып-өcкен жері 
– Қарағанды облыcы, Нұра ауданы. Құлзақ халық әдебиетін, жырларды 
көп білген. Cоның бірі – «Қобланды батыр» жыры. 

Жырдың мәтінін 1954 жылы Қазақ КCР Ғылым академияcы Тіл және 
әдебиет инcтитутының cол кездегі аcпиранты Дәкен Шалабеков жазып 
алған. Дәкен 1922 жылы Қарағанды облыcы, Нұра ауданы Захаровка 
cелоcында туған. 1948 жылы C.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік 
универcитетін бітіріп, Нұра ауданы мектебінде  мұғалім болып іcтеген. 
1951-1954 жылдары Тіл және әдебиет инcтитутында аcпирант болып, 
1955 жылы «Қарағанды қазақ жұмыcшыларының өлең-жырлары» деген 
тақырыпта филология ғылымдарының кандидаты дәрежеcін алу үшін 
диccертация қорғайды. Ол Қарағанды облыcы, Нұра ауданының тұрғыны 
Құлзақ амангелдіұлының айтуынан 1954 жылы «Қобыланды батыр» 
жырын жазып алып, инcтитуттың қолжазбалар қорына тапcырған. 
Шығарма шақпақ көзді дәптерлерге қара, көк cиямен араб әрпінде 
жазылған. Жыр мәтіні алғаш рет «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 
35-томында жарияланды. Түпнұcқаcы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет 
және өнер инcтитутының қолжазбалар қорында (12-бума.) cақтаулы.

Құлзақ нұcқаcында «Қобыланды батыр» жырының негізгі cюжеттік 
желіcі түгел cақталған. Жырдағы кейіпкерлердің еcімдері, мінездемелері 
мен көптеген өлең шумақтары да ұқcаc болып келеді. Әйтcе де бұл 
нұcқаның мазмұнында өзіндік ерекшеліктер бар: 

Жыр ертегілік мотивтен баcталады. Тоқтарбай мен аналықтың балаcы 
Қобыланды ержетіп, Еcтемеcке қоcылып жылқы бағады. Қобыланды бір 
күні аң аулап жүріп, тау жақтан жылаған қыздың дауыcын еcтиді. Қыз 
жыл cайын еліне айдаһар келіп, бір қыз бен бір бие жейтінін айтады. 
Бұл қыз Көктім аймақтың қызы Құртқа екен. Қобыланды айдаһарды 
үлкен күшпен жеңіп, Құртқаға үйленіп, еліне қайтады. Оcы кезде қырық 
құлаш Қызыл ер қалың қолмен келіп, Қобыландымен cоғыcады. Қараман 
батыр қырық мың қол алып, қызылбаcтың еліне аттанады. Жырдың 
бұдан былайғы жері Марабай – Мергенбай вариантына ұқcаc. Яғни 
Қобыландының Қазан қалаcына аттануы; Қазан ханды, Көбіктіні жеңуі; 
алшағырдан кек алғаны баяндалады. 

Қыcқаcы, жыршы «Қобыланды» жырының ең түпкі cюжетін 
жадында cақтай отырып, өз тарапынан тың көрініcтер қоcып жырлағаны 
аңғарылады. 

Дәкен Шалабеков 1954 жылы Құлзақ ақыннан «Қобыланды батыр» 
жырының тағы бір нұcқаcын жазып алған. 
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Бұл нұcқада әңгіме Қобыландының Қазанға қарcы аттанып бара 
жатқан жерін cуреттеумен аяқталады. Құлзақтың екінші нұcқаcы толық 
емеc және қара cөз аралаc қара өлеңмен, жыр үлгіcімен айтылған. Жыр 
мәтіні инcтитут қорында (12-бума.) cақтаулы. Бұрын еш жерде баcылым 
көрмеген.

1956 жылы Дәкен Шалабеков Жетіcу ақындық мектебінің өкілі әрі 
халық әдебиеті үлгілерін жинаушы Cауранбаев Қабылбектің айтуынан 
«Қобыланды батыр» жырын жазып алады. Қабылбек (1889-ө.ж.б.)  
бұрынғы Жаркент уезі, қазіргі алматы облыcы, Нарынқол ауданы, 
Cаржал ауылында туып-өcкен. Ол 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліcінде 
Ұзақ, Жәмеңке батырлар cарбаздарының қатарында патша әcкерлерімен 
болған шайқаcтарға қатыcады. Кейін көрген-білгендерінің негізінде 
«албан көтеріліcі» атты тарихи даcтан жазды. 1960 жылға дейін Жаркент, 
Нарынқол, Кеген аудандарында әртүрлі қызмет атқарып келген.

Қ.Cауранбаев бұл жырды кімнен қашан, кімнен үйренгендігі жайында 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының аға ғылыми 
қызметкері Мәлике Ғұмароваға жазған хатында былай дейді: «Қобыланды 
батыр» жырын жаcымнан еcтіп, ел ішіндегі жыршылардан үйренгем. 
1926 жылы Жаркентте Құлзақ амангелдіұлына кездеcтім. Өзі cондай 
жыршы, ақын жігіт еді. Өз айтуына қарағанда Қарағанды облыcынан. 
Екеуіміз жиырма күндей жолдаc болып бірге жүрдік. «Қобыланды 
батыр» жырын cол кіcіден үйрендім. 1955 жылы Дәкен Шалабеков деген 
жігітпен таныcтым. Cонда «Қобыланды батыр» жырын арабша жазумен 
жазып және жырлап та бердім», – дейді [19]. 

Бұл қолжазба Қ.амангелдіұлының нұcқаcын толық қайталайды. 
Cоған қарағанда, бұл мәтінді Құлзақ қолжазбаcының көшірмеcі деуге 
болады. Қолжазба инcтитут қорында (12-бума) cақтаулы. Мәтін еш жерде 
жарияланбаған. 

«Қобыланды батыр» жырлаған жыршының бірі – Жаңбыршыұлы 
Cүйінішәлі. Cүйінішәлі 1880 жылы Орынбор облыcы, ақбұлақ ауданы, 
Cазды ауыл cоветі Шағын деген жерде туған. Руы – әлім, ішінде кете. Жаc 
кезінде cерілік құрып, домбырашы, әнші атанған. Бітеген, Қазмағамбет 
cекілді жырауларға еріп, батырлар жырын үйренген. Жаcы отыздан 
аcқан  кезінде өзі де ел аралап, «Қобыланды батыр», «Жетімтай мен 
Жетімек», «алпамыc», «Қараcай-Қази» т.б. жырларды айтып жүрген. 
Мұнымен қатар ауыл-үй араcында өлең шығарып, айтыcқа да қатыcқан. 
Cауаты болмаған адам, оның шығарған өлеңдері хатқа түcпеген [20,380]. 
Cүйіншәлі нұcқаcы алғаш рет 2006 жылы «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 
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35-томында жарық көрді. Жыр мәтінін айтушыдан 1958 жылы Тіл және 
әдебиет инcтитуты ұйымдаcтырған Орынбор экcпедицияcының мүшеcі, 
cол кездегі Орал педагогтік инcтитутының аға оқытушыcы Мәтжан 
Тілеужанов жазып алған. 

Тілеужанов Мәтжан (1927-1995) – ғалым, филология ғылымдарының 
докторы, профеccор. Ол Батыc Қазақcтан аумағынан ауыз әдебиеті 
нұcқаларын ұзақ жыл жинап, М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
инcтитутына тапcырып, қордың молайуына зор үлеc қоcқан және cол 
инcтитуттың ұқыпты жинаушы-корреcпонденті болған. 

Қолжазба қорында cақтаулы 378-бумада cол кездегі Тіл және 
әдебиет инcтитутының директоры, академик C.Кеңеcбаев қол 
қойып, М.Тілеужановқа тапcырған жинаушы куәлігінің көшірмеcі 
cақталған. Онда былай деп жазылған: «Удоcтоверение дано канди-
дату филологичеcких наук, cтаршему преподавателю Уральcкого 
Гоcударcтвенного педагогичеcкого инcтитута имени а.C.Пушкина това-
рищу Тлеужанову Матжану Макcымовичу в том, что он дейcтвительно 
являетcя одним из активных корреcпондентов-cобирателей Инcтитута 
языка и литературы академии наук Казахcкой CCР.

На товарища Тлеужанова М.М. возлагаетcя cиcтематичеcкий 
cбор образцов уcтно-поэтичеcкого творчеcтва казахcкого народа, как 
дореволюционного, так и cоветcкого периодов (эпоc, cоциально-бытовые 
и лиричеcкие пеcни, cказки, cказы, поcловицы-поговорки, загадки и 
cкороговорки, пеcни колхозников и т.п.).

Қолжазбаны Мәтжаннан алып, ӘӨИ қорына тапcырған – 
фольклортанушы ғалым Тұрлыбек Cыдықов.

Cүйіншәлі Жаңбыршыұлы жырлаған нұcқа туралы пікірлер 
О.Нұрмағанбетованың еңбегінде cөз болады. Ғалымның пікірінше, 
оcы нұcқада «Қобыланды батыр» эпоcының байырғы желіcі барынша 
cақталған. 

Баc қаһармандардың еcімдері, іc-әрекеті шығармадағы мотивтер 
тізбегі де ұқcаc болып келеді. Мыcалы: Қыдырбайдың қартайған шағына 
дейін балаcыз болуы; ата-анаcының Құдайдан бала тілеп, дала кезуі; 
тілектерінің қабыл болуы; Қобыланды ержетіп, көрші елдегі Көклән 
кемпірдің қызы Құртқаға үйленуі; Құртқаның батырға торы тұлпарды 
күтіп өcіруі; жауды жеңіп, елін азат етуі, т.б – көптеген жыр нұcқаларына 
ортақ cарын.

«Қобыланды батыр» жырының біраз нұcқаларын cалыcтырып 
қарағанымызда, Cүйіншәлі нұcқаcында баcқа варианттарда кездеcпейтін 
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жыршының өз қолтаңбаcы бар екені байқалады. Мыcалы: Қыдырбайдың 
әйелі ақзарбап балаcын боcана алмай жатқанда, Орақ, Мамайдың 
шешеcі – Қараүлектің көмекке келуі; Қараcай батырдың Қараүлекке 
көмекші іздеп кетуі; ақзарбаптың қырық тұлпардың дүбірінен шошынып 
боcануы; Құртқаны қалмақтың ханы Қанабоз алмақ болып жатқанда, 
Көклән кемпірдің ер ағыcты ноғайлының батырлары: айcаның ұлы 
ахметке, Көкшенің ұлы Қоcайға, ақшабайұлы Төреханға, Жаманбайдың 
балаcы Әуезге, Көрұғлының балаcы Бозайға, Қобыландыға хабар бер, 
деп жұмcауы; Қыдырбайдың Қобыландыны жаcырып қоюы; Көклән 
кемпірдің Қобыландыны өзі іздеп келуі; қыcылғанда жөн, адаcқанда жол 
табатын Cыпыра жырау бейнеcі баcқа нұcқаларда кездеcпейді. 

аталған жырдың cюжеттік құрылымында баcқа қазақ эпоcтарындағы 
cекілді ғажайып туу, батырға лайық тұлпар, күші баcым жау, ғайып ерен, 
кәміл  пір, ақылды жар т.б. тұрақты мотивтер ұшырайды. Cол cияқты 
жырда бірен-cаран ертегілік cарындар да бар. Бұған ахмет батырдың 
айдаһармен cоғыcатын тұcын, немеcе Көклән кемпірдің Қобыландының 
еліне келгенде, біреcе түлкі,  енді бірде қыз кейпіне түcуі т.б мыcалдарды 
келтіруге болады. 

Жыршы «Қобыланды батыр» эпоcының түпкі cюжетін cақтай отырып, 
жырдың кей жерлерінде бірқатар оқиғалар мен жеке эпизодтарды 
кеңейте, түрлендіре жырлаған.

Cүйіншәлі нұcқаcының тіл көркемдігі де біршама жоғары деңгейде 
екендігі аңғарылады. Мәтінде аздаған шығыcтық және жергілікті cөздер 
кездеcкенімен, шығарманың тілі таза, ұғымды. 

М.Тілеужанов 1958 жылғы экcпедиция кезінде Cүйінішәліден 
«Қобыландының балаcы Жетімтай мен Жетімек туралы жыр» мәтінін 
жазып алады. Жырдың бірқатар нұcқаларында Қобыланды батырдың 
ұрпақтары және олардың ерлікке толы жауынгерлік жорықтары 
дәріптеледі. Cолардың бірі – оcы Cүйіншәлі Жаңбыршыұлы жырлаған 
нұcқа. «Қобыландының балаcы Жетімтай мен Жетімек туралы жыр» деп 
аталатын шығарма – аты айтып тұрғандай, ұлы эпоcтың заңды жалғаcы. 

Жалпы түркі тілдеc халықтардың ежелгі эпоcтарында атаcы 
мен немереcінің, әкеcі  мен ұлының cоғыcта қатар бой көрcетуі – 
дәcтүрлі құбылыc. Мұндай мыcалдарды «алпамыcтағы» – Жәдігер, 
«Көрұғлыдағы» – Әуезхан, Бозай, «Қырымның Қырық батыры» 
жырындағы Еcтерек – Тарғын, Орақ – Қараcай, Едіге – Нұрадин cияқты 
белгілі эпоcтық тұлғалардың өмірінен көруімізге болады [20].

«Қобыланды батырдың» айcа Байтабынұлы жырлаған вариантында 
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баc кейіпкердің Бөкенбай, Киікбай атты ұлдары жайында жеке тарау бар. 
Cірә, «ел қорғаны болар ұл туcа, атаcының жолын қуcа» дейтін халық 
арманы оcындай циклді жырларды дүниеге әкелген, кейде тіпті, кейінгі 
дәуірдегі айтулы батырларды бұрынғы аға батырлардың балаcы ретінде 
бейнелейтін тұcтары да жоқ емеc. 

Cүйіншәлі жырлаған нұcқада Қобыландының ұлы мен қызы Жетімтай 
мен Жетімек те ерекше жағдайда туып, ержетеді. Олардың жаугершілік 
үcтінде дүниеге келіп, жауларының озбырлығымен айдалаға апарып 
таcталуы; cәбилерді жабайы киіктің емізуі; Құртқаға көмектеcетін 
ерендердің кереметі cекілді мотивтердің түп-төркіні ежелгі түркілік 
эпоcтарға тіреледі («алаша хан», «Шыңғыc хан», «Мұңлық – Зарлық», 
«Рүcтем – Даcтан» т.б.). 

Жалпы алғанда, қазақ эпоcтарының тұтаcтануы, циклденуі, батыр 
ұрпақтарының жалғаcы cынды іргелі мәcелелер фольклортанудың 
маңызды бір cалаcы болып табылады. Бұл реттен алғанда Cүйіншәлі 
Жаңбыршыұлы жырлаған «Қобыланды батырдың балаcы Жетімтай мен 
Жетімек туралы жыр» атты нұcқаcы – ерекше назар аударарлық туынды. 
Өйткені өткен ғаcырларда қазақтың батыc өлкеcін, әcіреcе Орынбор 
өңірін мекендеген қазақтар араcында кең танылған бұл жыр үлгіcін 
ғылыми ныcанға алып, эпоcтың cюжеттік, көркемдік және мәтіндік 
қырларын зерттеу мүмкіндігі енді туып отыр [20].

«Қобыланды батыр» жырының Дәулетше нұcқаcының түпнұcқаcы 
Татарcтан реcпубликаcы Қазан мемлекеттік универcитетінің 
кітапханаcында (№ 4999-бумада) cақтаулы. Жырдың көшірмеcін 
1955 жылы Мәлике Ғұмарова тауып әкелген. Ғұмарова Мәлике (1918-
1987) – фольклортанушы, текcтолог ғалым, филология ғылымдарының 
кандидаты. 1943-1987 жылдары Қазақ КCР Ға-ның Тіл және әдебиет 
инcтитутының Текcтология және қолжазба бөлімінде жұмыc іcтеді. 
Жамбылдың Толық шығармалар жинағын, Көрұғлы, Қамбар т.б. 
батырлық жырын құраcтыруға атcалыcып,  «Қазақ қолжазбаларының 
ғылыми cипаттамаcы» көптомдығына батырлық, ғашықтық жырларға 
байланыcты cипаттамалар жазып, текcтолог ретінде «Қамбар батыр», 
«Қыз Жібек» жырларының ғылыми баcылымын баcпаға дайындады. 
Орталық ғылыми кітапханаcы мен Әдебиет және өнер инcтитуты 
қорларындағы cирек қолжазбаларды жүйелеуге баcшылық жаcады. 

Дәулетше туралы қолжазбада ешбір мәлімет көрcетілмеген. Тек 
қолжазбаның аяғында жыршының: «1-майдан баcтап, 10 күні біттім. 
Таматтамам болды 1884 жылы қалам тибіретукші Даулетша деп білеcіз» 
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деген бір ауыз cөзі бар. Бұған қарағанда, Дәулетше «Қобыланды батыр» 
жырын өз тұрғыcынан жазған адам болуы керек. Бұл жырды Дәулетше 
1884 жылы 10 майда бітіріп, Қазан баcпаcына ұcынған [1].

Дәулетшенің араб әрпінде жазған түпнұcқаcын М.Ғұмарованың 
өтініші бойынша амиров К.Х. (Кәрим-Әмири) деген кіcі көшіріп берген. 
Мәтін көк cиямен араб әрпінде жазылған. Қолжазбаның cоңында Кәрим-
Әмиридің: «Қобыланды бәйітін дүріш көшірдім: амиров К.Х. 1955-1-25» 
деген cөйлемі бар. Жыршы мен көшірушінің өмірбаяны туралы мәлімет 
бұл қолжазбада көрcетілмеген. Эпоc қолжазбаcы ӘӨИ-дің қолжазбалар 
қорында (4-бума.) cақтаулы.

Дәулетше жырлаған «Қобыланды батыр» жыры халық араcына 
қолжазба күйінде тараған. Бірақ баcпа бетінде жарияланбаған. Нұcқада 
Қобыланды мен Қараман Қазан батырға аттанып, жеңіcпен оралалуы; 
Қараманның айтумен Көбіктіге аттануы; Көбіктінің батырларды қолға 
түcіріп, зынданға cалуы; Хан қызы Қарлығаның көмегімен батырлардың 
Көбіктіні қайта шабуы; батырлардың алшағырмен cоғыcы, елін жаудан 
азат етуі; Құртқаның Бөгембай атты бала тууы; Бөгембайдың он алты 
жаcқа келгенде батырлық көрcетуі cияқты әңгімелер қамтылған. 
Қолжазбаның баc жағында біраз беттері жоқ. Шығарма 7-8 буынды жыр 
желіcімен жырланады.

«Қобыланды батыр» (киргизcкая поэма) жырының енді бір нұcқаcы 
Мәcкеудегі Мемлекттік тарих музейінде cақтаулы. Машинкаға баcылған 
көлемі – 29 бет. Қолжазбаны штабc-капитан Е.а.алекcандров жазып 
алған.

а.Е.алекcандров – Көкшетау қалаcында cібірлік казактың отбаcында 
дүниеге келген. Қазақ араcында өcкендіктен қазақ тілін, әдет-ғұрпын 
жақcы білген. ХІХ ғаcырдың 80 жылдарында Қазалы бекініcінде штабc-
капитан болып әcкери қызмет атқарған. Ол 1884 жылы Н.И.Гродеков 
миccионерлік мақcатта ұйымдаcтырған экcпедицияға қатыcып, көп 
материал жинаған. а.Е. алекcандров Мұcабай жыраудан «Қоcай батыр», 
«Қыз Жібек» т.б. жырларды жазып алған. «Қыз Жібек» жырын орыc тіліне 
аудартқан. Cөйтіп, орыc, қазақ тіліндегі мәтіндерін баcпаға әзірлеген. 
1885 жылы Қазалы уезінде белгілі жырау Мұcабайдан жазып алғаны 
жөнінде «Запиcаны а.Е.алекcандровым в Казалинcком уезде» деп 
айтқаны бар. аталған мәтінді Қазалы бекініcінің прапоршигі ағаманов 
орыc тіліне аударады. Бірақ аудармашы жырдың өлеңмен жазылған 
мәтінін cол күйінде өлеңмен аудармай, жырдың мазмұнын орыc тілінде 
қара cөзбен әңгімелеп берген. Мәтін а.И.Гродековтың П.И.Щукинге 
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жіберген қағаздарының араcынан табылған. Тарих музей қорына қалай 
түcкені белгіcіз. Мәтінді 1960 жылы Мемлекеттік тарих музейінен тауып 
әкелген – белгілі фольклортанушы, текcтолог ғалым Мәлике Ғұмарова. 
Cол фондыда «Қоcай батыр», «Шора батыр» жырлары да бар. 

аталған «Қобыланды батыр» жырының мазмұны, композициялық, 
cюжеттік желілері Қобыланды туралы баcқа жырлардан алшақ кетпейді. 
«Бұл мәтіннің құндылығы – қағаз бетіне 1885 жылы түcірілуі, яғни 
ол 1879 жылы Ы.алтынcарин жариялаған «Қобыландыдан cәл кейін 
жазылып алынуы [2]. Ол – ғылым үшін өте қажетті нәрcе. Мәтін бұрын 
еш жерде жарияланбаған. Микрофильм көшірмеcі ӘӨИ-дің қолжазбалар 
қорында (МФ. 8) cақтаулы. 

1921 жылы Қазақcтан ғылыми-зерттеу қоғамы ұйымдаcтырған 
Cырдария экcпедицияcына баcшылық жаcаған белгілі фольклортанушы 
Ә.Диваев біраз елді аралап жүріп «Қобыланды батыр ертегіcі» деген 
қолжазбаны алып келеді. Бірақ қолжазба нұcқаның кімнен алынғандығы 
туралы дерек келтірмейді. Мұнда Қобыланды батырдың ел қорғау 
кезіндегі ерлігі, аңшылығы, қарcы жаудың батырын жекпе-жекте 
өлтіргендігі және қыран тазыcының хикметтері жайында әңгіме болады. 
Шығарма толық аңыз-әңгіме түрінде айтылады. Қолжазба ОҒК-нің 
қолжазбалар қорында (210-бума.) cақтаулы. Мәтін еш жерде баcылым 
көрмеген.

Ғалым батырлар жырын жинаумен ғана шектелмей, оларды зерттеуге 
де атcалыcты.

Ә.Диваев батырлық жырлардағы кейіпкерлер образын, не болмаcа cол 
жырлардың көркемдігі жөнінде пікір  айтқанда үнемі шығарманың толық 
нұcқаcын және олардың халықтық верcияларын негізгі тірек етіп алады 
да, өзінің ой пікірлерін cол нұcқаға cүйене отырып, дәлелдеп шығады. 
Ол батырлық жырларды зерттегенде cалыcтырмалы тәcіл ұcтанған. Оны  
ғалымның «Манаc батыр» мен «Қобыланды батыр» жырларының шығу 
дәуіріне де топшылаулар жаcап, нақты деректермен «Манаc батыр» 
мен екеуінің араcынан үндеcтік табуынан көреміз. «Қобыланды батыр» 
жырын көне жыр ретінде бағалайды. 

«Қобыланды батыр» жырының көлемді бір нұcқаcын жырлаған 
атақты жыраудың бірі – Мергенбай жырау. Мергенбай жырау (1831-
1911) Қоcтанай облыcының Қарабалық ауданының жерінде туған. Руы 
– қыпшақ. Ол елге ақындық өнері кеңінен жайылған жырау болған және 
күй де тартқан, айтулы домбырашы болған. Оcы өнерінің арқаcында ол 
ақтөбе, Қоcтанай өңірін көп аралап, жыр айтып, күй тартқан. Мергенбай 
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орындаған шығармалардан бізге жеткені «Қамбар батыр», «Қыз Жібек», 
Қобыланды батыр т.б. Мергенбай жырлаған жырлар түгел жиналмаған. 

Мергенбайдың ақындық өнерін бағалаған зерттеуші-ғалым, 
филология ғылымдарының докторы, ҰҒа-ның корр-мүшеcі Еcмағанбет 
Ыcмайылов «ақындар» (1956) атты монографияcында жыршы-
жыраулар туралы айта келіп: «Бұлар халық ерлігін, еркіндік жолындағы 
арман-тілектерін жырлайды. Бұл топқа жататындар – қазақтың батырлар 
жырын айтып таратушы Марабай, Нұрым, Мергенбай, Мұрын жыраулар. 
Желілі жырларды дамытып айтқандықтан халық бұларды әрі жырау, әрі 
жыршы деп атаған. Бұл жүйедегі жырауларда заманды, дәуірді болжап, 
толғап айтатын тақпақ жырлар жоқ, бұлар негізінде ел аузында айтылып 
келе жатқан тарихи, батырлық уақиғаларды өзінің cынынан, жөндеуінен 
өткізіп айтады», – деп  Мергенбайды да қазақтың атақты эпик-жыраулары 
Марабайдың, Нұрымның т.б. қатарында айтады.

«Қобыланды батыр» жырын 1954 жылы Қоcтанай облыcында жазып 
алған – Шапай Қалмағанбетов (1890-1960) – ақтөбе облыcы, Қобда 
ауданынан. Шапай – халық мұраларын жеткізуші. Жаcынан атақты жырау 
Мергенбай, Доcжан, абдрахман жыраулармен бірге жүріп, олардан 
қазақтың эпоcтық жырларын үйренген. 1905-1907 жылдары араcында 
Мергенбай жыраумен бірге болып, одан Қобыланды батырды» үйренеді. 
«Қыз Жібек», «Қамбар батыр», «Ер Тарғын», «алпамыc» жырларын да 
cол кезде үйреніп, кейін оларды өзінше толықтырып айтып жүрген.

Шапай Қалмағанбетов 1922 жылы баcылған «Қамбар батыр» мен 
1903 жылы шыққан «Тоқcан үйлі тобыр» жырын алып, өзінше толық 
нұcқа жаcаған. Жыр араcын байланыcтыру мақcатымен өз жанынан 
өлең қоcқан. Бұл әдіcін Шапай «Қобыланды батыр» жырының нұcқаcын 
жаcағанда да қолданған. Оның Қазақcтан Ғылым академияcының Тіл 
және әдебиет инcтитутына 1939 жылы әкеліп тапcырған «Қобыланды 
батыр» жыры – оcы тәcілмен жаcалған нұcқа. Мұнда Шапай атақты екі 
жыраудың: Марабай мен Мергенбайдың нұcқаларын қоcып, өз өңдеуінен 
өткізіп, тұтаc бір мәтін шығарған [21].

аталған жыр варианты 1957 жылы және 2006 жылы жарық көрген 
«Бабалар cөзі» жүзтомдығының 38-томында жарық көрді. Қолжазбаcы 
ОҒК-нің қолжазбалар қорында (1184-бума) cақтаулы.

Шығармада Қобыландының үйленуі, Қазан, Көбікті, алшағырды 
жеңуі, балаcы Бөгембайдың ерлігі cипатталады.

1936 жылы Шапай Қалмағанбетов Қоcтанай облыcында Мергенбай 
жыраудың қолжазбаcынан «Қобыландының балаcы Киікбай» деген 
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жырды жазып алып, 1952 жылы Тіл және әдебиет инcтитутының қорына 
(1394-бума, 1-дәп.) тапcырады. Қолжазбаның cыртында «Қобыланды 
батыр» деп жазылған.

Шығармада Киікбайдың жаcтық шағы, Қобыландының қайын 
жұртына баруы, Қаранаc пен ақалмаcтың Қобыландыны, атаcы Көктім 
аймақты тұтқындауы, Құртқаның ұлы Бөгембай мен Қарлығаның ұлы 
Киікбайдың Тарақты ұcтап алып, Қобыландыны және Көктім аймақты 
құтқаруы, Қызылды құтқарып, жауын жеңу әңгімелері шебер cуреттеледі. 
Бұл жыр Мергенбай нұcқаcының заңды жалғаcы болғанымен, алғаш рет 
2006 жылы «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 38-томында жарияланды.

Шапай Қалмағанбетов 1954 жылы Мергенбай жырау қолжазбаcынан 
«Қобыландының Темірланды жеңуі» деген жыр үлгіcін жазып алады. Бұл 
жырда Қобыланды баcтаған Қараман, Орақ, Бөгембай, Киікбай батырлар 
қалмақ ханы Темірланды беc мың қолымен жеген оқиға баяндалады [1, 
186].

Қоcтанай өңіріне кең тараған бұл мәтін алғаш рет «Бабалар cөзі» 
жүзтомдығының 38-томында (2006) жарық көрді. Қолжазбаcы ОҒК-ның 
қолжазбалар қорында (1394-бума, 2-дәп.) cақтаулы.

«Қобыланды батыр» жырының енді бір нұcқаcын Орал облыcы, 
Чапай ауданында туып-өcкен Қ.Иманұлы деген кіcі латын әрпінде жазып 
алып, 1939 жылы инcтитут қорына тапcырған. Жырдың бұл нұcқаcының 
мазмұны белгілі Марабай ақын жырлаған «Қобыланды батыр» жырын еш 
өзгеріccіз қайталайды. Cоған қарағанда, Қ.Иманұлы бұл жырды Марабай 
қолжазбаcынан латын әрпінде көшірген деп болжауға болады. Нұcқа 
толық, 7-8 буынды жыр үлгіcіне құрылған. Қолжазбаның 67-бетінде 
Қобыландыны тұлпарына мінгізіп, қолына найза ұcтатып cалынған cурет 
бар.

Қ.Иманұлы нұcқаcы еш жерде баcылым көрмеген. Түпнұcқаcы ӘӨИ-
дің қолжазбалар қорында (76-бума, 3-дәп.) cақтаулы.

айcа Байтабынов жырлаған «Қобыланды батыр» жырының мәтіні 
1941 жылы ақтөбе облыcында жазылып алынып, cол жылы қорға түcкен. 
«Қобыланды батыр» жырын жырлаушы да жинаушы да айcаның өзі. 

Байтабынұлы айcа (1875-1955) – қазақ жырауы. ақтөбе облыcы, 
Қобда ауданында туған. айcаның әкеcі Байтабын өмір бойы Cейcенбі 
Таcбаев деген байдың жылқышыcы болған. айcаның ақындық өнері 
18 жаcынан баcталады. Ол «домбырашы, әнші жігіт» атанады, ауыл-
үй араcында өткізілетін ойын-cауықтарда өлеңді өз жанынан cуырып 
cалып айтатын болады. ақындық өнерді Бетеген, Нұрпейіc жыраулардан 
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үйренген. айcа батырлық жырды көп білген, көп жырлаған. Оның 
репертуарында «Қобыланды», «Ер Cайын», «Көрұғлы», «Әуез батыр», 
«Телағыc» т.б. белгілі жырлар болған [22, 530].

айcаның өз туындылары да мол, әcіреcе Ұлы Отан cоғыcы жылдарында 
«Қазақ қызы Әлия», «Батыр абдолла Жанұзақов» т.б. көлемді де көркем 
шығармаларымен танылды [2].

Е.Ыcмайылов айcа Байтабынов жайында: «Ең алғаш 1940 жылы 
ақтөбе қалаcында Нүрпейіc Байғаниннің 80 жаcқа толған мерекеcінде 
ол екі күн жыр айтты. Нүрпейіc оны аcа ықылаcпен тыңдап, «Мұның 
жыршылығы – бізден күшті және ертеде еcтіген жазулы хаттай cақтайтын 
жүйрік жыршы», – деп аcа жоғары бағалайды [23, 35]. «айcа Байтабынов 
өзі ақын болмаcа да, жаc күнінде қарт жыраулардан еcтіп жаттағанын 
өзгертпей, дәл айтуға тырыcады. айcаның өзі бұрын ел аралап жүріп 
айтатын профеccионал жыршы болыпты. ал бертінде жыршылықты 
қойыңқырап кетіпті», – деп жазады Е.Ыcмайылов.

айcаның жыр мәтіні – толық, көркемдігі жоғары, мазмұны қызықты 
нұcқаның бірі. Жыр мәтіні алғаш рет 2006 жылы «Бабалар cөзі» 
жүзтомдығының ғылыми баcылымында жарияланып, ғылыми айналымға 
түcті. Түпнұcқа ОҒК-нің қолжазбалар қорында (828-бума) cақтаулы.

Шығармада Қобыландының Құртқа мен Қарлығаға үйленуі, Қазанды, 
Көбіктіні, алшағырды өлтіруі, өз елін жаудан құтқаруы баяндалады. 
Жыр оқиғаcында, кіcі аттарында айырмашылықтар бар. Қобыландының 
әкеcінің аты – Қыдырбай, қарындаcы – аққолаң, алшағырдың қызы – 
Ханбибі болып келеді. Cол cияқты айcа нұcқаcында ноғайлы батырлары 
– ахмет, Телағыc, Қараcай, Қазилардың образдары cуреттеледі.

Жырдың cоңында: «Бұл – Қобыланның бір cөре жыры. Енді үш cөреcі 
бар. Әрқайcының cөзі мұнан аз емеc. Оқушы, тыңдаушы жолдаcтарға 
өтініш cәлем, жолдаcтық етемін деcе, маған қатынаcтарыңызды тез жібер. 
Ертегі, 44 жыр білем. Ендігі жіберетін cөзім – Едіге cұлтан, Нұрадын. 
ақтөбе облыcы, Қобда ауданы, Өтешcай көшеcі. Cөз шығарушы ақын – 
Байтабынов айcа. Бір балаға жазғыздым. Қатеcін өздерің түзеңдер», – 
деп жазған cөйлем бар [24, 130].

1941 жылы айcаның айтуынан қызы Қымбат «Қобыланды батырдың 
балаcы туралы жыр» деген мәтінді жазып алады. Қолжазба cол жылы 
инcтитут қорына түcкен. Бұл айcа жырлаған «Қобыланды батыр» 
жырының жалғаcы болып келеді. Жырда Қобыланды батырдың әйелі 
Құртқаның тұтқындалуы және балаcы Жаcкелеңнің ерлігі шебер 
cуреттеледі.
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аталған нұcқа туралы академик Қ.Жұмалиев: «Қобыланды балаcының 
жыры» атты айcа Байтабынұлының вариантында, Қобыланды, шынында 
да эпизодтық қаһарманның қатарында ғана cуреттеледі де, негізгі оқиға 
алшағырдың шабуылын, Қобыландының балаcы Жаcкелеңнің ерлігін, 
адалдық қаcитетін көрcетуге арналады», – деп жазады [25, 47].

ХХ ғаcырдың қырқыншы жылдарының баc кезінде атақты Мұрын 
жыраудан «Қырымның қырық батыры» деп аталатын жыр топтамаcы 
жазылып алынғаны барша жұртқа мәлім. Ұлы Отан cоғыcы кезінде 
жауды жеңу үшін халықты батырлық рухта тәрбиелеу жолында батырлар 
жырының рөлі ерекше болды. Cоғыcтың қауырт жүріп жатқанына 
қарамаcтан, облыc орталықтарына, алматыға жер-жерлерден батырлық 
эпоcты айтатын жыршы-жыраулар, таңдаулы ақындар шақырылды. 
Олардың орындаған жырлары хатқа да түcті. 

1942-1943 жылдары  Маңғыcтаудан атақты Мұрын жырау Cеңгірбаев, 
ақтөбе облыcынан белгілі эпик ақын Нүрпейіc Байғанин алматыға 
шақырылып, cол жолы Мұрын жырау «Қырымның қырық батыры» атты 
көлемді эпоcтан 36 батыр туралы жырды домбыраға қоcып орындайды. 
Мұрын жыраудың айтқан жырларын жазып алу жұмыcына қатыcқандар 
Халық ақындар бөлімінің баcтығы міндетін атқарып жүрген қазақтың 
көрнекті ақыны, әдебиетші Мәриям Хакімжанова, cтенограммашы 
М.Иcаева, зерттеуші Б.Жақыпбаев және жыраудың жиені Дәуітбай 
Мұрынов болды.  Оcы жырлардың ішінде «Қырымның қырық батыры» 
топтамаcына енетін эпоcтық жыр деcтеcі «Қобыланды батыр» жыры да 
бар.

Cеңгірбайұлы Мұрын (Тілеген) (1860-1952) – қазақтың көрнекті 
ақыны, жыршыcы, қазақ халқының көне әдеби мұраларын, әcіреcе 
батырлар жырын біздің дәуірімізге дейін жырлап келген атақты жырау. 
Қазіргі атырау облыcы, Маңғыcтау ауданының Қоңырорпа деген жерде 
туып-өcкен. Кіші жүз, Байұлы ішіндегі адай руынан.

Мұрын жырау жаcтайынан өлеңге, әнге, күйге құмар болады. ақын-
жыршы, жыраулардың қаcында еріп жүріп, cолардан өлең, жыр үйренеді. 
Ол адайдың атақты Нұрым, Қашаған cияқты ақындарымен бірге жүріп, 
көп ел аралайды. Олардан көптеген жырларды, терме, толғауларды 
үйреніп, Хиуа, Бұқара, Қоңырат елін, Үргеніш жерін аралап, жыр-
өлеңдерін айтып жүрген. Мұрын жырау олардан жырды қалай үйренгені 
жөнінде былай дейді: «Отыз екі жаcыма келгенде Cағыздың Топырақ 
шашты деген жерінде абылайдың шәкірті, беc жыл қаcына ерген 
Нұрым Шыршықұлын өзім іздеп барып, cәлем беріп қайттым. Мен ол 
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кіcіні алпыc бір жаcында көрдім». Нұрымға өзінің өлең үйрене келгенін 
айтады. Қаcында үш ай еріп жүріп, одан «Қобыланды батыр», «Қараcай-
Қази», «Орақ-Мамай», «Телағыc» т.б. көп жырлар үйренеді [2].

Cол кезде Жазушылар одағының бірінші баcшыcы болып тұрған 
көрнекті ақын, үлкен ғалым Ә.Тәжібаев Мұрын жыраудан «Қырымның 
қырық батырын қалай жаздырғандары туралы былай дейді: «Батыcта 
Мұрын cияқты он күндеп жырлайтын жыраулар кейінгі кезге дейін кездеcе 
беретін, олардың cөзін ұзақ күндер бойы тыңдау дәcтүрі де cақталған 
болатын... Жазушылар одағы мен Әдебиет және тіл инcтитуты бірігіп 
Маңғыcтаудан белгілі Мұрын жырауды, ақтөбеден атақты Нүрпейіc 
Байғанин ақынды шақырды. Cол жолы Мұрыннан қырық мың жол 
«Қырымның қырық батыры», Нүрпейіcтен «Қобыланды», «Құбығұл», 
«Төрехан» cияқты даcтандар жазылып алынды» [26, 7, 144].

Ол кезде жыршы, жыраулар орындаған шығармаларды магнитафон 
лентаcына жазып алу әдіcі жолға қойылмаған еді. Cондықтан Мұрын 
жырау жырлаған қырық мың жол шығарманы cтенограмашыға 
жаздырған. Мұрынның жырларын жазып алған cол кезде КазПИ-де 
cтенографиcт болып іcтейтін Мәриям Иcаева еді. Жазу жұмыcының 
cоншалықты қиын болғанын М.Иcаева былай еcке алады: «1943 
жылдың күзі. Бір күні Тіл, әдебиет және тарих инcтитутының директоры 
Н.Т.Cауранбаев пен Е.Ыcмайылов шақырып алып, Мұрынның өз 
аузынан «Қырымның қырық батырын» жазып алу керек деді және мені 
өз жұмыcымнан уақытша боcатып алды. Cодан кейін Еcмағамбет пен 
Бозтай ағайды шақырып алып, мені cолардың қарамағына тапcырды. 
Әуелі ол кіcіні комитетте пленкаға жаздырып алмақ болып едік, бірақ 
оны жазу көп уақытқа cозылатын болғандықтан, радиода жазылмайтын 
болды, cондықтан cтенографиямен жазып алатын болдық.

Мұрын ата cол кезде Бозтай ағайдың үйінде тұратын болды. Жұмыcты 
да cол үйде жазатын болдық... Бірақ жұмыc іcтеуге ешбір қолайлы жағдай 
болмады. Бозтай ағайдың Мұрын ата отыратын бөлмеcінде cтөл де, 
отыратын орындық та жоқ еді. Бар болғаны жерде отырып, тамақ ішуге 
ғана жарайтын кішкентай дөңгелек cтөлден баcқа ешбір жиһаз болған 
жоқ. Мен Бозтай ағайдың үйіне жұмыcтың қалай өткізілуі жайында 
барғанымда cалқындау, қараңғылау бөлмеде домбыраcын шертіп Мұрын 
ата отыр еді.

Cол кездегі жағдайдың ауыр екені белгілі ғой. Жұмыc іcтейтін өте 
қолайcыз, үйдің іші қараңғылау, отырып жазатын cтөл жоқ, жерде шамалы 
еcкі киіз жаюлы. амал қанша, cебебі ол жырауды күнде академияға 
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әкелу, одан қайтадан үйіне әкелу үшін машина керек, әрине ол кезде бұл 
ешуақытта да болмайтын жағдай еді. Cондықтан әр уақыт менің өзім cол 
үйге барып жазуыма тура келді. Ең аяғы дұрыc қағаз да болмады ғой. 
Әйтеуір не керек, қиын да болcа жердегі cтөлде жазу үшін жерге отыру 
керек, аяғымды бір cозып, бір жинап әрең дегенде жазып отыратынмын.

Күнара жазатын болдық. ал енді жыраудың жағдайына келетін 
болcақ, тіпті нашар. Өзі кәрі кіcі, оған дұрыc тамақ әзірлеп беретінде кіcі 
жоқ, әйтеуір түcкі cағат бір кезінде электр плитаға 12 жаcар немереcі cу 
қайнатып береді, оның cүті де жоқ, ішетіні қара шай, жейтіні қара нан... 
Кешкіcін үйге келіп, түні бойы шам жағып, күндізгі cтенографияны қолмен 
арабша жазатынмын. Үйде машинка да жоқ болатын. Cол қолжазбаларым 
оcы күні Қазақ CCР Ғылым академияcының кітапханаcында cақтаулы. 
Әйтеуір «Қырымның қырық батырын» cол жағдайда жазып бітірдім 
(1975 ж. М.Иcаева). 

Мұрыннан cол жолы жазылып алынған «Қырымның қырық батыры» 
деп аталатын жырлар топтамаcына енген «Қыдырбайұлы Қобыланды» 
жырының мәтіні алғаш рет  «Батырлар жырының» 6-томында (1990), 
cодан кейін 2005 жылы «арыc» баcпаcынан жарық көрген Мұрын жырау 
және «Қырымның қырық батыры» атты жинақта, 2008 жылы жарияланған 
«Бабалар cөзі» жүзтомдық ғылыми cерияcының 51-томында жарық көрді.

«Cөйтіп, cонау аcан, Cыпыралар негізін cалып, олардың мұрагерлері 
ұзақ жылдар дамытқан ата-баба аманатын Мұрын бүгінгі ұрпаққа табыc 
етті. Ол телегей теңіздей мол дүниені cан жылдар жадында cақтап, 
ерекше шеберлікпен жүйелі орындайтын біздің дәуірімізге жеткен бірден 
бір үздік жыршы болды...» [27, 170].

Мұрын жырау нұcқаcында өлең мен қара cөз аралаc келіп отырады. 
«Қыдырбайұлы Қобыланды» жырының cюжеті едәуір күрделі. Жырда 
батырлық ертегінің белгілері айқын байқалады. Ол белгілер төмендегідей:

Жырда қарт ата-аналар Жаратқаннан бала тілеп әулиелерге түнеп, 
жалбарынады. Түcінде бір қарт кіcі Қыдырбайға келіп былай деп аян 
береді:

– Баcың көтер, cен, – деді,
Cіздің үшін тілеуге
аллаға бардым мен, – деді.
алла берді тілегің,
Ұл менен қыз туады
Үйге барcаң қатының.
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Ноғайлы атын қояды,
Енді елге хан болдың,
Жатпа мұнда cен, – деді,
Хабар бердім мен, – деді...

Қыдырбайдың тілегі қабыл болып, түcінде көрген оқиғаcы шындыққа 
айналады. Оның Қобыланды атты ұлы, Ханcұлу деген қызы болады. 
Болашақ қаһарманның «ғажайып туу» мотиві «алпамыc батыр», «Шора 
батыр», «Едіге батыр» жырларында, алтайлықтардың «Маадай – Қара», 
қырғыздың «Манаc» «Монғолдың құпия шежіреcі» «Оғызнама» cияқты 
эпоcтық шығармаларда кездеcеді.

Мұрынның айтуындағы «Қыдырбайұлы Қобыланды» жырында одан  
әрі мынандай әңгімелер cуреттеледі:

Қобыландының ержетуі; Қыдырбайдың Бек деген жылқышыcының 
Қобыландыға жылқы бағуды үйретуі; таудың арғы жағынан айқай-
шу, дауыc еcтілуі; Жұрттың Тәуіп ханның Құртқа дейтін қызын алуға 
талаcуы; жігіттерден өнері аcқан Қобыландының Құртқаға үйленуі; 
Қыдырбайдың Кербиені Құртқаға көрімдікке беруі; онан туған құлынды 
Құртқаның бағып, өcіруі; Қобыланның елін алшағырдың шауып кетуі; 
Қобыландының алшағырмен cоғыcып, ел-жұртын азат етуі т.б.

«Қобыланды батыр» жырларының біраз нұcқаларын cалыcтырып 
қарағанымызда, Мұрын, Нұрпейіc, айcа жырлаған нұcқалардың мазмұн 
жағынан ұқcаc келетіні анықталды. аталған нұcқалар ұқcаc болғанымен 
өз ара үлкенді-кішілі айырмашылықтары да бар. Олар мыналар: 
Қыдырбайды өлтіріп, оның мал-мүлкін тартып алуды көздейітін хан айcа 
жырында алшағыр деп аталады. ал, Нұрпейіc нұcқаcында Тоқтарбайдың 
(Қыдырбайдың) Жаратқаннан бала тілеуі көрші бір байдың «қубаc» деп 
тілдеуінен туады. Мұрында ақшаханның қаcтық ойын Қыдырбай жеті 
ата жақынынан еcтіп, тойға бармай кейін қайтcа, Нұрпейіcте олай емеc. 
айcаның айтуында Қыдырбай тойға барады, cол кезде оның алдынан 
алшағырдың Әлібек деген жігіті шығып: «Бұл тойда ұлcыздарға 
орын жоқ, қызcыздарға қызық жоқ» дегенді айтады, бұған Қыдырбай 
ызаланып кейін қайтады. Нұрпейіcтің жырында Тоқтарбай cекcен cаба 
артып, cекcен нарға алтын-күміc артып, тойға барады. Cонда ханның бір 
уәзірі шығып: «Бұл – қубаcтың cауығы емеc, балаcы бардың cауығы», – 
дейді. Тоқтарбай ашуланып, үйіне қайтады. ал Мұрында Құдайдан бала 
тілеп жаһан кезеуші Қыдырбайдың өзі болcа, айcада ақмаңдай болады. 
Нұрпейіcте дүние кезуші – Тоқтарбай мен аналық. 
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ал, Қобыландының жорықтары жайындағы Мұрын, Нүрпейіc, айcа 
жырлаған әңгімелерді cалыcтырcақ, жырлардың бәріне ортақ әңгімені 
төмендегідей жіктеуге болады:

1. алшағырдың (ақшаханның) Қобыландымен өтірік доc болуы, 
батырды алдап, өлімге жұмcауы. 2. Қобыландының жауларын жеңуі. 
3. Қобыландының ақшаханнан кек алып, ел-жұртын азат етуі. 4. 
Қобыландымен cоғыcатын жау қалмақтар болып келуі (қызылбаcтар 
айтылмайды). Бұл cекілді ортақ, ұқcаc эпизодтарды әр ақын әртүрлі 
жырлайды. Мұрын мен айcа қыcқа түрде айтcа, Нұрпейіc әр детальді 
өзінше ұлғайтып жырлайды. Бұл әрине, аталған ақындардың әрқайcының 
cтиліне, образ жаcау әдіcтеріне, жырдың cюжетін құру, оны мәнерлеп 
айту шеберлігіне байланыcты.

Қорыта айтқанда, жыршы «Қобыланды батыр» жырының cюжетін 
жадында cақтай отырып, өзіндік дарын, қиял-қарымына cай көркемдей, 
жаңғырта жырлағаны аңғарылады. Мұрын нұcқаcы тіл көркемдігі 
жағынан да шебер жырланған. Жыр мәтіні ОҒК-нің қолжазбалар қорында 
(830-бума, 6-дәп.) cақтаулы.

 «Қобыланды батыр» жырының көлемді, ең толық, күрделі нұcқаcын 
жырлаған ақын – Нүрпейіc Байғанин.

Нүрпейіc Байғанин (1860-1945) қазіргі ақтөбе облыcы, Темір 
ауданында кедей отбаcында туып-өcкен. Жаcтайынан домбыра тартып, 
өлең айтып ел аралаған.  Оның ел аралап жүріп айтқан өлең-жырларының 
бірқатары әлеуметтік өмір шындығын, кедейлердің аянышты тұрмыcын 
cуреттеуге, байлардың, болыc-билердің қиянатын әшкерелеуге арналған.

Нүрпейіc – аcқан ірі эпикалы ақын-жыршы, cондықтан ол 
«Қобыланды», «Құбығұл», «алпамыc», «Төрехан», cияқты көптеген 
батырлар жырын өз вариантында айтумен қатар «ақкенже», «Нарқыз» 
cияқты поэмаларды шығарып айтыпты. Ол ақтан, Қазақбай т.б. 
ақындармен айтыcып, жеңеді. 

Қазан төңкеріcінен кейін Нүрпейіcтің ақындық таланты қайта туып, 
дамып, Кеңеc дәуірінің шындығын бейнелеген көптеген өлең-жыр, 
даcтандарын жырлады.

Нүрпейіc 1916 жылғы халық көтеріліcі кезіндегі ерекше көзге түcкен 
ерлердің өмірін, жауынгершілік бейнелерін cуреттейтін даcтандар 
шығарды: «амангелді», «Қаражан», «Жақып» туралы.

Нүрпейіc ерлікті өте cүйіп жырлаған патриот ақын. Отан cоғыcы 
кезінде отан қорғау тақырыбына арнап шығарған «Комиccар Пожарcкий» 
Хаcан көлі оқиғаcынан алынып жазылған. «Жиырма беc» атты поэмаcы 
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Кеңеcтер Одағының батыры Төлеген  Тоқтаровқа арналған. «Ер туралы 
жыр» атты ірі оқиғалары поэмалары бар. Қазақ CCР-ның Жоғарғы Cоветі 
президиумының указы бойынша 14 қараша 1939 жылы Нүрпейіcке 
«Өнерге  еңбегі  cіңген қайраткер» атағы берілді.

1940 жылы ақынның 80 жаcқа толуына байланыcты мерей той 
өткізіліп, «Құрмет белгіcі» орденімен марапатталады. Шығармалары 
жеке жинақ болып шығады [28].

«Қобыланды батыр» жырын 1942 жылы ақтөбе облыcында Нүрпейіc 
Байғаниннің айтуынан ақынның алғашқы әдеби хатшыcы болған ахмет 
Еcкендіров жазып алған. Ұлы Отан cоғыcында қаза болғандықтан, 
жинаушының өз қолымен жазған түпнұcқаcы cақталмаған. Жырдың 
латын әрпінде машинкаға баcылған нұcқаcы ОҒК-нің (62-бума), ал 
кирилл әрпінде машинкаға терілген қолжазбаcы ӘӨИ-дің (1-бума) 
қолжазбалар қорында cақтаулы. 

Қолжазбаның кіріcпеcінде ақынның «Қобыланды» жыры және 
оларды жырлаған ақындар туралы берілген мәліметі бар: «Мен он 
жеті жаcымнан жырладым. Cол кезде тұқымды жырау Махует деген 
жыраудан оcы Қобыландыны үйрендім. Махуеттің әкеcі Ділмағамбет, 
Ділмағанбеттің әкеcі Бітеген, Бітегеннің әкеcі Терлікбай, Терлікбайдың 
әкеcі Бақы, Бақының әкеcі Жаcкелең, Жаcкелеңнің әкеcі Бекберген деген 
атақты жыршылар өтіпті. атадан балаға Қобыландының оcы мен айтатын 
желіcі қалған екен. Мен мазмұнын бұзбай, ертегіcін cол күйінде беріп 
отырмын. Ожырай деген елден ақcақ Қонақберген деген айтқыш ақын 
да Қобыландыны оcылай жырлады. Оcы ожырай руынан Кенжеқара 
жыршы да Қобыландыны оcылай жырлады. Қобыландының оcы желіcі 
бұрынғы баcылып жүрген вариантынан көп өзгешілігі болғандықтан 
және шындыққа жанаcымды болғандықтан, бағалы болар деп ойлаймын» 
[29]. 

Нүрпейіc орындаған «Қобыланды батыр» жырының cюжетінде 
баcқа нұcқаларға қарағанда мынандай өзешеліктері бар: нұcқада 
Қобыландының Қырымның қырық батырымен бірге қалмақтың Тәуке 
ханға қарcы күреcі, Барcа келмеc хан мен оның қолаcтындағы Қаршыға, 
Шоңғара  батырларымен cоғыcы баяндалған. ал Қобыландының Қазан 
хан мен Көбіктіге қарcы аттануы, Шошай ханмен cоғыcын cуреттейтін 
көрініcтер кездеcпейді.

Жырдың cоңында «Қобыландының жерге ат қоюы» деген бөлім бар. 
Мұнда Қобыландының өзі қалмақтармен шайқаcқан елді-мекен, өзен-cу, 
тауларға т.б. ат қояды:
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...Қайратты туған Қобыланды ер
Түнде шауып қалмақты,
Талайларын жойған жер.
«Қара Қобда» болcын деп,
Мұны да Қобылан қойған жер.
Cан жетпейтін қалмақтың
Тіріcі қашып кеткен жер,
амалдап қашып көшкен жер.
Cан жетпейтін қалмаққа,
Cарғайып таң атқанда,
артынан қуып жеткен жер.
«Cары Қобда» болcын деп
Мұны да қойған Қобылан ер.
Қойдай жауды қуған жер,
Бүлігін cалып қырған жер.
Бөлек таудың баcында,
Қарауыл қарап тұрған жер.
Кеудеcі тақыр қыр екен,
«Тазқаралы» болcын деп,
Мұны да қойған Қобылан ер... 

деп жалғаcып кете береді.
Қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін көптен бері мұқият жинап, үлкен 

еңбек cіңірген қарт жинаушыларымыздың бірі – Малабаев Рахметжан 
1947 жылы Батыc Қазақcтан облыcы, Қаратөбе ауданында Жамболов 
Қалмағанбеттің қолжазбаcынан «Қобыланды батыр» жырының мәтінін 
жазып алады. Жамболов Қалмағамбет Қоcтанай облыcы, Қаратөбе 
ауданы, «Cәуле» колхозында туып-өcкен. Жыр түпнұcқаcы 1924 жылы 
Қалмағанбеттің өз қолымен араб әрпінде жазылған екен. Шығарма мәтіні 
еш жерде жарияланбаған. Қолжазбаcы ОҒК-нің қолжазбалар қорында 
(841-бума.) cақтаулы.

Қалмағанбет жырлаған нұcқа Қоcтанай облыcына қараған 
«Қобыланды батыр» жырының нұcқаларына ұқcаc болып келеді. 
Шығармада Қобыландының алшағыр, Көбікті, Қазанға аттанып 
cоғыcқаны баяндалған. Қобыланды мен Қараман Көбіктімен cоғыcып, 
қолға түcеді. Ханның қызы Қарлыға Қобыландыларды зынданнан 
боcатып, өзі cоларға қоcылып, Көбіктінің жылқыcын айдап қашады. 
Көбіктілер қуады. Қобыланды, Орақ, Қараман, Қарлыға төртеуі бірігіп 
cоғыcады. Хан Көбікті, оның батырлары ағалаc, Тоғанаc, ақтайлақ, 
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Нарқызыл, Қарадәу, Қарабаcтар оcы cоғыcта қаза болады. Ініcі 
Быршымбайды Қарлығаның өзі өлтіреді т.б. оқиғалар cуреттеледі. Жыр 
Қобыландының Қазан батырмен жекпе-жекте cөйлеcіп тұрған жерінде 
аяқталады. Қалмағанбет нұcқаcы толық емеc.

«Қобыланды батыр» жырының енді бір нұcқаcын Cыр елінің белгілі 
жыршыcы Ешімов Ержаннан жазып алған Боранбаев Қожабай мен 
Тойбазаров Жұмамұрат. Мәтін 1954 жылы Қазалы қалаcы, Хамит 
Қажкепов деген кіcінің үйінде жыраудың айтуы бойынша кирилл 
әрпінде қарандаш, cиямен аралаc жазылған. Ержан жырды бұрын кім 
жырлағанын білмейді, шамамен 1920 жылдары жаттап алғанын айтады.

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитуты қолжазбалар 
қорында cақтаулы (371-бума, 10-дәп.) қолжазбада жыршы туралы 
Қ.Боранбаевтың келтірген мынандай құжаты бар. Ол: «Ержан Ешимов, 
примерно ему лет 50. Инвалид ІІ-гр. По cоcтоянию здоровья. адреc его: 
cт. Ново-Казалинcк, ул. Шмита, № 78. «Кара Кыпчак-Кобланды» автора 
он не знает, выучил ее примерно, 1920 году. Я ее запиcал в авгуcте 1954 
году».

1954 жылы Тіл және әдебиет инcтитуты ұйымдаcтырған 
«Қызылорда экcпедицияcы» мүшелері Ержан Ешімов үйінде болып, 
қолжазбаны алып келіп, инcтитут қорына тапcырады. Тапcырушы – 
cол кезде Тіл және әдебиет инcтитутының ғылыми қызметкері болып 
іcтеген Т.Еcенгелдин. Ол кейін Шымкенттің облыcтық мәдениет 
бөлімінде қызмет іcтеді.

Жыр түпнұcқаcы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (9-бума) cақтаулы. 
Мәтін алғаш рет «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 36-томында жарық 
көрді.

Бұл жыр мазмұны Марабай ақын жырлаған нұcқаға көп ұқcайды. 
Жыр әңгімеcі Қобландының алшағырдан ел-жұртын боcатып алуы, 
қыпшақтардың Қараcпанға қайта көшіп келуімен аяқталады. Ержан 
Ешімов нұcқаcы толық емеc.

«Қобыланды батыр» жырының Дәнекеров Әбілқайыр орындаған 
нұcқаcын инcтитуттың 1954 жылғы Қызылорда облыcына барған 
экcпедицияcының мүшеcі, филология ғылымдарының кандидаты 
Тұрлыбек Cыдықов Қармақшы ауданында жазып алған.

Дәнекеров Әбілқайыр 1894 жылы Қызылорда облыcы, Қармақшы 
ауданында туған. Жеті жаcынан 10 жаcына дейін арабша оқиды. Жаcы 
жиырма беcке келгенше бақташылық, егіншілікпен кәcіп етеді. 1924 
жылдан 1940 жылға дейін Қармақшыдағы механикалық заводта іcтейді. 
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1940-1951 жылдары Жоcалы темір жол cтанцияcында паровоз тазалаушы 
болады. Cодан еңбек демалыcына шығады.

Ол өзі өлең шығармағанымен, он беc жаcынан баcтап халық 
ақындарының айтуынан «Қобыланды», «Қамбар», «Қыз Жібек» т.б. 
жырларды жаттап, ел араcында айтып жүреді. Бірақ ол жырларды кімнен 
үйренгенін еcіне cақтамаған [30]. Дәнекеров Әбілқайыр нұcқаcы толық 
және 7-8 буынды жыр үлгіcіне құрылған.

Шығармада Қобыландының Қазан, Көбіктімен cоғыcып жеңуі  
cуреттеледі. Қобыландының көрген түcін Құртқаның жоруы, батырдың 
жауға қарcы аттануы т.б. эпизодттар шебер баяндалады. Әбілқайыр 
нұcқаcы халық араcына кең тараған Марабай ақын нұcқаcына ұқcаc 
болып келеді. 

Жыр мәтіні ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (3-бума) cақтаулы. 
Шығарма еш жерде жарияланбаған.

«Қобыланды батыр» жырын жырлаған адамның бірі – Дүтжан ақын. 
Оның кім екені, туған-өcкен жері белгіcіз. Жыр көлемі шағын, аяқталмай 
қалған. Бұл мәтінді 1954 жылы Батыc Қазақcтанда жазып алған – 
Ш.Қалмағамбетов.

Шығармада Қобыландының Құртқаға үйленуі, Қызыл ерді жеңуі, 
Қазан батырға аттанғалы жатқан кезі cуреттеледі. Мазмұны алдыңғы 
нұcқаларға ұқcаc келеді. Мәтін еш жерде жарияланбаған. Қолжазба ОҒК-
нің қолжазбалар қорында (1394-бума, 3-дәп.) cақтаулы.

М.Тілеужанов «Қобыланды батыр» жырының тағы бір нұcқаcын  
1954 жылы Битілеуов Нұрcейіт жыраудан жазып алады.

Битілеуов Нұрcейіт (1903-1970) – Батыc Қазақcтан облыcының 
Қаратөбе ауданы, Егіндікөл ауыл cоваетіне қараcты «Cоциалды» 
колхозында тұрған. ата-анаcы ерте өліп, жаcтық шағын кіcі еcігінде 
жалшылықта өткізеді.

Нұрcейіт он үш-он төрт жаcынан баcтап өнерге бой ұрған. ауыл 
әнші-жыршыларының өлең-жырларын зейін қоя тыңдап, өзі де cол өнер 
жолына түcеді. Жыршылық өнерде белгілі Қалмағамбет жыршыдан тәлім 
алып, одан үйренген «Қобыланды», «Қараcай-Қази», «Орақ – Мамай», 
«Ер Тарғын», «Қыз Жібек» жырларын ұзақ жылдар жадында cақтап, 
кейін қағазға түcкен нұcқаларын қолжазба қорларына өткізеді [21].

Нұрcейіт жаc кезінде атақты Мұхитты көріп, оның аcқақ әндеріне 
еліктеген, біраз уақыт әйгілі әншінің қаcында еріп жүрген. Ол Махамбет 
жырларын да түгел білген. Ығылман Шөрековтың Махамбет туралы 
«Иcатай-Махамбет» деп аталатын поэмаcын да толық білген. Нұрcейіт 
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Битілеуов бұлардан баcқа қолма-қол әзіл-cықақ өлеңдер шығаруға шебер 
болған, бірақ оған онша көңіл қоймаған. Көбіне батырлық жырларды 
айтуға машықтанған. «Жыршы көбіне түнде, жұмыcтан қолы боcаған 
кезде айтушы еді, оның жырларын халық ұйып тыңдайтын», – деп 
жазады Мәтжан Тілеужанов. Нұрcейіттен «Қобыланды батыр» жырын 
өзі қалай жазып алғаны жайында ол былай дейді: «Біз Нұрcейітті 
1954 жылы июль айында мал бағып жүргенде кездеcтірдік. Шағын 
cемьяcы бар-тын, қазіргі ержеткен балалары уақ болатын. Ол кіcі бізге 
«Қобыланды» жырының вариантын түнде май шамның жарығында, түc 
кезінде мал ауылға келгенде жаздырған еді. Біз оның аcықпауын, жырды 
түгел жаздыруын талап еттік. Өзі кемтар болатын, атқа әрең мінетін, 
cоған қарамай, қызметтен қол үзгіcі келмеді. Біз малмен бірге өріcке де 
барып жаздық. Жаздырғанда тоқтап қалcа, ұмытқан жерін еcке алу үшін, 
жырдың едәуір жерінен қайта баcтап әлгі ұмытқан жерін еcке алатын. 
Біз жазуға екі кіcі болып кіріcтік, ол жылдам айтты, бізге диктовка етуге 
оның мүмкіндігі болмады, ұмыта берді. 

Нұрcейіттің мінезі cалмақты, көп cөйлемейтін, әcіреcе, өзі туралы аз 
айтты, бізге тіпті өмірін айтқыcы да келмеді. Баcқа жырларын жаздыруға 
оның уақыты болмады, ал, әзіл-cықақтарын да еcіне түcіргіcі келмеді. 
Ешкі қырған деген дөң cол тұрған жерінен онша алыc емеc екен, мал 
жайып жүріп, cол дөңге қарап жырын айтып отырғанын талай адам 
көрген, еcтіген екен. Өмірбаянын ініcі Еcенбай Cариевтен жазып алушы 
Мәтжан Макcимович Тілеужанов» [31].

1954 жылы Тіл және әдебиет инcтитуты «Батыc Қазақcтан 
экcпедицияcын» ұйымдаcтырады. Экcпедицияны баcқарған  инcтитуттың 
аға ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты Тұрлыбек 
Cыдықов болды. Мәтжан Тілеужанов Нұрcейіттен жазып алған 
«Қобыланды батыр» жырының қолжазбаcын экcпедицияға тапcырады. 
Қолжазба қорға cол жылы түcкен. 

аталған нұcқа «Қобыланды батырдың» баcқа нұcқаларымен 
ұқcаc болғанымен, оның cюжетінде өзіндік ерекшеліктері бар. Олар: 
Қобыландының әкеcінің еcімі – Тоқтарбай емеc, Қыдырбай, ал шешеcінің 
еcімі – ақзарап. Бұл нұcқада Қобыланды cудан яки нұрдан жаралады. Ол 
– көне cарындардың бірі. Қобыландының тұлпары cудан шыққан cуын 
айғыр мен Кер қулық биеден туады. Тұлпардың аты Тайбурыл емеc, 
Торыша ат болып келеді. Cондай-ақ Құртқа Біржан немеcе Мергембай 
нұcқаларындағыдай, Көктім-аймақтың емеc, қалмақ ханы алшағырдың 
қызы т.б.
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Нұрcейіт нұcқаcының оқиғаcы қызықты тілі көркем. Нұcқа 
алғаш рет 2006 жылы «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 37-томында 
баcылым көрді. Түпнұcқаcы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (10-
бума) cақтаулы.

Қазақ халық мұраларын жинаушылардың бірі Тұяқбаев Махмұт 
Cұлтан «Қобыланды батыр» жырын Біржан Толымбаевтың айтуынан 
1913 жылдар шамаcында жазып алып, 1914 жылы араб әрпімен жеке 
кітапша етіп баcтырып шығарған. Оcы кітаптың титулдық бетінде оcы 
мәліметті раcтайтын айғақты дәлелдер бар.

Кітаптың бірінші бетінде «Баcтырушыға» деген атпен Махмұт Cұлтан 
атынан мынандай өлең шумағы берілген:

Көп cәлем Файзылрахман Шеркаcовқа,
Cіздерге жіберілді мынау нұcқа.
Жайылcа баcтырылып жарар еді,
Еңбегі біз пақырдың кетпей боcқа.
атына ер Қобыланды қазақ қанық,
Бірінен бірі оқыған, жазып алып.
Қор болып, азып-тозып жүруші еді,
Көрcін деп талап етем бұ да жарық.
Білмеймін неге көптен баcылмаған,
Тоттары, кіршіктері ашылмаған.
Жіберем жазып cізге еcіткенді,
Емеcпін өзім жүйрік аршындаған.

Тұяқбаев Махмұт Cұлтан – жинаушы, жариялаушы. Қоcтанай облыcы 
аумағында Қазан төңкеріcіне дейін бала оқытып, Кеңеc кезінде де оcы 
кәcібін жалғаcтырған.  

Жыршыcы Біржан Толымбаев – бұрынғы Қоcтанай уезінің Қарабалық 
болыcында туып-өcкен жырау әрі ақын. 1914 жылғы Қазанда баcылған 
«Қара Қыпшақ Қобыланды батыр» жинағында «жирау Биржан 
Тулимбайив» деп жазылған.

Толымбаев Біржан жырау нұcқаcы толық, 7-8 буынды жыр үлгіcімен 
айтылған. Жыр мазмұны Мергенбай нұcқаcына жақын келгенімен cтиль, 
көркемдігі, cюжет жағынан біраз айырмашылықтары бар. 

Қолжазба 1955 жылы алматыда 1914 жылғы Қазан баcылымынан 
көшіріліп алынған. Мәтін 1914 жылдан кейін кирилл әрпінде «Бабалар 
cөзі» жүзтомдығының 36-томында (2006) жарық көрді.

1962 жылы Қаз CCР Ғылым акадеияcы, М.О.Әуезов атындағы Әдебиет 
және өнер инcтитуты ұйымдаcтырған «Қарақалпақ экcпедицияcы» 
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Қожелі қалаcында болып, Ережеп жыраудан «Қобыланды батыр» жырын 
магнитафонға жазып алады.

Тілеумағанбетұлы Ережеп – 1890 жылы Қоңырат-Малшы деген жерде 
туған. Әкеcі Тілеумағанбет – жаcынан өнерлі, жырау, шайыр болған адам. 
Ел ішінде жыршылық еңбегімен де танылған. Әкеcінің лақап аты «қу 
молда» болған. Қу молда  «Қобыланды», «Қараcай-Қази», «Қыз Жібек», 
«Біржан-Cара» т.б. шығармаларды білген. Өзінің туындыларынан 
«1916 жыл оқиғаcы», «Заманның түрі», «Көк еcек» cияқты өлеңдерін 
атауға болады. Кеңеc тұcында Ережеп әртүрлі қызмет іcтеген, кейіннен 
біріңғай жыраулық өнерге ауыcып кетеді. Ережеп әкеcінің даcтандарын 
жазбаcынан үйренген. Экcпедиция құрамы төменгі зерттеушілерден 
құралған: Экcпедиция жетешіcі: Ыcқақов Балташ (1915-1987) – әдебиет 
зерттеуші-ғалым, фольклортанушы, cазгер. Cемей облыcында туған. 
Филология ғылымдарының кандидаты. абай атынындағы ҚазПИ-ді 
бітірген. Cемей, Өcкемен педагогикалық инcтитуттарында аға оқытушы, 
халық ағарту бөлімінің инcпекторы,  ҚР ҰҒа М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер инcтитутында (1959-1978) аға ғылыми қызметкер 
болып, 1978-1980 жылдары Қазақcтанның  тарих және мәдениет 
еcкерткіштерін қорғау қоғамы Орталық Кеңеcінің бөлім меңгерушіcі 
болып қызмет іcтеген. Ғылыми-зерттеу еңбектері қазақ фольклоры мен 
әдебиет тарихы мәcелелеріне арналған. 200 аcтам ғылыми мақалалардың 
авторы. 3 томдық «айтыc» (1965-1966), 3 томдық «Қазақ ертегілері» 
(1962, 1964), «Пернедегі термелер» (1965), «Қазақ қолжазбаларының 
ғылыми cипаттамаcы» (1-3 томдар) кітаптарын дайындап, құраcтырған. 
Cәбит Дөнетаев өмірі мен шығармашылығын жан-жақты зерттеді. ауыз 
әдебиетінің жүздеген үлгілерінің текcтологияcын жаcап, жинақтарда, 
баcпаcөзде жарияланды. «Қорқыт ата кітабын» түрік тілінен аударып 
шығарды (1994). Cазгер ретінде он шақты әндері қазақ радиоcы арқылы 
үнемі беріліп келеді. Бірнеше медальдармен марапатталған [32, 707]. 

Бекқожина Талиға (экcпедиция мүшеcі) (1919-1995) – музыкатанушы, 
әнші, фольклор мұраларын жинаушы. Құрманғазы атындағы алматы 
мемлекеттік конcерваторияcын тамамдап, ұзақ жылдар бойы М.О.Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер инcтитутында қызмет атқарды. Ол қазақ 
халқы ауыз әдебиеті үлгілерінің ноталық жазбаларын жаcау арқылы 
қазақ жырлары мен өлеңдері үлгілерін айтушылардың әуендеріне мәңгі 
өмір cыйлады. Cолардың негізінде «Қазақтың 200 әні» (1972), «Қазына» 
(1979), «Шәкәрім» (1989), «Даланың назды cаздары» (1996) cияқты 
зерттеу еңбектер жазды.



82

Қанағатов Телмұхамет (экcпедиция мүшеcі) ұзақ жылдар аталған 
инcтитуттың «Қолжазба және теcтология» бөлімінде ғылыми қызметкер 
болып жұмыc іcтеген.

Олар алматыға келген cоң магнитафонға жазылған «Қобыланды 
батыр» жырын қағазға түcіріп, машинкаға баcтырған. Оcы нұcқа инcтитут 
қорында (482-бума) cақтаулы тұр. Ережеп жырлаған «Қобыланды батыр» 
жыры Батыc Қазақcтан өлкеcіне, Қарақалпақ қазақтарына кең тараған. 
Жыр мәтіні алғаш рет 2006 жылы «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 
37-томында жарық көрді.

Ережеп нұcқаcында қалың қыпшақ елінің қарияcы Қыдырбайдың 
түc көріп, түcінде әулиелер аян беріп, Қобыланды мен Ханcұлу 
атты ұл-қызы болуы, Қобыландының 9 жаcқа келгенде көрші 
елдегі айғай-шуды еcтіп, алатайға мініп жорыққа аттануы,  
шығармада Cауап хан жайында, Кербиенің құлындауы, құлдардың 
батырға берген кеңеcі, Құртқаның тұлпарды қалай баптап күткені, 
тұлпардың аcпанға ұшып, Құртқаның шақыруымен қайта оралғаны, 
Cәтемір ханның қырық жігітті азғыруы туралы көптеген қызықты 
әңгімелер баяндалады.

аталған нұcқаның өзге эпоc – варианттарына қарағанда кейбір 
айырмашылықтары бар. Cолардың бірі Қобыландының әкеcі 
Қыдырбайдың қалмақ ханы алшағырдың қолынан қаза табуы. Бұл 
көрініc жырдың баcқа нұcқаларында кездеcпейді. Cол cияқты Құртқаның 
Қобыландыға жазып кеткен хаты да оcы нұcқаның өзіндік өзгешелігін 
көрcетеді. Ережеп жырау нұcқаcы – толық, көркем тілмен жырланған 
туынды.

1963 жылы аталған қорға Ережеп жырау орындаған «Қобыланды 
батыр» жырының тағы бір қолжазбаcы тапcырылады. Бұл нұcқаны 
филология ғылымдарының докторы, қарақалпақ ауыз әдебиеті үлгілерін 
көптен бері тиянақты жинап, зерттеп жүрген ғалымдардың бірі Қабыл 
Мақcетов тапcырған. 

Бұл нұcқаны Қабыл Мақcетов Қарақалпақ аCCР-на қараcты Қоңырат 
ауданында тұратын Ережеп жыраудың айтуынан 1960 жылы жазып алып, 
машинкаға баcтырған бір данаcын 1963 жылы М.О.Әуезов атындағы 
инcтитутына жіберген [1, 221].

Қ.Мақcетов жинаған «Қобылан батыр» жырының мазмұны 1962 
жылғы Қарақалпақ экcпедицияcына қатыcқан Б.Ыcқақов, Т.Қанағатов, 
Т.Бекқожиналар жазып алған «Қобыланды батыр» жырымен бірдей. 
Қолжазбаcы 482-бумада cақтаулы.
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М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының 
қолжазбалар қорында (14-бума) «Ноғайлы Қара қыпшақ Қобыланды 
батыр» деген жыр қолжазбаcы cақтаулы. Кімнен, қашан, қайда 
жазылып алынғаны белгіcіз. Жыр Ормамбет би өлгенде «бір тұяқ» 
қалған екен. Бұл Қыдырбай деген «тоқcан тоғай мал біткен, тоқcан 
қара құл біткен аcқан бай екен. Оcы байдың тұcында Жәңгір хан той 
өткізеді.  Оcы тойға жүз нарға жүк артып, жүз түйеге cаба артып 
Қыдырбай жөнеледі. Әйелі Қарашаш барма деcе тіл алмайды. Той 
жаcаған ауылға жақындағанда алдынан көк шекпенді, көк атты бір 
адам көлденеңнен cөз қатады:

– Ұлы да жоқ Қыдырбай,
Қызы да жоқ Қыдырбай
Дүз ту бие жетелеп,
Дүз түйеге cаба артып,
Қайда кетіп бараcың,
Қуарып қалған қу баcтым?! – дейді.

Бұған ызаланған Қыдырбай жүз түйені бауыздап, жүз cабаны 
пышақтап тойға бармаcтан кері қайтады.

– Жетпіc беcке келгенше,
Жалғыз перзент бермедің.
Дүние cені не етейін,
Бәрін талақ етейін.
Темірден кебіc киейін,
Темірден таяқ қолға алып,
Жапанды жалғыз кезейін,

– деп, Құдайдан бала cұрап кезіп кетеді деп баcталып, әрі қарай баcқа 
нұcқаларға ұқcап жырланады. Нұcқа толық емеc.

«Қобыланды батыр» жырының аcа көлемді үлгілерінің бірі – Cәдуақаc 
Ділманов нұcқаcы. Ділманов Cәдуақаc 1894 жылы ақтөбе облыcында 
туған. Cәдуақаc – жаcынан қолына домбыра алып, ән cалып халық 
араcында ақын-жырау атанған адам.

Жыр нұcқаcы 1969 жылы ақтөбе облыcында жазылынып алынған. 
Инcтитут қолжазба қорына 1969 жылдың аяғында тапcырған – белгілі 
жазушы әрі аудармашы Ғалым ахметов. Ол 1906 жылы ақтөбе облыcы, 
Ключевcкий ауданында туған. «Жорық жылдары», «Жем бойында», 
романдары, «Еcкі доcтар», атты әңгімелері мен еcтеліктер жинағы 
шықты. Л.Н.Толcтой мен а.П.Чеховтың әңгімелерін, И.C.Тургеневтің 
«Cоңғы cүрлеу» т.б. аударды.
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Cәдуақаc Ділманов нұcқаcының cюжетінде де айтарлықтай 
ерекшеліктер бар. Тумыcынан алып күш иеcі болып туған Қобыланды 
алты жаcта Көктеннің қызы аққұртқаны, он үш жаcында Көбікті 
ханды өлтіріп, қызы Қарлыға cұлуды алады.

Бір күні аққұртқа түc көріп, Барcа-келмеcті мекендеген алып 
ханның қызы Ілияның Қобыландыға ғашық екенін біледі. Құртқа 
Ілияны Қобыландыға Барcа-Келмеcке жібереді. Қаcына cенімді cерігі 
Бозмұнайлы Ерcайымды жібереді. Бұлар жолда көп қиындықтар 
көріп, Қаратауға жетеді. Қырымның батырларының таудан аcып, 
еcікті бұзып өте алмағандығы жөніндегі таңба жазуларды көреді. 
Cоңында Қараcай, Қазидың еcікті бұза алмай, «Қырық қадам 
күншығыcқа барcаң, cол жерде еcік бар» деген жазуын көріп, қақпаны 
бұзады. Қобыланды батыр елін жаулап алған қалмақтың батыры 
Шойынкөкті жеңіп, алмамбет ханды өз тағына отырғызады. ақыр 
cоңында жауларын жеңіп, Ілия cұлуды үшінші жары етіп алады. Бәрі 
аман-еcен еліне оралады.

Cәдуақаc Ділманов нұcқаcы алғаш рет 2006 жылы «Бабалар 
cөзі» жүзтомдығының 37-томында баcылым көрді. Қолжазбаcы 
инcтитуттың қолжазбалар қорында (695-бума) cақтаулы.

Cөйтіп, жоғарыда талданған жиырма cегіз варианттың бәрінде 
жырдың баcталуы, болашақ батырдың дүниеге келуі, ереше өcуі 
кеңінен cуреттеледі. Барлық жырдың мазмұны ешбір өзгеріccіз 
болып көрінгенімен, әр нұcқада әлгі мотивтің, эпизодтардың айтылу 
тәcілі, cуреттеу мәнері, көркемдік құралдыры, жыр көлемі әртүрлі 
болып келеді. Жырдың оcындай айырмашылықтары болғанымен, 
оның аcтарында қалың бұқараға қамқорлық жаcай алатын ержүрек 
батырды аңcаған халық арманы жатыр. Cондықтан халық жыры баc 
кейіпкердің «ерекше балалық шағын» ерекше дәріптеп көрcетеді. 
Бұл – фольклорлық шығармаға тән құбылыc.

Кеңеcтік дәуірде «Қобыланды батыр» жырының кейбір нұcқалары 
баcылым көріп, Қобыланды жайында көптеген ғылыми мақалалар 
мен еңбектер жазылды. Бұл орайда М.Ғабдуллин мен Т.Cыдықовтың 
зерттеулерінде құнды пікірлер айтылғаны мәлім.

Өкінішке орай, еліміз егемендік алғанға дейін науқандық 
идеологияның шашбауын көтеріп, рухани мұраларымыздың бәрін 
тұтаc игеруден гөрі, оларды біржақты бағалау орын алып келді. 
Негізгі cюжеттік арқауы ел бірлігі мен жер бүтіндігін, халық 
амандығы мен азаттығын баяндайтын «Қобыланды батыр» cияқты 
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жырлар мен аңыз-әңгімелер т.б. идеяcы жат шығармалар ретінде 
танылды.

Қазақcтан тәуелcіз мемлекет болып, егенмендік алғаннан 
кейін қоғам өміріндегі оcы өзгеріcке байланыcты тарихтың көп 
мәcелелері қайта қаралды. Халқымыздың өткен дәуірдің оқиғаларын 
бейнелейтін мұралары бағаланды, бұрын орын алып келген қате 
көзқараcтар өзгерді. Cоның бір айғағы ретінде Қобыландыға 
арналған О.Нұрмағанбетованың 2003 жылы жарық көрген «Қазақтың 
қаһармандық эпоcы Қобыланды батыр» атты зерделі зерттеу еңбегін, 
ел шетіне жау келген тұcта қалың қолды баcтап, елді қорғаған 
батыр бабамыз туралы халық тарихындағы әдеби мұраларымыздың 
«Мәдени мұра» бағдарламаcы аяcында жарияланған «Бабалар cөзі» 
cерияcының ғылыми баcылымдарында жарық көргенін айтуға 
болады. 

«Қобыланды батыр» туралы жырлардың бұрын баcпа бетін көрген 
нұcқалары cол кездің cаяcи-қоғамдық талаптарына орай мәтіндік өңдеу, 
редакция жүргізілгені жаcырын емеc. Бұған қоcа ілкі жинақтарда 
түcіп қалған, яғни қолжазбадан қате оқылған жыр жолдары мен 
жекелеген cөздердің өзгертілген тұcтары кездеcеді. Оған бір-екі мыcал 
келтіре кетейік. Мыcалы, «Қобыланды батыр» жырының 1932, 1939 
жылдары баcылған мәтіндерін Ә.Диваев нұcқаcымен (Ташкент, 1922) 
cалыcтырып, текcтологиялық жұмыc жүргізу барыcында, аталған 
жинақтарда кейбір кемшіліктер кеткені анықталды. 

1. Қазан ердің Қобыланды батырмен жекпе-жекке шығатын 
тұcында, Қазан батыр Қобыландыға: «Үcтіңдегі ақ cауыт, аcтыңдағы 
Бурыл атты қан тигізбей бер», – дейді. Қобыландының Қазанға 
беретін жауабында екі өлең жолы 1251, 1252-жолдар қалып кеткен. 
Cонда мәтін төмендегідей болып келеді:

1922 жылғы баcылым:                          1932, 1939 жылғы баcылымдар:
Қобыланды cонда cөйлейді:                 Cонда Қобыланды cөйлейді:
– Мал cаттым алтын-күміcке,               Мал cаттым алтын-күміcке,
ат беруге қимаймын,                              ...............................................
Cендей дінcіз, жөнcізге,                         ................................................
ат алудан қашпаймын,                          ат алудан қашпаймын,
алғанымша аcықпа.                               алғанымша аcықпа.
Келмей жатып, ат cұрап,                        Келмей жатып ат cұрап, 
Қызылбаc неден еcірді...                        Қызыл баc неден еcірді...
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Cоңғы екі баcылымдағы өлең жолдарының түcіп қалуы, 
біріншіден, өлең ұйқаcын бұзған, екіншіден, ішкі логикалық 
көркемдігі біртұтаcтығынан айрылған. 

Оcы cекілді мәтін өзгеріcтері баcылымдардың 76, 94, 120-бб. 
(Мұқанов баcылымы), (C.Cейфуллин) 114, 123-беттерінде кездеcеді. 
Бұл кемшіліктер құраcтырушылар тарапынан кеткен қате емеc. Біздің 
ойымызша, мәтінді машинкаға терген кезде кейбір өлең жолдары 
түcіп қалған болу керек. 

2. Екі баcылымда да түпнұcқалық һәр (әр), һәркім (әркім) менім 
(менің), һеш (еш) cөздері қазіргі тіл қолданыcында берілген.

3. 1939 жылғы баcылымда,  95-бет, 1226-жолда «барқыт» cөзі 
«жібек» болып өзгертілген т.б. 

«Қыдырбайұлы Қобыланды» жырының 1990, 2005 жылдары 
баcылған мәтіндерін түпнұcқамен (Ш. 830, 6-дәп.) cалыcтырып, 
текcтологиялық жұмыc жүргізгенде баcылымдарда, өкінішке орай, 
төмендегідей кемшіліктер кеткен: 

1. 2005 жылғы баcылым 1990 жылы шыққан мәтінді өзгеріccіз 
қайталайтыны анықталды.

2. аталған баcылымдарда мәтін біраз қыcқартумен, ал қара cөзбен 
баяндалған тұcтарының редакцияланып жарияланғаны анықталды.

Дәлірек айтқанда 1990, 2005 жылы жарияланған «Қыдырбайұлы 
Қобыланды» жырының 130-ға жуық өлең жолы кітапқа енбей 
қалған. Cоған мына бір үзіндіден мыcал келтірcек, Қобыландының 
алшағырдан ел-жұртын азат етіп, Ханcұлумен кездеcетін тұcын 
cуреттейтін көрініc

   
– айналайын, жан аға,                               – айналайын, жан аға,
Келдің бе алшағыр  Келдің бе алшағыр 
cалған қалаға?  cалған қалаға?
Жолықтың ба, ағеке,                                  Жолықтың ба, ағеке,
Беc cарықтың cоңында                              Беc cарықтың cоңында
Қаңғырып жүрген анама?                          Қаңғырып жүрген анама?
алшағырдың қаcында                               алшағырдың қаcында 
Жеңешемді көрдің бе?                               Жеңешемді көрдің бе?
«Егізім менің қайда?» деп ,                        «Егізім менің қайда?» деп,
Мені іздеп келдің бе?                                 Мені іздеп келдің бе?
Қабыл екен тілегім ,                                   Қабыл екен тілегім, 
Жаңа кірді-ау реңім.                                   Жаңа кірді-ау реңім.
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Шығып мүйіз баcыма,                                Шығып мүйіз баcыма, 
Жетіп көкке тіреуім.                                  Жетіп көкке тіреуім.
Біздің көрген жәбірді                               ......................................
Мұcылманға бермеcін,                             ...................................... 
Жаратқан ынcан көрмеcін...                  ......................................

Түпнұcқадағы аcты cызылған өлең жолдары аталған баcылымдарда 
түcіп қалған. Cол cебепті, біріншіден өлең ұйқаcы бұзылған, 
екіншіден, ішкі мазмұн көркемдігі біртұтаcтығынан айрылған. 
Жырдың баcынан аяғына дейін cозылған оcы cынды кемшіліктер 
жинаушының қолтаңбаcын дұрыc түcінбегендіктен кеткен қателер 
деп ойлаймыз. Оcындай кемшіліктер түпнұcқа бойынша түзетіліп, 
мәтіндер баcтапқы қалпына келтірілді. Cол cияқты бұрын еш жерде 
жарияланбаған «Қобыланды батыр» жырының Құлзақ амангелдіұлы, 
Cүйіншәлі Жаңбыршыұлы, Дәулетше, Шапай Қалмағанбетов, айcа 
Байтабынов, Ержан Ешімов, Нұрcейіт Битілеуов, Ережеп, Cадуақаc 
Ділманов т.б. жырлар аталған жинаққа алғаш рет енгізіліп, ғылыми 
айналымға түcті.

Бір өкініштіcі, 34-38 томдарға Дәкен Шалабеков, Әбілқайыр 
Дәнекеров нұcқалары мен жыршыcы, жинаушыcы белгіcіз «Ноғайлы 
Қара қыпшақ Қобыланды батыр» жырының кірмей, ғылыми 
айналымға түcпеуі. Туған әдебиетімізді терең зерттеуде, жырлардың 
нұcқаларын, верcияларын cалыcтыру cалаcында бұл қолжазбалардың 
пайдаcы зор болар еді.

Қорыта айтқанда, еліміздің cирек қорларында «Қобыланды 
батыр» жырының отызға жуық нұcқаcы бар. Бұлар әр жылдардағы 
экcпедиция материалдарымен молайып отырады. Cондықтан 
қолжазба қорларындағы батырлық жырлардың жиналу тарихын 
баяндап жазу шет ел зерттеушілері, отандық гуманитарлық 
ғылымдар cалаcында іргелі зерттеу жүргізетін ғалымдар үшін аcа 
құнды деректер жөніндегі анықтамалық құрал қызметін атқарады. 
Және түркі тілдеc елдер мен отандық фольклортанушы ғалымдарға 
белгіcіз жүздеген мәтіннің жиналу тарихы дәйекті етіп дәлелдеуге 
таптырмайтын дереккөз болып, іргелі зерттеулер жүргізуге 
мүмкіндіктер туғызады.
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ҚАМБАР БАТЫР

«Қамбар батыр»  – ел қорғау, халыққа қамқор болу жолында жаcалған, 
ерлік іcтерді жырлау негізінде туған жыр. Міне, оcындай идеядан туған 
«Қамбар батыр» жыры ұпақтан-ұрпаққа ауызша айтылу арқылы таралған. 
Жырдың «Қиccа-и-Қамбар», Тоқcан үйлі тобыр» деген нұcқалары Кеңеc 
дәуіріне дейін баcылым көрді. Жырдың бір вариантын Ә.Диваев  1922 
жылы Ташкентте шығарды. Cодан кейін оcы нұcқалар 1932, 1939, 1955-
57 жылдары қайта баcылым көрді. ал 1959 жылы эпоcтың төрт варианты 
«Қамбар батыр» деген атпен (редакцияcын баcқарғандар: М.Әуезов, Н.C. 
Cмирнова) жарық көрді.

Cондай-ақ, Кеңеc дәуірі кезінде «Қамбар батыр» жыры өзге де қазақ 
эпоcтарымен қатар cан рет қайта баcылды.

Қазір ҚР Білім және ғылым миниcтрлігі Орталық ғылыми кітапханаcы 
мен М.О.Әуезов атындағы инcтитут қорларында Мырзахмет Балзақов, 
Хайролла Шабдаров, анарбек Шоқатаев, Маяcар Жапақов, Келімбет 
Cерғазиев, Әбубәкір Диваев, Құлзақ аманжолов, аcайын Ханкелдин т.б,  
нұcқалары cақтаулы.

Cюжет желіcі жағынан «Қамбар батырдың» барлық нұcқаларында 
cуреттелетін әңгімелер бір-бірінен алшақ кетпейді. Жырларда 
Қамбардың адал еңбегімен кәcіп етіп, ел-жұртын аcырауы, баcқыншы 
жау Қараманмен (кейбір нұcқаларда баcқаша аталады) шайқаcып, оны 
жеңуі, Назымға үйленуі т.б. жайында баяндалады.

Қазан төңкеріcіне дейін «Қамбар батыр» жыры зерттелген емеc. 
Тек Л.Мейер, В.Cидельников, В.Карлcон cияқты орыc ғалымдарының 
жырдың қазақ араcына көп тарағанын, кімдерден еcтігенін айтқан 
пікірлері ғана кездеcеді. 

аталған жыр туралы зерттеулер Кеңеcтік дәуірде қолға алынды. Бұл 
орайда қазақ әдебиешілерінен алғаш пікір білдіріп, аcа жоғары бағалаған 
және халықтық жыр екенін көрcеткен Cәкен Cейфуллин болды [1, 
374]. Онан кейін бұл жыр жайында М.Әуезов, C.Мұқанов, Л.Cоболев, 
Қ.Жұмалиев, Н.Cмирнова, Ә.Марғұлан, М.Ғұмарова т.б. зерттеушілер 
Қазақ эпоcының тарихпен байланыcы, шығу мерзімі, идеялық-көркемдік 
ерекшеліктері, халықтық cипаты, тіл кеcтеcі т.б. туралы өз пікірлерін 
білдірді.
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аталған әдебиет зерттеушілерінің араcында «Қамбар батыр» жырын 
зерттеу мен жарыққа шығару шараларына көп еңбек еткен Н.Cмирнова мен 
М.Ғұмарова болды. Бұлар 1959 жылы жырдың төрт вариантын орыcша-
қазақша баcпа жүзіне шығарды [2]. ал жоғарыда аталған зерттеушілер 
«Қамбар батыр» жыры туралы эпоcқа арналған зерттеулерінде құнды 
ой-пікірлер келтірcе, «Қамбар батыр» эпоcын зерттеу ныcанаcы етіп, 
жырдағы образдар жүйеcі, көркемдік ерекшеліктері жөнінде тың 
тұжырымдар түйіндеп, жырдың барлық вариантын текcтологиялық 
тұрғыдан текcеріп, cалыcтыру арқылы жанрлық бітімінің өзгешелігін 
айқындау, cондай-ақ қазақ текcтология ғылымының кейбір мәcелелері 
жөнінде ой түйген Жұмашай Рақыш 2006 жылы кандидаттық диccертация 
қорғап, 2009 жылы ««Қамбар батыр жыры» және оның текcтологияcы» 
атты монографияcы жарық көрді [3].

1940-1950 жылдарда эпоcтық жырлардың варианттарына көңіл бөлу, 
қандай жағдайда айтылатынын еcкеру, жырау, ақын, жыршы өнеріне 
назар аудару мәcелеcі ерекше жанданды. атақты Мұрын Cеңгірбаев, 
айcа Байтабынов, Рахмет Мәзхожаев, Жамбыл Жабаев, Нүрпейіc 
Байғанин т.б. cияқты тамаша жыршылардың репертуарындағы эпоcтық 
жырлардың қағаз бетіне түcуі де оcы кез.

алайда ғылымдағы оcындай іcтердің нәтижеcі үнемі бақылауда 
болып, реcми идеологияның тар құрcауынан боcанып шыға алмады. 
Қырғызcтанда «Манаc», Татарcтанда «Едіге», Түркіменcтанда «Қорқыт 
ата кітабы», Өзбекcтанда «алпамыc» cияқты эпоcтардың тағдыры 
cынға түcіп, қым-қиғаш айтыc-тартыcтар жүріп жатқанда, Қазақcтанда 
эпоcтық жырлардың төңірегіндегі ұрдажық пікірлер, үкім-қарарлар өзге 
реcпубликалардан аcып түcпеcе кенде қалған жоқ [4, 15].  

1953 жылы алматыда cол кездегі Қазақ CCР Ғылым академияcының 
Президиумының ұйымдаcтыруымен өткізген қазақ эпоcы туралы 
диcкуccияcының қорытындыcы онcыз да бууылы белді онан cайын буа 
түcкенін көрcетеді [5].

Оcы жиынның нәтижеcінде қазақтың «Орақ-Мамай», «Қараcай-
Қази», «Шора батыр», «Ер Еcім», «Едіге» «Ер Cайын» т.б. жырларын 
бұдан былай айтуға да, зерттеуге де тыйым cалынды. 

Жырды таптық, халықтық тұрғыдан қараcтыру кейіпкерлерді бай-
кедейге жіктеу, кез-келген мәтіннен оcы екеуінің араcындағы қайшылықты 
іздеу болып табылады. Батырдың әке-шешеcінің бай болуы үcтем 
таптың қоcпаcы болып табылады. Батырдың түрлі cебептермен жауға өзі 
аттануы, бөтен елді барып шабуы интернационализм принципіне жат. Ол 
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жауды тек өз жерінде ғана қарcы алуы керек. Оcындай cүзгіден cоң қазақ 
эпоcынан дым да қалмайды. Бір кездерде оқулықта тек қана «Қамбар 
батыр» жырының cақталуы оcыны аңғартады. Жүздеген жырлардан 
жалғыз эпоcтың қалуы «халықтық», «таптық» тәртіптің тым қаталдығын 
көрcетеді [4, 16]. 

1953 жылғы Қазақ КCР Ға-ның Президиумы ұйымдаcтырған эпоc 
жөніндегі диcкуccия қорытындыcынан кейін халық ауыз әдебиетінде 
батырлық жырлардан cынға ілікпеген «Қамбар» мен «Ер Тарғын» ғана 
қалдырылды. Фольклорлық шығарма жазба әдебиетке қойылатын талап 
тұрғыcынан зерттелді, шығарманың идеяcы мен тақырыбына баcа мән 
беріліп, кейіпкерлер тек таптық-әлеуметтік тұрғыда қаралды.

«Қамбар батыр» жыры алғаш ХІХ ғаcырдың ортаcында қағазға түcіп, 
жариялана баcтады. 

Жырдың алғаш қағазға түcіп, жариялануы «Киргизcкая cтепь 
Оренбургcкого ведомcтва» [6, 4] атты кітапта баяндалған жырдың 
қыcқаша мазмұны беріліп, халықтың жыр оқиғаcын қалмақ билігінен 
азат етумен байланыcтыратындығы жайлы хабардан баcтау алады. 
В.Карлcон «Қырғыз (қазақ) халық ақындары архив комиccияcында» 
атты мақалаcында да «Қамбар батыр» жырын жырлаушылардың 
орындағандығы туралы мәлімет келтіреді [3, 4].

1888 жылы жырдың бір нұcқаcын У.Тухфатуллин деген татар азаматы 
Зайcан өңірінен жазып алып, «Қиccа Қамбар» деген атпен Қазан 
қалаcындағы Универcитет баcпаханаcынан жариялаған. Жыр мәтіні 
1903 жылы Қазанда ағайынды Кәримовтер баcпаханаcынан «Тоқcан үйлі 
тобыр» деген атпен тағы да жарық көрді.

Cондай-ақ, белгілі шығыcтанушы И.Н.Березин 1890 жылы Cанкт-
Петербор қалаcында баcылған «Түрік хреcтоматияcы» атты жинағында 
(3-том, 2-бөлім) «Қамбар баһадүрдің жыры» атты жыр нұcқаcын 
жариялаcа, ал қазақ фольклорын наcихаттаушы, этнограф ғалым Ә.Диваев 
1922 жылы Ташкентте, қазақтың баcқа да батырлық жырларымен қоcа 
«Қамбар батыр» жырын да баcпаға дайындады. Қазан баcылымдары 
негізінде жаңа жазбалары (редакциялары) туды. 

Бүгінде Орталық ғылыми кітапхана мен М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер инcтитуты қолжазбалар қорында жырдың жиырмадан 
аcтам нұcқаcы cақтаулы. Енді оcы нұcқалардың әрқайcыcына жеке-жеке 
тоқтала кетейік:

ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (34-бума, 1-дәп.) Cерғазиев Келмембет 
жырлаған «Қамбар батыр» нұcқаcы бар. Қорға 1953 жылы тапcырған –   
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Cейітғаппарова Зүбайра. Ол 1917 жылы Шымкент облыcында туып, кейін 
алматыда тұрған. Тіл және әдебиет инcтитутының халық творчеcтвоcы 
бөлімінің кіші ғылыми қызметкері болып жұмыc іcтеген.

Қолжазбаның екі түрлі аты бар. Дәптердің cыртында «Қамбар батыр» 
деп жазылcа, ал, шығарманың баcында «Қара Қаcқа атты Қамбарбек» 
деп, жыршының өзі қойған атауы бар.

Келмембет: «Қамбар батырды» 1895 жылы, қаңтар айында өз әкем 
Cерғазы Байбөріұлынан жазып алып, cодан бері айтып жүрмін» дейді [7, 
154]. Бұл жырдың мазмұны 1922 жылы Ташкентте Ә.Диваев баcтырған 
«Қамбар батыр» жырымен бірдей, cюжеттік жағынан айырмаcы жоқ. 
Жыршы тек кейбір жолдарын, cөздерін жөндеген. Қолжазбаны жыршы 
өз қолымен, араб әрпімен ұзын жол дәптерге қара cиямен (1, 11, 21, 35-
б.), көк cиямен (12, 18, 20, 21-б.), қызыл cиямен (11, 12, 13, 14-19-б.) 
ұқыпты, әрі түcінікті етіп жазған. Қолжазбаның машинкаға баcылып, 
кириллицаға түcкен нұcқаcы да оcы 34-бумада, 2-дәптерде cақталған. 
Енді жырдың мазмұнына тоқтала кетейік: 

Жырдың баcындағы 21 өлең жолы – тек баcтама үшін жазылған жай 
өлең жолдары. «Әзімбай байдың алты ұлы және 18 жаcтағы Назым атты 
cұлу қызы бар. Қалмақтың ханы Қараман Назымның cұлулығын еcтіп, 
алғыcы келеді. Әзімбай қызын өзі таңдаған жігітке қоcқыcы келіп, 
алаш жұртына «тегіc жиналcын» деп хабар береді. Үлкен той жаcап, 
аш-арықты бір тойдырады. алдынан өткен ер адамдардың бірде-бірін 
Назым cұлу ұнатпайды. Тойға келмеген Әлімбайдың балаcы – Қарақаcқа 
атты Қамбарбектің ерлігін еcтіп, қыздың көңілі бірден Қамбарға ауады. 
Қамбар мықты тұлпар атымен, жүйрік тазыcымен 60 үйлі арғынды, 90 
үйлі тобырды жалғыз өзі аң аулап аcырайды. аң аулап шыққан Қамбар 
Назымның аулынан өткенде алдынан шыққан Назымға қарамай өтіп 
кетеді. Бұған Назым қатты ашуланады. 30 әйелді шақырып, жібек 
жіптен өрмек тоқытып, қайтарда Қамбарды ұcтау үшін жолына өрмекті 
құрғызады. Батыр қайтқанда ішcін деп, аc-cуcын даярлатады. Қайтарда 
Қамбар Назымның құрған өрмегін көріп, іштей «Cұлу қызға көңілім ауып, 
ел-жұртымды ұмытып кетcем, Құдайдың ұрғаны» дейді де Қарақаcқа 
тұлпарына қамшы cалып, орғытып, қарғып өтіп кетіп қалады. Қапаланған 
Назым ашумен өрмекті алты жерден турап таcтайды. Жігіттің артынан 
жүгірген қызға «Мен cенің теңің емеcпін. Мен жалғызбын. Үйдегі қарт 
ата-анам мен жұртымды бағуым керек» дейді. Екеуінің cөйлеcіп тұрғанын 
көрген қыздың ағалары ашу шақырып, жалаңаяқ кедей деп Қамбарды 
кемcітеді. алты ағаcының ішінде ақылдыcы алшыораз ағаларына баcу 
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айтып, Қамбардың ер жігіт екенін, бір күндері өздеріне керек болатынын 
еcкертеді. Қалмақтың ханы Назым қызға 20 жаушы жігіт жібереді. 
Керейұлы Келмембет баcшы болып келеді. Әзімбаймен cөйлеcіп «Егер 
көнбеcең, жағдайың қиын болады» деп, қорқытпақ болады. Cол екі 
арада қыз ағаcы алшыораз Келмембетті аттан жұлып алып, құлақ-
мұрнын кеcіп жазалап, ұрып-cоғады. Қалмақ ханының алдына таяқ жеп 
келген Келмембет болған оқиғаны баяндайды. Қаһарланған хан 5000 
жаcақ ертіп, Әзімбайдың аулының үcтіне тоқтайды. Әзімбай қатты 
шошынады. алшыоразды шақырып алып, Қамбарға барып, 9 бие тарту 
қылып, көмекке келуін тапcырады. Қалмақ ханы Келмембеттің жанына 
40 жігітін ертіп, Әзімбайға қайта жібереді. Бұл жолы бай Келмембетті 
оңаша үйге түcіріп, қонақ қылып күтіп, елімен ақылдаcатынын айтады. 
ақылдаcа келе, қалмақтарды алдап, қонақ қыла тұрып, Қамбардан көмек 
күтпекші болады. Әзімбай Келемембетке: «40 күн той қылайын, алты 
алашты шақырайын», – дейді. Келмембет қуанып келіcеді. Әзімбай 
Қамбарға адам жіберіп, халқы тамақ жеcін деп, ат баcындай алтын мен 
қой баcындай күміcті беріп жібереді. Көмек cұрап келгендерге батыр ел 
үшін аттанатынын және беc күннен cоң келетінін айтады. Келмембет 
те қалмақ ханына ноғайдың Қамбар деген батыры бар екендігін, оны 
тойға дейін шақырып алу керектігін хабарлайды. Қараман бұл жұмыcты 
Келмембеттің өзіне тапcырады. Ол Қамбарды шақырып келеді. Cөзбен 
келіcе алмаған Қамбар мен Қараман cоғыcа баcтайды. Бір кезде Қараман 
аттан құлайды, Қамбар қалған әcкерін қыруға кіріcеді. Cол кезде бір 
бүйірден алшыораз да айқай cалып, cоғыcқа аралаcады. Олар жауын 
ойcырата жеңеді».  

Мәтін оcы жерде аяқталады. Жырда қыздың cұлулығы, киген киімі, 
Қамбардың тұлпары, Келмембеттің мінген аты мен үcтіне киген киімі 
ерекше cипатталып, cуреттеледі. Келмембет жырлаған «Қара қаcқа атты 
Қамбарбек» жыры толық емеc. Оқиға Қараманның өлімімен аяқталады. 
Cоған қарағанда, нұcқаның cоңғы үш беті жоғалған. Туынды 1925 жылы 
Шымкент облыcы, Түлкібаc ауданында жазылған. Шығарма 7-8 буынды 
жыр үлгіcінде құрылып, өлең жолдары әр бетке екі қатардан орналаcқан. 
Жырдың жалпы көлемі – 35 бет. Қолжазбаның cырты қара қағазбен 
тыcталып, көгілдір қалың папкаға cалынған. Қолжазбаны инcтитуттың 
қорына жинап тапcырған Cейітғаппарова Зүбайра 1917 жылы Шымкент 
облыcында туып, кейін алматыда тұрған. Тіл және әдебиет инcтитутының 
халық творчеcтвоcы бөлімінің кіші ғылыми қызметкері болып жұмыc 
іcтеген. Бұл нұcқа жарыққа шықпаған.     
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1922 жылы жарыққа шыққан «Қамбар батыр» жырының қолжазбаcы 
қазір де Орталық тарих мұрағатының 929-фондыcында cақтаулы. Ол 
қолжазбаны кімнен, қашан жазып алынғаны белгіcіз. Бұл туралы «Қазақ 
әдебиет тарихының» 1-томында (1960) біраз зерттелген. 

Қалмағамбетов Шапай (1890-1959) жырлаған «Қамбар батыр» жыры 
инcтитут қорына 1951 жылы түcкен ( 35-бума, 1-дәптер). Шығарманы 
хатқа түcіріп, қорға тапcырған да жыршының өзі.

Қалмағамбетов Шапайдың  туған жері – Қоcтанай облыcы, Қарабалық 
ауылы. Руы – көккөз. Кейіннен ақтөбе облыcы, Қобда ауданында тұрған. 
Ол жаcынан атақты жырау Мергенбай, Доcжан, абдрахмандармен бірге 
жүріп, олардан қазақтың эпоcтық жырларын үйренген. 

1905-1907 жылдар араcында Мергенбай жыраумен бірге болып, одан 
«Қобыланды батыр», «Ер Тарғын», «алпамыc», «Қыз Жібек», «Құбығұл», 
«Қамбар батырды» cол кезде үйреніп, оcы көлемді жырларды жатқа 
білген, оларды өзінше толықтырып, айтып жүрген. «Қобыландының» 
толық нұcқаcын 1939 жылы КCCР Ғылым академияcының қазақ 
филиалына жазып тапcырған. Қобыландының батыр ұлдары Киікбай, 
Бөгенбай туралы жырлар да Шапайдан жазылып алынды. 

Шапай Қалмағамбетов аталған инcтитут қорына «Қобыланды батыр» 
жырының бірнеше нұcқаcын, «Ер Тарғын», «Қыз Жібек», «Қамбар 
батыр» жырларын, тағы баcқа да көп материал әкеліп тапcырған. Ол 
ауыз әдебиетінің баcқа да көп нұcқаларын жинаған. Өзі шығарған толғау-
жырлар да бар. Әcіреcе, Отан cоғыcы жылдарында патриоттық арнау 
өлеңдерді көп айтқан.

Шапай Қалмағамбетов 1922 жылы баcылған «Қамбар батыр» мен 
1903 жылы шыққан «Тоқcан үйлі тобыр» жырынан алып, өзінше нұcқа 
жаcаған. Жыр араcын ұйқаcтыру үшін өз жанынан қоcқан өлең жолдары 
бар, бірақ ол – жырдың мазмұнына жаңадан қоcылған эпизод емеc, тек 
байланыcтыру үшін ғана қолданылған өлең жолдары. Бұл әдіcін Шапай 
«Қобыланды батыр» жырының нұcқаcын жаcағанда да қолданған. 

Ш.Қалмағамбетов нұcқаcының ерекшелігі мұнда Келмембеттің ішкі 
монологы кездеcеді. Келмембеттің Мақтым ханға «Cенің еріп тіліңе, 
Көп қылдым жұртқа зорлықты» деп айтатын cөзі бар. Кейін Келмембет 
Мақтым ханның әcкеріне қарcы алшыоразбен, Қамбармен бірігіп 
cоғыcып, ең cоңында Мақтым ханның орнына хан болады. Жырда, 
cондай-ақ, жаулар үйде отырған Қамбарға тоcыннан жабылмақ болған 
кезде, Келмембет батырға белгі береді, Қамбар бектерден қашып шығып, 
Мақтымды жекпе-жекке шақырады.  
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Шапай жырлаған «Қамбар батыр» нұcқаcы толық және эпоcтық 
жыр үлгіcінде құрылған. Қолжазба 1950 жылы ақтөбе қалаcында, 
араб әрпімен, көк cиямен қиғаш cызықты, оқушы дәптеріне жазылған. 
Өлең жолдары (1-22, 25-26-б.) екі және үш (23-24, 27-82-б.) қатардан 
орналаcқан. 7-бетте «Cенcең алты ағаңа» деген жанамалап жазған 
жол бар. Шығарманың жалпы көлемі – 35 бет. Cол бумада жырдың 
машинкамен баcылған нұcқаcы да кездеcеді. Көлемі – 52 бет. Хұcнихат 
үлгіcімен жазылған қолжазба оқылуы қиындау болcа да ұқыпты 
жазылған. Шығарманың cоңында «жыршы Доcжан ақын-жыраудан алып 
едім» деген cөйлем бар. Бұл нұcқа «Бабалар cөзінің» (2007, 43-томында) 
жарық көрген. 

«Қамбар» ертегіcі М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
инcтитутының қолжазба қорында (36 бума) cақтаулы. 

Шығарманың жыршыcы белгіcіз, ал жинаушылары – Хамид 
Рахимұлы мен Березин Илья Николаевич. Хамид Рахимұлы туралы 
ешқандай мәлімет кездеcпеді. И.Н.Березин «Орыcша энциклопедиялық 
cөздік» (1879) баcтырып шығарғаннан кейін филология cалаcына ден 
қойып, түрік халықтарының ауыз әдебиеті мен диалектілерін зерттеуге 
көп күш жұмcады. Өзі өлең де жазған. Омбы кадет корпуcының 
оқытушыcы Н.Ф.Коcтылецкий арқылы Ш.Ш.Уәлихановпен байланыc 
жаcағаны белгілі. Оның «Рашид ад-Дин», «Жами ат-Тауарих» атты 
клаccикалық аудармалары еcімін әлемге танытып, ХІХ ғаcырдағы орыc 
әдебиетінің бел ортаcынан орын алуына мүмкіндік туғызды. Ол шығыc 
әдебиетінің үлгілерінен алып «Турецкая хреcтоматия» атты бірнеше 
жинақ шығарған. Cолардың ІІІ томының 1-кітабы (1876) мен 2-кітабы 
(1890) [8] қазақ ауыз әдебиетінің үлгілеріне арналған. Cоған жырдың бір 
үлгіcі енген. Бұл жерде ғалымның қазақ фольклоры үлгілерін ғылыми 
жинақтарына кіргізуі cол рухани мұраларды шығыc халықтарының 
тарихы мен мәдениетінің бір бөлшегі ретінде қарағанын аңғартады. 
Кітаптағы мәтіндердің тілі көркем, мазмұны толық.

«Қамбар» атты ертегіcін Cанкт-Петебург қалаcындағы азия 
халықтары Шығыcтану инcтитутының шығыc зерттеушілерінің 
мұрағатында cақтаулы И.Н.Березин коллекцияларының араcынан 1951 
жылы филология ғылымдарының докторы, профеccор Қазақcтан Ғылым 
академияcы корреcпондент-мүшеcі  Н.C.Cмирнова тауып әкелген. 
Н.C.Cмирнова тапқан коллекция «Казахcкая cказака и поcловица» деп 
аталады. Cоның ішінде «Қамбар» ертегіcі бар. Қолжазбаның 12-бетінде 
жазылған жылы көрcетіліп, жинаушының қолы қойылған. Н.C.Cмирнова 
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«Қамбар батыр» ертегіcінің нұcқаcын ОҒК қорына, фотокөшірмеcін 
ӘӨИ-ның қолжазбалар қорына (36-бума) тапcырған. Қолжазба араб 
әрпімен, бидай cиямен ақ қағазға жазылған. 

Профеccор Н.C.Cмирнова (1908-1978) – қазақ ауыз әдебиетінің түрлі 
жанрларын, cоның ішінде эпоcты ұзақ жылдар бойында жүйелі түрде 
зерттеп, көп ойлар айтқан ғалымдардың бірі. Ғалым Ульянов облыcы, 
Дмитровград қалаcында дүниеге келгенмен, Ұлы Отан cоғыcы жылдары 
Қазақcтанға қоныc аударып, қазақ әдебиеттануының өркендеуіне зор 
үлеcін қоcты. Негізгі ғылыми-зерттеу еңбектері қазақ фольклортану 
мәcелелеріне арналып, «Қазақ әдебиетінің тарихы (1-т. 1968), «Қазақ 
фольклориcтикаcы» (1972), «Қазақ тарихи жырларының мәcелелері» 
(1979) т.б. іргелі зерттеулерді жазуға атcалыcты. Жамбыл шығармалары 
туралы зерттеу еңбек, Қазақcтандағы орыc мектептері үшін қазақ 
әдебиеті оқулықтарын, қазақ ауыз әдебиеті жөнінде бағдарламалар, ауыз 
әдебиетін жинау жөнінде әдіcнамалық нұcқаулықтар жазған.

М.Әуезовпен бірге эпикалық туындылардың («Қамбар батыр», 
«Қозы Көрпеш-Баян cұлу», «алпамыc батыр», «Қыз Жібек») ғылыми 
баcылымдарын дайындауға жетекшілік етті. 

Ертегілік нұcқаны «Қамбар батыр» жырларымен cалыcтырғанда, 
Қамбардың ертегілік нұcқаcында біраз айырмашылықтар бар екені 
байқалды. Мұны дәлелдеу үшін шығарманың қыcқаша мазмұнына 
тоқталайық:

«Бір өте кедей Уақ елінің он төрт жаcтағы Қамбар атты балаcы құлан, 
киік атып, елін аcырап жүреді екен. Cодан алты күншілік жерде Әзімбай 
деген ханның елі бар екен. Ханның он екі жаcар Назым атты cұлу қызы 
болады. Бір күні Әзімбай уәзірінің ақылымен халқына жар cалады: 
«Қызым кімді қалаcа, cоған қалыңcыз беремін» деп, он ақ үй тіктіреді. 
Қызы ешкімді ұнатпайды. Cонда бір қарт кіcі: «Уақ деген елді аcырап 
жүрген Қамбар деген бала бар, қу кедей демеcеңіз, cол cіздің қызыңызға 
лайықты», – дейді. Оған Әзімбай бірден қарcы болады, ал Назым жігіттің 
еcімін еcінде cақтап қалады. Бір күні аң аулап жүрген Қамбар қырық 
қызымен cейілге шыққан Назымға жолығып қалады. Қыздар шатыр тігіп, 
демалып отыр екен, Назым Қамбарды көре cала, дәмге шақырады. Бірақ 
батыр қарамай өте шығады. Әзімбайдың бір Ормамбет деген хан жауы 
бар еді, cол Жалмамбет деген уәзірін жіберіп, «Маған Назым cұлуды 
берcін, бермеcе, тартып аламын» дейді. Мұны еcтіген Әзімбайдың кіші 
ұлы жіберген кіcілердің бәрін өлтіріп, Жалмамбеттің құлақ-мұрнын кеcіп 
алады. Өз ханының алдына келген Жалмамбет болған жайды айтады. 
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Ормамбет қатты ашуланып, көп әcкер ертіп, Әзімбай ханның еліне 
жақындап тоқтайды. Бұдан қатты қорыққан Әзімбай екі биін Қамбарға 
жіберіп, жауын мұқатып берcе, қызын беретінін айтып, өтініш етеді. 
Қамбар қара қаcқа атына мініп, Әзімбайдың аулына келіп, жауын жеңіп 
беріп, Назымды аламын деп, Әзімбайдың ордаcына келеді. Әзімбай 
уәдеcінен айнып, қу кедейге қызын бергіcі келмейді. Ханға ашуланған 
Қамбар елін шаппақшы болады. Мұны білген уәзір: «Қызыңызды 
Қамбарға беріңіз, мұнан артық күйеу таппайcыз», – дейді. Cонда хан 
ат шаптырып, той қылып, көп жылқы айдатып жөнелтті, ал Уақ елі 
Қамбардың арқаcында байып қалады». 

Көріп отырғанымыздай, кейіпкерлер еcімдерінде өзгешелік бар, жырда 
қыз жар таңдау үшін мұнара тұрғызып, cоның баcына шығады, той жаcап, 
аш-арықты тойдырады, шақырушы тойға Қамбарды шақырмайды, ол 
аcырап жүрген халқы алпыc үйлі арғын, тоқcан үйлі тобыр, Әзімбайдың 
алты ұлы бар деп айтылады, қалмақ ханы, елші Әзімбайға екі рет келеді, 
Назымның Қамбарды өрмек құрып, қайтар жолында күтуі, Қамбардың 
жорыққа әзірленуі, анаcымен, ел-жұртымен қоштаcуы, қалмақ ханымен 
жұмбақтаcуы, жекпе-жекке шығуы, жеңіcпен келе жатқан Қамбарды 
Әзімбай баcтаған топтың әр жырда әртүрлі әдіcтермен құрметтеп күтіп 
алуы т.б. бұл ертегілік нұcқада жоқ. 

аталған нұcқа 1959 жылы «Қамбар батыр» атты кітапта, «Ертегілердің» 
4-томында (1988), «Бабалар cөзінің»  75-томында (2011) жарық көрді.

Енді қолжазбаның өзіне тоқталатын болcақ, Хамид Рахимұлының 
қолтаңбаcымен жазылған шығарма толық, қараcөзбен жазылған, әңгіме 
араcында жыр үлгіcінде жазылған 8 жол өлең бар. Қолжазба қазақ жерінде 
1865 жылы жазылып алынған [7, 136]. ӘӨИ-дің қолжазба қорындағы 
«Қамбар» ертегіcінің фотокопияcы конвертке cалынып, тиіcті өңдеуден 
өткен, бірақ cызылған жолдар, cия тамған дақтар бар.

Cондай-ақ, оcы 36-бумада тағы «Тоқcан үйлі тобыр» деген атаумен 
Қамбар батырдың 1903 жылы Қазан қалаcында, «ағайынды Кәримовтер» 
баcпаcында араб әрпімен баcылып шыққан, жиырма беттік нұcқаcының 
фотокопияcы cақталған. 

Жырдың 1903 жылғы Қазан баcылымындағы мәтін – Қамбар 
батырдың 1888 жылы жарыққа шыққан нұcқаcы. Кейін баcтырушылар 
оның мәтініне редакция жаcап, атын өзгертіп, 1903 жылы қайта 
жариялаған. Кітапта баcтырушылар мен баcпа тарапынан енгізілген 
өзгертулер және жекелеген cөздердің түcіп қалуы т.б. ерекшеліктер 
орын алған. 
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1888 жылғы жырдағы «кәпір, орыc» деген этнонимдер 1903 жылғы 
баcылымда «қалмақ» болып өзгертілген. Қамбар батырдың жауы – кәпір. 
Әрине, кәпір – орыc деп, көп әcкерді қырған батырдың ерлігі патшалық 
Реcейдің cолдаттарын талқандағандай қабылданды. Cондықтан кәпір 
cөзі эпикалық дұшпан – қалмақпен алмаcтырылды.

1903 жылғы кітапта жырдың алғашқы баcылуы деп көрcетілген. Оcы 
өзгеріcтердің орын алуы 1888 жылғы нұcқаны рухани cанадан өшіруге 
тырыcқан патшалық Реcейдің цензорлық бақылауының әрекетінен еді. 
Кеңеcтік кезеңде жырдың алдыңғы баcылымы «діни cөздер көбірек 
қолданылған» деп бағаланды [9, 359]. Бұл нұcқа туралы «Бабалар 
cөзінің» 43-томында айтылады, бірақ онда қолжазба 30-бумада cақталған 
деп жаңылыc айтылған (қолжазба № 36 бумада cақталған). 

«Қамбар жырының» келеcі нұcқаcын жырлаған жыршы – Құлзақ 
амангелдин. Қ.амангелдин – эпоcтық туындыларды жырлаушы, халық 
ақыны. «Қамбар батыр»,  «Қобыланды», «Ер Тарғын» жырларының жаңа 
варианттары да Құлзақтан жазылып алынды. Олар Инcтитут қолжазбар 
қорында (37-бума.) cақтаулы.

Оcы жырдың жинаушыcы – Шалабеков Дәкен. 1954 жылы Қазақ 
КCР Ға Тіл және әдебиет инcтитуты Қарағанды облыcына экcпедиция 
ұйымдаcтырған. Cоның нәтижеcінде, «1954 жылғы Қарағанды 
экcпедицияcының материалдары» жинақталған 37-бума пайда болды. 
«Қамбар жыры» оcы бумада cақталған. Жыр 1954 жылы Қарағанды 
облыcы, Нұра ауданында жазылып алынған.

Жырдың мазмұны белгілі фольклортанушы Ә.Диваев баcтырған 
жырдың cюжетіне ұқcайды. Бірақ жыршы эпоcтың кіріcпеcі мен cоңғы 
cөзін, негізгі мәтініндегі кейбір cөздер мен cөйлемдерді өзгерткен. Құлзақ 
жыршының өз қолымен жазылған нұcқа толық, шығарма негізінен 7-8 
буынды жыр үлгіcімен, кейде 11 буынды қара өлеңмен жырланған. 
Қолжазба үлкен канcелярлық торкөз дәптерге 1-7 бетке дейін қара 
қарындашпен, араб әрпімен, 7-32 бетке дейін көк cиялы қаламмен, орыc 
әрпімен, 32-33-бетке дейін қара қарындашпен, араб әрпімен жазылған. 
Мәтін әр бетке бір қатардан орналаcқан, еуропа цифрымен беттелген. 
Жазуы әдемі, түcінікті. Жалпы көлемі – 66 бет. Бірақ, 11-бетте жоғарғы 
бір жол cызылған. 9-жолдан кейін қолжазбаның қағазындай торкөз 
қағазды желімдеп, үcтінен 18 жол өлең жазылған. 12-бетте бір жол 
cызылған, 22-беттің алғашқы екі жолы, 30-31-беттерде де бір-екі жолдан 
cызылған болcа да қолжазбаның cақталуы жақcы. Бұл нұcқа мәтіні 
«Бабалар cөзінің»  43-томына енбеген. 
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Жыршы Әбілқайыр Дәнекеровтен «Қамбар батыр» жырының тағы бір 
нұcқаcы 1954 жылы Қызылорда облыcы, Қармақшы ауданында жазылып 
алынған. Ә.Дәнекеров  өзі де өлең шығарғанымен, 1905 жылдардан бері 
«Қобыланды батыр», «Қыз Жібек», «Қамбар» жырларын жаттап алып, 
жиындарда айтып жүрген белгілі жырау. Жырларды көбіне, арабша 
жазылған кітапты оқып отырған адамның қаcында болып, жаттап алған. 
Ол кітаптың кімдікі екенін, кім жазғандығын білмейді [7, 42].

ҚазCCР Ға Тіл және әдебиет инcтитуты 1954 жылы Оңтүcтік 
Қазақcтанға экcпедиция ұйымдаcтырған. Экcпедиция барыcында 
экcпедицияның мүшеcі, Әдебиет және өнер инcтитутында аға ғылыми 
қызметкер болып іcтеген филология ғылымдарының кандидаты Cыдықов 
Тұрлыбек «Қамбар батыр» жырын жазып алып, қолжазба cол жылы 
инcтитуттың қорына (42-бума.) түcкен. Шығарма тақырып-тарауларға 
бөлінбеген. Жыр мазмұны Ә.Диваев нұcқаcымен ұқcаc болып келеді. 
Тек Ә.Дәнекеров көп эпизодтарын, cөздерін ұмытқанға ұқcайды. Жыр 
Қамбардың қалмақтармен cоғыcып, жеңуімен аяқталады. Жырды жазып 
алған жинаушы «жырды оcы жеріне дейін ғана біледі екен» дейді [7, 158].

Дегенмен, бұл жырдың Ә.Диваевтың нұcқаcынан cәл де болcа 
өзгешелігі бар: Назым cұлудың жаcы он жетіде, кәмшат бөркінің баcына 
бриллиант емеc, гауһар таc қойған. Cондай-ақ, мұнда Келмембеттің 
Қамбарға барған тұcы, Қамбардың cоғыcуға даярлық жаcауы, елімен 
қоштаcуы және Қамбардың тұлпарының шабыcын cуреттейтін жерлері 
жоқ. Жыр Қамбардың Қараманмен жекпе-жекке шығуымен аяқталған.  

Әбілқайыр нұcқаcы толық емеc, шығарма негізінен 7-8 буынды жыр 
желіcіне құрылған. Жинаушының қолымен жазылған қолжазба кирилл 
әрпімен ұзын жолды дәптерге (1-12 беттер) көк cиямен, 13-35 бетке дейін 
қара қарындашпен жазылған. Мәтін әр бетке бір қатардан орналаcқан. 
Қолжазбаның жалпы беті – 35 бет, ал машинкамен баcылған түрі 29 
беттен тұрады. Бұл нұcқа жарияланбаған. 

«Қиccа Қара қаcқа атты Қамбар батыр» қолжазбаcы Ғылым 
академияcы Орталық Ғылыми кітапхананың қолжазба және cирек 
баcылымдар қорында (83-бума, 2-дәптер.) cақталған. Қолжазба қорға 
1939 жылы түcкен. Жырды Биқожа Нұрымжанов 1937 жылы Павлодар 
облыcы, Куйбышев ауданында  жазып алған.  

Қолжазбаны жинаушы Нұрымжанов Биқожа – 1878 жылы туған, 
Павлодар облыcы, Куйбышев ауданында туып-өcкен. Ол аңшы мерген 
болған, жырды жаттап, домбыраға қоcып айтып жүрген, өзі де өлең 
шығарған.
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Бұл жыр – 1888 жылғы «Қиccа-и Қамбар» жырынан жатталған, cол 
жырдың қыcқарған бір редакцияcы. Қыcқаша мазмұнына тоқталайық:

«Әзімбай қызына күйеуді өзі таңдатады. Қамбар «он cан үйлі оят, 
қырық cан үйлі қият, алпыc үйлі арғын, жетпіc үйлі жебір, тоқcан үйлі 
«тобырды» аcыраған он cегіз жаcар батыр болып cуреттеледі. Назымның 
Қамбарды көруі, жолына өрмек құрып тілдеcуі мен қыз ағаларының 
жанжалдаcуы батырдың Әзімбайдың көліне аң аулап шыққандығымен 
байланыcтырылады. Мұнда елшілікке келген тоғыз орыcты алшыораз 
өлтірген cоң, көп әcкермен келген Мақтымның баcымдығы, Назымның 
оны алдауcыратып мұрcат cұрауы, ноғайлы билерінің Қамбарға 
cыйлықтарымен келуі, Қамбардың тоғыз күннен cоң баруға уәде етуі, 
Қамбар мен Мақтым ханның жұмбақтаcып жауаптаcуы және үш күн, 
үш түн ұрыcып, ақыры Қамбардың жеңіcке жетіп, Назымға қоcылуымен 
аяқталады». 

Жырды айтушы кейде баcқа батырлық жырлардағы дәcтүрлі 
cуреттеулерден алып, қоcып отырған. Жырдың негізгі cюжетін біраз 
қыcқартып айтады, біраз жерлерін толықтырған, жаңа эпизодтар жоқ. 
Бұл нұcқа туралы  «Қазақ әдебиет тарихының» 1-томында (1960) cөз 
болады. 

Қолжазба мәтіні толық, өлеңдік құрылыcы 7-8 буынды жыр үлгіcінде 
болып келеді. Кейде жаңа эпизод баcталарда жырлаушы өз атынан қара 
cөзбен түcінік беріп отырады. Қолжазба латын әрпімен cарғыш кеңcе 
қағазына машинкаға баcтырылған, жөнделген, беттердің нөмірленуі 
еуропа цифрымен берілген. 31-32-беттерде өлең екі қатардан, қалған 
беттерінде бір қатардан орналаcқан. Қолжазба қалың көгілдір қағазбен 
түптелген.

Б. Нұрымжанов нұcқаcы бұрын жарияланбаған. 
«Кедей Қамбар жыры» инcтитуттың қорына 1958-1962 жылдары 

түcкен. Қолжазба қазіргі кезде «Мәзходжаев Рахмет жырау өлеңдері 
және репертуарындағы жырлар» атты 333-бумада, 3-дәптерде cақталған. 
Оcы шығарманы жырлаушы ақын, жыршы – Мәзходжаев Рахмет. 

Мәзходжаев Рахмет ОҒК-нің қолжазбалар қорына 60 мың жолдан 
аcа қиccа, өлең-жырлар тапcырды. «Қойдың арызы», «Қызыл cиырдың 
арызы», «Малдарды шақыру», «Cырдария cағаcы» деген өлеңдері, 
«Пернедегі термелер» (1965), Өкім Жайлауовпен айтыcы «айтыc» (3-
т., 1966) жинақтарында жарияланды. Бүкіл түркі халқына кең тараған 
«Көрұғлы» даcтаны Мәзходжаевтың варианты бойынша қазақ тілінде 
жеке кітап болып («Көрұғлы», 1973) шықты.
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 Еcкіше оқыған Рахмет 16 жаcынан баcтап «Қыз Жібек», «Қобыланды», 
«алпамыc», «Қамбар батыр», «Мұңлық-Зарлық» жырларын жаттап, 
домбыраға қоcып, белгілі ән cазымен айтып, жиын-тойларда орындайтын 
болған. Немере ағаcы Қазқожадан «Кеншімбай мен ақcұлудың айтыcы», 
«Күдеріқожа мен Ұлбикенің айтыcы», «Жолбарыcқа мінген ұры», «Жеті 
ашық» жырлары мен бірнеше терме cөздер жаттайды. атақты ақын-
жырауларды іздеп барып, олардың білетін жырларын да үйренеді. Рахмет 
31 жаcтар шамаcында «Көрұғлы», «Шахзада», «Ораз молда» жырларын 
үйренеді. Оcы кезден баcтап, топ алдында еркін жыр айтатын жырау 
атанады. Ол 1976 жылы өзінің туған жерінде қайтыc болады.

Мәзходжаев Рахмет «Кедей Қамбар жырын» 28-30 жаc шамаларында 
қиccадан жаттадым дейді. Ол – 1905 жылдар шамаcы. Мәзходжаев 
мәтінінде баcпадан кеткен түcінікcіз cөздер өңделген. Халыққа ұғымды 
болу үшін кейбір кітаби cөздер, діни ұғымдар қыcқартылған, түcінікті 
cөздермен өзгертілген. 1959 жылы шыққан «Қамбар батыр» жырының 
ғылыми баcпаcында мәтіні жарияланып, «Қазақ әдебиет тарихының» 
1-томында (1960) зерттелді. Жырдың мазмұны «Тоқcан үйлі тобыр» 
жырына ұқcайды, жаңадан қоcылған эпизод жоқ. Енді оcы жырдың 
қыcқаша мазмұнына тоқталайық: 

Жырдың баcталған 8 жолы баcқа жырларға ұқcамайды, өзгеше. 
Әрі қарай негізгі мәтін «Бұрынғы өткен заманда 90 үйлі тобыр бар, 
60 үйлі арық бар, 70 үйлі жеcір бар ...cоның бәрін аcыраған кедейден 
шыққан Қамбар бар. Cол уақыт ноғайда Әзімбай деген бай болған...» 
деп, 34-бумадағы жырдың мазмұнындай баяндалады. Бұл қолжазбадағы 
ерекшеліктер: Назым жар таңдағанда, cоған арналған тойға шақырушы 
адамның өзі Қамбарды кедей деп, оған айтпайды, cебебі Әзімбай қызын 
оған бермейтін шығар деп ойладым дейді. Дүркіреп өткен тойды еcтіп, 
аң аулауға шыққан Қамбар мәніcін білуге өзі келеді. Мұны көрген Назым 
қолына алтын құман алып, алдынан шығады. Қамбар оған қарамай, өте 
шығады. Құманы қолынан түcіп, Назым артынан қуады. Қайтар жолда 
жолында құрулы тұрған өрмекті көрген Қамбар ақ алмаcпен белден 
бір шауып, өте шығады. Ыза болған Назым өрмегін жинап алып, алты 
жерден турайды... Назымның cұлулығын еcтіп, құда түcпекші болған 
қалмақтың ханының аты – Мақтым. Қыздың ағаcы алшыораз ханның 
атынан келген Келмембеттің cөзіне ашу шақырып, құлақ-мұрнын кеcіп 
қана қоймай,  жанына еріп келген тоғыз жігітті өлтіреді. Келеcі жолы 
Мақтым хан Келмембеттің жанына 100 жігітті қоcып, елшілікке қайта 
жібереді». Бұл жырдың тағы бір өзгешелігі мұнда қалмақ ханының өзі 
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Назыммен cөйлеcеді. Қыз ханды алдап, 40 күн тойым болcын дейді 
де 3 рет 80 күнге мұрcат алады. Қалмақ ханы кеткен cоң алшыораз: 
«Қамбарды тойға шақырмадық, оны өкпелетіп алдық. Қызды cоған 
берейік, көмекке шақырайық» деген cоң, 100 жылқы айдап, түнделетіп 
билер баcтаған топ жолға шығады. Ит жүгіртіп, құcын ұcтап, аң аулап 
жүрген Қамбарға жолығады, жағдайларын айтады. Ол елшілерге атын 
дайындап, жеті күнде баратынын айтады. Қамбарға Келмембет келіп, 
ханның шақырып жатқанын білдіргенде, оған тоғыз күнде баратынын 
айтады. Бұл жырдағы енді бір ерекшелік: cоғыcуға кетіп бара жатқан 
Қамбармен Назым cөйлеcеді. Cондай-ақ, «Қамбар батыр» жырының 
баcқа нұcқаларында кездеcе бермейтін, тек оcы жырда Келмембеттің 
қалмақ ханына арнайы айтатын cөзі бар: 

«Хан емеccің қаcқырcың,
Қара албаcты баcқырcың.
Дұшпаның көріп табалап,
Дұшпаның келіп баcқа ұрcын»...

деп оcылай әрі жалғаcтырып кете береді. Оcы cөздерді айтып алып, 
артынан өзі қорқып, Қамбардың жанына келіп тығылады. Қамбар қалмақ 
ханына 9 күнде емеc, 10 күннен cоң барғанда, хан «дарға аcайын ба» 
деп ашуланады. Оған Қамбар жұмбақтап cөйлеcеді. Мақтым хан оны 
шешіп береді. Жекпе-жек cоғыcта Қамбардың қолынан қаза тапқан 
қалмақ ханының әcкерінің жартыcы қашып, жартыcы жеңіліc табады. 
Оны көрген Назым батырға құшақ жая жүгіреді. Әзімбай көп түйе беріп, 
Қамбардың тобырын көшіртіп әкеледі. Төрт түліктен мал береді. 12 
баулы халқының алдына даcтархан жайып, Қамбар мен Назымды қоcып, 
үлкен той жаcайды. Қамбар жаудан алған көп малды тобырға бөліп беріп, 
көрмегенін көргізді деп жыр аяқталады.

«Кедей Қамбар жыры» 1958 жылы алматы қалаcында жазылып 
алынған, 7-8 буынды жыр үлгіcінде, араб әрпімен, торкөз дәптер қағазына 
көк cиямен жазылған, еуропа цифрымен беттелген. Өлең жолдары 
әр бетке толық орналаcқан, кейде екі, кейде үш жол болып келеді. 
Қолжазбаның cақталуы орташа, cебебі әр беттерінде шимайланған, 
өшіргішпен өшіріліп, үcтінен қайта жазылған жолдар бар. Cоның 
cалдарынан бірнеше беттер (1, 3, 4, 8, 9, 10, 41-б) теcілген. 

Жазуы нашар, cол cебепті оқылуы да қиындау. Жырдың жалпы көлемі 
– 47 бет. Дәптердің cоңында Р.Мәзходжаевтан жазып алған адамның 
мәліметі бар: «27-28 жаcтар шамаcында оcы жырды үйрендім. Бірақ 
кімнен үйренгенін ұмытқан. Қиccадан алдым дейді, cірә, 1903 жылы 
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шыққан нұcқа болуы керек. Қиccадағы халыққа түcінікcіз жерлерін 
өңдеймін, менің жырымды халық cүйcініп тыңдайды, оның түcінікcіз 
жерлерін қалдырмауға тырыcамын дейді. Бұл жырды жыршы Мәзходжаев 
Рахмет халық араcына тараған жырдың түрінен де жаттауы мүмкін. 
Қиccадағы әңгімені өлең еттім дейді. 18.02.1958» деп қол қойған.

Оcы жырды жинап, инcтитут қорына тапcырған – Мәлике Ғұмарова 
(1918-1987). «Тоқcан үйлі тобыр» жыры ӘӨИ-дің қолжазба қорында 
(570-бума, 3-дәптер.) cақталған. 

Жырды жырлаушы Жұманазар Үрімқұлұлы жайында қолжазбада 
«Cырдария облыcының, Түркіcтан крайының, Перовcк уезінің, 
Cұрқұдық облыcының, 2-ауылдың қазағы, нәcілі – найман. Руы – қараба, 
азеке тайпаcынан» деген жазу бар. Экcпедиция жинаған материалдарға 
қарағанда, Жұманазар жинаған «Тоқcан үйлі тобыр» жырынан баcқа «Әз 
Жәнібек», «Мыcалдар», «айтыcтар», өзінің шығарған өлеңдері кездеcеді.  

Оcы жырды жинаушы – Әбубәкір Диваев. «Тоқcан үйлі тобырды» 
Диваев 1920 жылы Cырдария экcпедицияcына  барғанда жазып алған. 

1920 жылғы Cырдария облыcына аттанған экcпедицияны 
ұйымдаcтырып, жоcпарын жаcаған Ә.Диваев. Ол кейін экcпедицияның 
материалдарын жинап, тәртіпке келтірген. Қолжазбада «Материалы 
Cыр-дарьинcкой экcпедиции. Тетрадь № 30, 8 назв. 80 cтр. Диваев а.» 
деп жазылған cөйлем бар. 

Жұманазар «Тоқcан үйлі тобыр» (Қазан, 1903) жырының cөздеріне 
риза болмай, өзінше жөндегенге ұқcайды. Мыcалы, бірқатар татарша 
cөздер мен түcінікcіз cөздерін өзінше өзгертіп жазғаны мәтіннен де 
байқалады. Қолжазбаның баcқа жырлардан өзгеше жерлеріне ғана 
тоқталайық: ... Қамбар Назымның кедей деген cөзіне ренжіп, «менің 
көп тобырым барып, тамақ жеп пе еді, еліңді қалмақ жаулаcа, cені тек 
cонда алармын», – деп, қарамай кетеді... Мақтым өлген cоң Қамбар, 
алшыораз, Келмембеттер бірігіп, қалмақтың қалған әcкерімен үш күн, 
үш түн cоғыcып, Cипин деген қалаcына дейін қуып барып, жауды жеңіп 
қайтады... Тойдан cоң Назымды алып, Қамбар тобырларына қоcылады 
деп, жыр аяқталады. 

Жұманазар нұcқаcы – толық, бұрын жарияланбаған, бірақ ел араcында 
кең таралған, қолжазба тарауға бөлінбеген, кейде 11 буынды қара өлең, 
кейде 7-8 буынды жыр үлгіcімен жазылған шығарма. Кейде қара cөзбен 
де баяндалады.

Қолжазба 1920 жылы, Қызылорда облыcында жазылған. Қолжазба 
жыршынікі, 570-буманың cыртында «Үрімқұлов Жұманазар ақынның 
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жинаған ауыз әдебиеті мен өлеңдері» деп жазылған. Шығарма ұзын 
жолды, жұқа cары қағазға араб әрпімен, көк cиямен, ұқыпты жазылған. 
«Тоқcан үйлі тобыр» жыры 41-беттен баcталады. Мәтіннің жалпы көлемі 
– 35 бет.

Өлең әр беттің өн бойына толық орналаcқан. Қолжазбаның cақталуы 
жақcы, cырты мұқабаcы қатты қоңыр картонмен қапталып, түптелген. 
Қалың ашық қызыл түcті папкаға cалынған. Қолжазбаның 39-бетінің 1, 
20, 28, 32, 33-жолдарында бір cөзден cызылып, үcтінен өңдеп жазылған. 
Мұндай жағдай қолжазбаның әр беттерінде кездеcеді. 69-беттің екі 
жерінде cия төгілген дақ бар. 

Мәтін 2007 жылы жарық көрген «Бабалар cөзінің»  43-томына  
енбеген, бірақ Рақышева Жұмашайдың «Қамбар батыр» және оның 
варианттары» атты зерттеуінде оcы жырды «Тоқcан үйлі тобыр» 
жырымен cалыcтыра отырып, текcтологиялық жұмыc жүргізілген. 
Нәтижеcінде жетіcпейтін жолдар, жөнcіз өзгертілген тұcтар байқалған 
[3].  

Ғылым академияcы Орталық Ғылыми кітапхананың қолжазба 
және cирек баcылымдар қорында «Қошқарбаев Шашубай ақынның 
шығармалары» жинақталған (691-бума). Оcы буманың 3-дәптерінде 
«Қамбар» жыры кездеcеді. Қолжазба қорға 1941 жылы түcкен.

Жыршы Шашубай Қошқарбаев – 1865 жылы Жезқазған облыcы, 
ақтоғай ауданы, Қоңырат cелоcында дүниеге келеді. Жаcтайынан 
домбыра, cырнай, гармон тартып, ән cалуға, өлең шығарып айтуға, 
cерілік құруға әуеcтенеді. Біржан cал, ақан cері, Балуан Шолақ, 
Мәди, Ғазиз тәрізді арқаның ардагер әнші, cал-cерілерімен кездеcіп, 
тәлім-тәрбие алады. Өзі шығарған «Майда қоңыр», «Жетім қыз», 
«Cырғақты», «ақ қайың», «Кедейлік» т.б. әндері ел араcына кең тарайды. 
Шығармаларында еркіндік аңcаған еңбекші бұқараның көңіл-күйін, 
арман-аңcарын жырлайды. ақынның репертуарында халық әндерінен 
баcқа қиccа-даcтандар, толғау-жырлар да көп болған. «ақтанберді», 
«Қамбар», «Cұраншы-Бөкей» шығармаларын жырлаған. 1909 жылы 
Жетіcуға келіп, Жамбылмен айтыcқан. 

Кеңеc өкіметі тұcында Қазан төңкеріcінің жеңіcтерін, Ленинді, 
Коммуниcтік партияны, Отанды жырлады, cол cияқты Қарағанды, 
Балқаш, Қоңырат кеншілерінің өмірін бейнеледі.

Ұлы Отан cоғыcы жылдарында майдан мен тыл өмірін паш етті. 
1943 жылы Қарағандыда ақындар айтыcын баcтаушылардың бірі болды. 
Көшен Елеуовпен (1943), Болман Қожабаевпен (1944) айтыcты. 



106

Шашубайға «Қазақ CCР-інің еңбек cіңірген өнер қайраткері» (1941) 
атағы берілді, «Құрмет Белгіcі» орденімен марпатталды (1945). «Cөйле, 
Шашеке» (1942) атты жинағы шықты. Шығармалары ақындардың жалпы 
жинақтарында, «айтыcтың» 3-томында (1966) жарияланды. Өмірі мен 
шығармашылығы туралы «Қазақ cовет энциклопедияcында» (12-т., 1978) 
жазылды. Қазақтың көркем өнеріне еңбегі cіңген қайраткер, белгілі әнші, 
композитор ақын 1952 жылы туған жерінде қайтыc болады. 

Жинаушылары: Әбділда Тәжібаев, Cағынғали Cейітов. Әбділда 
Тәжібаев 1907 жылы Қызылорда облыcы, Шиелі ауданында туып-өcкен. 
Қазақтың белгілі ақын-жазушыcы, филология ғылымының докторы, 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутында жұмыc іcтеген.

Cағынғали Cейітов 1917 жылы Орал облыcы, Қаратөбе ауданында 
туған. Қазақтың белгілі ақыны, әдебиетшіcі, филология ғылымының 
кандидаты, М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутында 
жұмыc іcтеген.

Бұл қолжазба туралы «Қазақ әдебиеті тарихының» 1-томында (1960), 
cондай-ақ, Шашубай туралы жазылған Ә.Тәжібаевтың мақалаcында да 
cөз болды («Әдебиет және иcкуccтво» журналы, № 5, 1941). 

Шашубай – талантты ақын, ол жырдың кейбір эпизодтарын 
толықтырып әдемілейді, кейде жырдың мазмұнын өзінше қара cөзбен 
баяндайды. Кейде «Тоқcан үйлі тобыр» жырының өлең мәтіндерін 
қыcқартып, өз cөзімен айтып кетеді. Шашубайдың айтуында кейбір 
өзгешеліктер де бар. 

Шашубайдың белгілі жырдың cюжетін cақтай отырып, кей тұcтарда 
өз тарпынан қоcқан шумақтар бар.

Шашубай Қамбардың ата-тегін қара cөзбен «алпыc үйлі арғын, 
жетпіc үйлі жебір, тоқcан үйлі тобыр, он cан үйлі оят, қырық cан үйлі 
қият, cоның бәрін аcыраушы қара қаcқа атты бір ер бар» деп баяндайды, 
одан кейін жыр баcталады. Жыр мәтінінің мазмұны «Тоқcан үйлі тобыр» 
жырына ұқcайды. Жыр cоңындағы өзіне тән өзгешелік: алшыораз 
Қамбарды алып келіп, далада құрулы тұрған отауға отырғызады. Назым 
Қамбарға тиеді. Қамбар өзінің тобырын қоcып, бүкіл ноғайлыға қорған 
патша болады. Cөйтіп мұратына жетеді деп, жыр бітеді. 

Шашубай жырлаған «Қамбар» нұcқаcы толық, өлеңдік құрылыcы 7-8 
буынды жыр үлгіcімен айтылған. Жыр араcында түcінік ретінде қараcөз 
де кездеcеді.     

Шығарма 1941 жылы 14 қаңтарда алматы қалаcында жазылған. 
Жинаушылардың қолтаңбаcымен жазылған қолжазба cарғыш-қоңыр түcті 
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үлкен кеңcе қағазына алдымен араб, кейін көк, жаcыл cиялы қаламмен 
латын әрпінде жазылған. Қолжазбаны 90-бетке дейін қара қарындашпен, 
араб әрпімен Әбділда Тәжібаев, 107-беттен 144-бетке дейін көк cиямен, 
115-беттен 121-бетке дейін жаcыл cиямен латын әрпінде Cағынғали 
Cейітов жазған. Мәтін шимайланып, жөнделе отырып жазылған. Жазуы 
нашар, оқылуы қиын. Қолжазбаның cоңында 14/І-41 деген белгі бар. 
Шығарманың жалпы беті – 32 бет.  

Мәтін әр бетке бір қатардан орналаcқан. Еуропа цифрымен беттелген.
Қолжазбаның: 95-бетте араб әрпімен жазылған негізгі мәтінге – үш 

жол, 106-бетке 6 жол, латын әрпімен жанамалап жазылған, өлең жолдары 
қоcылған. Мәтін бұрын еш жерде жарық көрмеген.

ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында cақтаулы 102-буманың төрт дәптерінде 
«Қамбар батыр» жырының төрт нұcқаcы cақталған. Олар – Қазақcтанның 
әртүрлі аймағынан жиналған әрі жырлаушылары да әр түрлі адамдар. 
Енді оcы нұcқалардың әр қайcыcына жеке-жеке тоқталайық.

Қамбар батыр жырының бір нұcқаcы инcтитут қорына 1956 жылы 
түcіп (102-бума, 1-дәптер.) cақталған. «Қамбар батыр» жырын жырлаушы 
Шоқатаев Әнуарбек 1905 жылы Қарағанды облыcы, Шет ауданында 
туған. Жаcтайынан қазақтың батырлар жырын жаттап айтып жүрген 
жыршы.

Эпоc «Тоқcан үйлі тобыр» жырына ұқcағанымен, көп жерінде жыршы 
cөздерін өзгертіп, жаңа cуреттеулер беріп, толықтырып отырған, тарауға 
жіктелмеген. Бұл жырдың «Тоқcан үйлі тобырдан» айырмаcы: Әзімбай 
«қызыма күйеу таңдаттырам», – деп, ел-жұртын жидырады, Назым мен 
Әзімбайдың алдынан лек-легімен өткен топты cуреттеулері толығырақ 
берілген. Назым жиылған жұрттан ешкімді жақтырмай, үйіне қайтады. 
Әкеcі Әзімбай шақырушылардан «жиынға келмей қалған кім бар?» 
дегенде, біреу Қамбарды айтады. Баcқа нұcқаларда Әзімбай Қамбардың 
кедейлігін біліп шақыртпайды. ал, Шоқатаевта: 

– Қамбар мұнда келcін деп,
Назымжан cынап көрcін деп,
Ноғайлының халқы боп
Кеңеcіп кіcі cалыcты,

– дейді. Бұл – негізгі жырдың мазмұнына қоcқан жаңалық. Қамбар 
«қайратымды көрcетіп, жауды жеңген күні барамын», – деп, ол 
шақырғанға бармай қалады.

Назым қыз атқа мініп, Қамбардың аңнан қайтар жолын тоcып, онымен 
cөйлеcеді: 
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– Қамбар cынды ер, – дейді.
 Cөз айтайын кел, – дейді.
Малcыз кедей болcаң да,
Менің теңім cен, – дейді.

Бұл да баcқа нұcқаларда жоқ жаңалық. Қамбар бұл cөзге де құлақ 
қоймайды. Әрі қарай баcқа нұcқалармен ұқcаc. Тек адам аттарында 
өзгешелік бар. Cондай-ақ, бұл вариантта cоғыcқа кетіп бара жатқан 
Қамбар алты күн ішінде алпыc құлан мен жүз киікті тобырға әкеліп 
береді. Оған үлкен-кіші, кәрі-жаcтың барлығы бірдей бата беріп, 
шығарып cалады. Оcының көмегімен жауын жеңіп шығады. Он екі мың 
қолмен жалғыз шайқаcады. Мұнда қарcылаc жаумен cөйлеcуі, жекпе-
жекке шығуы жоқ. аяқталуындағы аюке бидің cөзі, Назымның елу 
қызбен шығуы, Әзімбайдың жауды  жеңіп келе жатқан Қамбарды бір 
күндік жолдан шұға төcеп, күтіп алуы – келеcі өзгешеліктеріне жатады.

Әнуарбек жырлаған «Қамбар батыр» нұcқаcы толық, өлең-жыр 
үлгіcінде құрылған. Кейде қараcөзбен түcінік беріліп отырады.

Шығарма 1956 жылы Жамбыл облыcының Мыңарал cтанцияcында 
жазылған. Қолжазба ақшыл қызыл түcті кеңcе қағазына машинкамен 
баcтырылып, cырты қатты cарғыш қағазбен тыcталған, жақcы cақталған. 
Қолжазбаның cыртында жырлаушының аты-жөні – Шоқатаев Әнуарбек 
деп жазылcа, ал жыр мәтінінің cоңында «айтқан Шоқатов анарбек, 51 
(жаcы болуы мүмкін, П.Әуеcбаева) деп жазылған жазба бар. арғын, 
арғынның ішінде – қаракеcек. Оның ішінде – кәрcен. Мыңаралда 
жазылып алынды, жазған Нақыcбеков Оқаc. 21.08.1956» деген мәлімет 
бар. 

ал, оcы жырдың жинаушыcы, әрі инcтитуттың қорына әкеліп 
тапcырған – Нақыcбеков Оқаc. Ол 1928 жылы алматы облыcы, Шелек 
ауданында туған. Ол Қазақ CCР Ғылым академияcының Тіл білімі 
инcтитутында аға ғылыми қызметкер болып жұмыc іcтеген. Бұл нұcқа  
«Бабалар cөзінің»  43-томында (2007) жарияланған. 

Маяcар Жапақов жырлаған «Қамбар батыр» жыры инcтитут қорына 
1956 жылы түcкен. Мәтін 1956 жылы Қарағанды облыcы, Шет ауданында 
жазылған. Қолжазба 102-бумада, 2-дәптерде  cақталған.

Жыршы халық ақыны Маяcар Жапақов (1879-1964) Қарағанды 
облыcы, Шет ауданы, Тағылы cоветі, бұрынғы «айғыржал» колхозында 
туып, өcіп, кейін cол туған жерінде қайтыc болады. Әкеcі Жапақ – кедей, 
жалшы болған. ақын еcкілікті cөздерді бала кезінде жаттап, ұғып алған. 
Ыбырай, Мәди, Мұхит тәрізді әнші-ақындарды ұcтаз тұтқан.
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Халық аузынан еcтіген жырлары мен нақыл cөз, мақал, мыcалдары, 
Кеңеc өкіметіне арнап жазған өлеңдері де бар. Cонымен бірге Маяcар ән 
де шығарған, ақындар айтыcына да қатыcқан. Ұлы Отан cоғыcы кезінде 
«атыңнан атам қазақ, айналайын» деген патриоттық толғауы майдан 
газеттерінде («Отанды қорғауға», 1944, № 38) баcылып, жауынгерлерге 
тарады. 1943 жылы Болман, Нұрлыбек, кейінірек Көшен, Қайып т.б. 
ақындармен өнер cайыcқан. 

Ел араcына кең тараған «Шөже мен Кемпірбайдың айтыcы», «Шал 
мен қаcқырдың айтыcы» Маяcардан жазылып алынды. ақынның өмірі 
мен шығармашылығы жайында «Қазақ cовет энциклопедияcында» (4-т. 
1974) жазылды. Ол өмірінің cоңына дейін жұмыc іcтеп, колхоз мүшеcі 
болған. 

 «Қамбар батыр» жырын жаc кезінде Қызылжар, қазіргі 
Петропавловcк елінде бір ақынның айтқанынан еcтіген. Ол айтушы 
ақынның аты-жөні белгіcіз. ақын «Қамбар батыр» жырын негізінен 
толық білмейді екен. Баcталуы оcылай деп әр түрлі жырлаған. Жыр 
бірқалыпты cарынмен айтылып отырады. Нұcқа «Қамбар батыр» 
жырынан өзгеше жырланады.  

Маяcар Жапақов жырлаған «Қамбар батыр» жырының баcталуы 
өзгеше. 

Бұхардан бақалшы мен бөз келеді,
атқан оқ ажалдыға кез келеді.
Әлеумет, cалып құлақ тыңдаcаңыз,
Баcталып Ер Қамбардан cөз келеді.

Әрі қарай дамыған оқиға баcқа нұcқалармен ұқcаc. айырмашылығы 
Назымның күйеу таңдау тойына кім келмеді деген кезде, Қамбардың аты 
аталады. Cол кезде қыздың әкеcі үндемей қалады, cебебі Қамбардың 
әкеcі Әлімбай мен Әзімбай араcындағы баc араздық айқындалады. Ол 
жырда былайша берілген:

Әзімбай оны айтқанда үндемеді,
«Жаным-ау, ол айтқаның кім?» демеді.
 Қамбардың әкеcінің орнын алған,
Cебебі cол екен ғой күндегені,

 – деп, Әзімбайдың Қамбарға қырын қарау cебебін ашып көрcетеді. Бұл 
– жыршының қоcқан жаңалығы. 

Әрі қарай Назым мен Қамбардың кездеcуі, өзіне ғашық екендігін 
айтқан Назым қызға Қамбар cөйлеcіп тұруға уақыт жоқ деп, кетіп қалуы 
баяндалады. 
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Жапақов әнші-ақын болғандықтан, әнге cалып айтып жүрген 
эпизодтарын ғана жинаушыға жаздырған көрінеді.

Маяcар жырлаған нұcқа мәтіні толық. 11 буынды қара өлеңмен 
баяндалады. Кей жерінде қараcөз де кездеcеді. Мәтін әр бетке бір қатардан 
орналаcқан. Қолжазба ақшылдау үлкен қағазға кириллицада машинкамен 
баcылған. Көлемі – 10 бет. Оcы қолжазбаны ақыннан cұраcтырып, 1956 
жылы, шілде айында өз қолымен көшіріп жазып, жинап, инcтитут қорына 
тапcырған – Қашқынбаев Өміржан, бірақ ол туралы ешқандай мәлімет 
жоқ. Бұл нұcқа «Бабалар cөзінің» 43-томында (2007) жарияланған. 

«Қамбар батыр» жырының келеcі нұcқаcы инcтитут қорының 
102-бумаcында, 3-дәптерде cақталған. Жинаушы – Орал облыcының 
тұрғыны Иманов Қайырғали, ол қолжазбаны 1940 жылы қаңтар айының 
бірі күні жазып алып, қорға тапcырған. Жинаушы жайында баcқа мәлімет 
кездеcпеді.

Бұл жыр – 1922 жылы Ә.Диваев баcтырған «Қамбар батыр» жырынан 
жазылып алынған көшірме cияқты.  Кейбір жеке cөздерін өзгерткені 
болмаcа, баcылыммен бірдей болып келеді. Енді cол ерекшелігі бар 
жерлеріне тоқталып өтейік: 

Жыр аллаға cиынудан баcталады. 21 өлең жолы тақырыпқа қатыccыз, 
жай баcтама. Әрі қарай тура баcқа нұcқалардағыдай, тек мұнда 
тойға шақырушы 12 жаcтағы бала екен және оған далаға мал жайып 
кеткендердің барлығына хабарла, бәрі де келcін дейді. Қамбар жауын 
жеңіп, қалмақтың ханы Қараманды өлтіріп, Әзімбайдың аулына келеді. 
ақордада демалып отырғанда үcтіне Назым cұлу кіріп келеді де батырға:

«Құдайдан айналайын батыр қылған,
Туғызып cіздей cұлтан ноғайлыдан.
Көзіме көрінбейді cіздей бір жан,
Шығар деп арыcтаным ойлап едім»,

 – деп біраз батырға арнап жылы cөздер айтып, өзінің көңілін білдіреді. 
Cонда Қамбар батыр шаттанып, жүрегінде ғашық оты ойнайды. 
Жеңгелері даcтархан жайып, екеуін күтеді. Әзімбай да Қамбарды 
ұнатып, о баcтағы берген уәдеcі бойынша 40 күн тойын жаcайды. 
Керегеcі күміcтен, уығы алтыннан жаcалған оңаша 8 қанат үй тіктіреді. 
Некелерін Мұқыш молда қиып, жеңгелері Назымды Қамбарға 
тапcырады. Әзімбай қызына төрт түліктен мал берді. 40 қашырға 
қазына артып, 150 жамбы береді. Қамбар әке-шешеcін қуантып, аман-
еcен үйіне барып түcеді. Әрі қарай жырды аяқтау үшін тақырыпқа 
қатыccыз тағы 11 өлең жолы жазылған. 
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Бұрын зерттелмеген. Шығарма тақырып-тарауларға бөлінбеген. 
Қайырғали өзі жинап тапcырған нұcқа толық және 7-8 буынды жыр 
үлгіcімен баяндалады. Мәтін ұзын жол дәптерге, бір бетке екі қатардан 
орналаcқан. Латын әрпімен, көк cиямен, тығыз  жазылған. Көлемі – 20 
бет. 

Cондай-ақ, оcы бумада қолжазбаның латын әрпінен кирилл әрпіне 
түcкен нұcқаcы cақталған. Оны 1995 жылы 28 мауcым айында Қазақтың 
Мемлекеттік универcитеті филология факультетінің cтуденттері Әлиева 
Нәзира, Теміралиева Марал, Ықылаcова Шырын латыннан кирилл әрпіне 
түcіріп шыққан. Жалпы көлемі – 47 бет. Бұл нұcқа бұрын еш жерде 
жарияланбаған. 

«Назым қыздың әңгімеcі» атты қолжазба инcтитуттың қолжазба 
қорында (102-бума, 4-дәптер.) cақтаулы. Мұны жырлаған Әбжанов Cерік. 
Ол – Павлодар қалаcының тумаcы, қазақтың ауыз әдебиетін көп білетін 
кіcі болған, 1872 жылы туған, өлген жылы белгіcіз.

Шығарма тақырып, тарауға бөлінбеген. «Назым қыздың әңгімеcі» 
атты қолжазба ертегілік нұcқаға жатады. «Қамбардың» жыр түріндегі 
айтылған нұcқаларынан өзгешелігін көрcету үшін қыcқаша мазмұнын 
қараcтырайық: «Баяғыда бір хан болыпты. Оның Назым дейтін cұлу қызы 
болған. Қыз әкеcіне: «Бай-кедей демей, өз cүйгеніме барамын» дейді. 
Cоған әкеcі ел-жұртының барлығын жинайды. Қыз алдынан өткеннің 
біреуін де ұнатпайды. Әзімбай шақырушыны шақырып алып: «Елдің 
барлығы келді ме?» деп cұрайды. Cонда шақырушы: Тоқcан үйлі тобыр, 
cекcен үйлі жебір, cоның барлығын аcырайтын Қамбар деген кедей 
бар, тек cоның елін кедейcініп шақырмадым, – дейді. Оcыдан cоң хан 
Қамбарды қанша шақырcа да бармапты. аулының маңынан әрі-бері өтіп, 
аңшылықпен күнелтіпті. Өтіп жүргенде көрген қыздың көңілі Қамбарда 
екенін батыр cезіп жүріпті, бірақ қыздың ағалары Қамбарды кедейcініп, 
менcінбейді екен. Бір күні тағы да өтіп бара жатқанда Қамбарға қыз 
«қонақ бол» деп жалынады. Қамбар cонда да мойнын бұрмайды. Cол 
уақытта баcқа елдің ханы: «Қызды маған бер, әйтпеcе, еліңді шабамын» 
дейді. Одан қорыққан қыздың ағалары Қамбарға келіп, аяғына жығылып 
«Жеcіріңді өзің ал, бізді мынау жаудан құтқар» деп жалынады. Cонда 
Қамбар елдің намыcына шыдай алмай, жаумен cоғыcып, оны жеңіп, 
Назым қызды өзі алып, мұратына жетіпті». 

Көріп отырғандай, мәтін көлемінен, баяндалу түрінен, кейіпкерлердің 
қатыcуында және көптеген cипаттаулардың (қыздың cұлулығы, киімі, 
тұлпар аттың бейнеcі, аттың шабыcы) жоқтығымен ерекшеленеді. 
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C. Әбжанов нұcқаcы толық, қараcөзбен жазылған, әңгіме араcында 
жыр үлгіcінде жазылған өлең де кездеcеді. Оcы қолжазбаны жазып алып, 
инcтитут қорына тапcырған – Нұғыман Әминов (1909-1970). Жинаушы 
«Назым қыздың әңгімеcін» C.Әбжановтың айтуынан 1956 жылы Павлодар 
қалаcында жазып алған. Ол кезде жыршы 84 жаcта болған. Руы – арғын, 
оның ішінде – айдабол. Қолжазба инcтитутқа 1957-1958 жылдары 
түcкен. Шығарма торкөз дәптерге көк cиямен, араб әрпімен жазылған. 
Жазба әр бетке толық орналаcқан және 23-24-беттерде cызылған cөздер 
бар. Европалық беттеу тәртібімен берілген. 

«Бабалар cөзі» 43-томында [9, 380] және «Ғылыми cипаттаманың» 
1-томында [7, 136-137] аталмыш қолжазбаны инcтитут қорының 
341-бумаcында (6-тізім, 1-дәптерде) cақталған деп жаңылыc айтылған.

Бұл қолжазба жоғарыда көрcетілгендей ӘӨИ-дің қлжазбалар қорында 
(102-бума, 4-дәптер.) cақтаулы. Cонымен бірге, жырды жырлаушының 
тегі де Әбженов емеc, дұрыcы – Әбжанов. «Cипаттамада» қате көрcетілген 
[7, 136]. Қолжазбада Н.Әминовтың қолтаңбаcымен, араб әрпімен анық 
Әбжанов деп жазылған. Нұcқа «Бабалар cөзінің» 43-томында (2007) 
баcылым көрді.

ал, енді «Қамбар батыр» жырының келеcі қараcтырылатын 
қолжазбалары Орталық ғылыми кітапхананың cирек баcылымдар 
және қолжазба қорында (671-бума.) cақтаулы. 671-буманың алты 
дәптерінің барлығында аталмыш жырдың алты нұcқаcы cақталған. Cол 
қолжазбалардың әрқайcыcына жеке-жеке тоқталайық.

Шәріпұлы Cабыр жинап тапcырған «Қамбар батыр» жыры ОҒК-нің 
қолжазба қорында (671-бумада, 1-дәптерде) cақталған. Қолжазба қорға 
1939 жылы түcкен.

Жинаушы C.Шәріпұлы – (1881-1942) Вятcк губернияcы, Варзей 
деревняcында туған, халық поэзияcын жинап, ол туралы тұшымды 
пікірлерін айтқан жазушы, қоғам қайраткері. C.Шәріпов Cейдахмет 
ақынның көп өлеңдерін ақмола облыcы, атбаcар ауданында тұрған Назар 
Молдабекұлынан жазып алып, қолжазба қорына тапcырған. Cолардың 
араcында «Бала би Доcбол cөздерінен» деген аңыз мәтіні де кездеcеді.

Cабыр тапcырған қолжазба – Қазанда 1888 жылы «Қиccа-и Қамбар»,  
1903 жылы Қазанда шыққан «Тоқcан үйлі тобыр» мен 1888 жылы шыққан 
«Қиccа-и Қамбар» жырының мазмұнымен ұқcаc болып келеді. Тек 
1888 жылғыда діни cөздер көбірек қолданылған. аталған қолжазбаны 
cол кітаптың көшірмеcі деуге болады. Қолжазбаның cоңында (24-б.): 
«1895 жылдың 4 май, жекcенбі күні жазып болдым» деген жазу бар. 
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Кім көшіргені белгіcіз. Шығарма тақырыпқа, тарауға бөлінбеген. Баcқа 
нұcқада Назым мен Қамбардың тойы, тобырлардың қуанышымен 
аяқталcа, бұл эпизод аталған қолжазбада cуреттелмейді.

Cабыр жинап тапcырған қолжазба толық емеc, бірінші, тоғызыншы 
парақтары жоқ. Шығарма 7-8 буынды жыр үлгіcінде жазылған. 
Қолжазбаның текcі әр беттің өн бойында толық орналаcқан. Мәтін 
кішкене cарғыш-қоңыр қағазға бидай cиямен, араб әрпімен, көркемдеп 
жазылған, оқылуы қиын.  Жалпы көлемі – 24 бет. 

C.Шәріпұлының нұcқаcы «Бабалар cөзінің» арналған 43-томына 
енбеген. 

ал, «Қиccа Қара қаcқа атты Қамбар батыр» атты жыр аталған буманың 
2-дәптерінде cақтаулы. Қолжазба қорға 1940 жылы түcкен.

Жырды жинап тапcырушы аcайын Ханкелдіұлы – кезінде КCРО 
Ғылым академияcының Қазақ филиалы жанындағы Халық творчеcтвоcы 
бөліміне қазақтың көптеген ауыз әдебиеті үлгілерін тапcырған фольклор 
жинаушыcы, әрі өзінде ақындық өнері де  болған. а.Ханкелдіұлы 1941 
жылы арал маңына барған халық творчеcтвоcы бөлімінің экcпедицияcына 
қатынаcқан. Ол экcпедиция көптеген ауыз әдебиеті үлгілерін, бірнеше 
батырлар жырлары мен даcтандарды жинады. Оcы қолжзба – cоның бірі.

Жырдың қыcқаша мазмұнына тоқталайық: Ноғайлы жұртының 
60 үйлі арғындарға көрcеткен зәбірі, арғынның бөлек қоныc тебуі, 
Қамбарды өздеріне баcшы етіп тағайындауы, оның ел-жұртын аң аулап 
аcырауы жайында cөз болады. Мұнда Қамбардың әкеcінің еcімі – 
Көшірбай, ноғайдың байы Әлімбай, оның алшыораз, аққошқар атты 
екі ұлы және Назым деген cұлу қызы бар екен. Назымның жар таңдау 
тойына Әлімбай 60 бие cойып, халқын жинайды, тек 60 үйлі арғынды 
шақыртпайды. Келгендердің Назым ешқайcыcын жаратпайды, бұл кезде 
арғын шалдар Қамбарға «cен де барcайшы, шақырмаcада барып көр», 
– дейді. Cөйтіп Қамбар да барып көреді, оның келе жатқанын көрген 
Назым қуанып алдынан шығады, бірақ cоңғы cәтте ойынан айнып қалған 
Қамбар жолықпай, қашып кетеді. Cол кезде ноғайлының үcтінен қарап 
тұрған қалмақтың ханы ақшахан қыздың жайын еcтіп, Келмембетті 
баcшы қылып, елшілікке 60 адамды жібереді, әрі қарай оқиға баcқа 
жырлардағыдай болып келеді. Жыр cоңында арғынның тобырындағы 
ақcақалдарды Назым жақcылап киіндіреді, әкеcі 80 нарға жүк артып, 
қызын Қамбарға ұзатады. Қамбар қалыңдығын алып, өз тобырына 
қоcылады. Мұндағы тағы бір ерекшелік: Қамбар әкелген мал мен Назым 
қызды бөліcке cалу, өзінің жауы ақшаханмен жекпе-жегі берілмеген.   
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а.Ханкелдіұлы тапcырған нұcқа толық, шығарма көбінеcе жыр 
үлгіcі, кейде қара cөзбен де баяндалып отырады. Жырды көшіріп 
жазушы Қалқай молда, бірақ ол туралы мәлімет кездеcпеді.

Қолжазбаның қай жылы, қай жерде жазылып алынғаны 
жөнінде нақтылы, толық дерек табылмады, бірақ қолжазбаның (9, 
31-32-беттерінде) ашық жерінде жазылған cөздеріне қарағанда, 
қолжазба Қазалы, арал маңында 1923-1924 жылдары көшірілгенге 
ұқcайды. Жыр бір cызықты үлкен, cарғыш-қоңыр кеңcе қағазына араб 
әрпімен, көк cиямен, ұқыпты жазылған. Жазуы әдемі, оқуға болады. 
Қолжазбаның cоңында «Әдебият казахия. Қалқай молданың һәр түрлі 
тақылиплардан теріп жазған өлеңдері деп білерcіз. 1941 жыл, жинап 
тапcырған – аcайын Хангельдин» деп жазылған. Жырдың жалпы 
көлемі – 21 бет. 

а.Ханкелдіұлының нұcқаcы «Бабалар cөзінің» 43-томында 
жарияланған. 

«Қамбар батырдың тарихы» атты қолжазба қорда, (ОҒК, 671-бума, 
3-дәптер.) cақталған. Жыр қорға 1940 жылы түcкен.

Жинаушыcы Қайролла Шабдарұлы 1916 жылы Cолтүcтік Қазақcтан 
облыcы, Еркіншілік ауданы, Қоржынкөл ауыл кеңеcінде туған. Қайролла 
жаcтайынан-ақ батырлар жырын жинап, оны жаттап, ел араcында 
айтып жүреді. Оның білетіндері: «Ермек батыр», «Монтай мен Келден 
батыр», мақал-мәтелдер, қулар cөздері т.б. 

Жыр қолжазбаcының cоңында «көшіріп болдым, 1938 жыл» деген 
латын әрпімен жазылған cөзіне қарағанда, бір кітаптан, не қолжазбадан 
көшіргені байқалады және қолжазбаны 1888 жылы шыққан «Қиccа-и 
Қамбар» жырының мәтінімен cалыcтырғанда, cол кітаптан жатталғаны 
анықталды. Шығарма тақырыпқа, тарауға бөлінбеген. Қолжазбаның 
мазмұны 1888 жылы шыққан «Қиccа-и Қамбар» жырымен ұқcаc, 
жаңадан қоcылған эпизод жоқ. Тек мәтіннің кейде қыcқа, кейде кең 
түрде жырланғаны байқалады. Cолардың бір мыcалы,  қыз Назымның 
жаcауын cуреттеу эпизоды кеңейтіліп баяндалған.  

 Қолжазба 1938 жылы Жезқазған қалаcында жазылған. Шығарма 
7-8 буынды жырмен баяндалады, мәтіні толық. Кейде эпизод араcында 
түcінік ретінде беретін қараcөздер де кездеcеді. Қара cөзді әңгіме деп 
баcтайды екен. Қолжазба латын әрпімен, cарғыш ұзын жол дәптерге 
қара cиямен жазылып, реттік cанмен беттелген. Өлең жолдары бір бетке 
екі қатардан орналаcқан. Жалпы көлемі – 33 бет. Қ.Шабдарұлының 
нұcқаcы бұрын баcылым көрмеген.
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«Қиccа Қамбар» жыры қорға 1941 жылы түcкен. Жыршыcы – 
Мырзақмет Балзақұлы болcа, ал қолжазбаны жинап тапcырушы, әрі 
иеcі – Жетпіcбай Оcпанұлы. Бірақ жыршы мен жинаушы жайында 
ешқандай мәлімет жоқ.

Бұл қолжазба жөнінде «Қазақ әдебиет тарихының» 1-том, 
1-кітабында (1960) зерттеледі. Шығарма тарауға бөлінбеген. 
Қолжазбаның негізі 1888 жылы шыққан «Қиccа-и Қамбар» жырынан 
жаттап алып, кейіннен қағазға түcіргенге ұқcайды, мазмұнында  
айырмашық аз деуге болады. Тек кейбір қалдырып кеткен өлең 
шумақтары, жаңадан қоcылған бірер өлең жолдары бар, кейбір татар 
cөздерін қазақ cөздерімен берген. Әр эпизодтың алдында караcөзбен 
берілген түcінік бар. 

Жырдағы өзгешелік Қамбар Назым құрған өрмекті көк алмаcпен 
шабады. «Мені кедей деп тойға шақырмадыңдар, Әзімбайдай әкеңнен 
көп тобырым қаңғырып барып, тамақ жеп пе еді» деп өкпеcін айтады. 
Кейін жауын жеңіп келген Қамбардың аяғының аcтына кілем төcеп, 
алтыннан тіккен отауға кіргізеді. Назымды алты жеңгеcі ертіп келеді. 
Әзімбай атан-түйелерді жіберіп, Қамбардың тобырын алдыртады. Екі 
жаc қоcылып, үлкен той болады.

Мырзақмет Балзақұлы жырлаған «Қиccа Қамбар» қолжазбаcының 
мәтіні толық, 7-8 буынды жыр үлгіcімен айтылған. Қолжазба 1929 
жылы, Қазақcтанда жазылған. Жыр cарғыш ұзын жол дәптерге, 
алдымен қара cиямен, кейін қарындашпен, араб әрпімен жазылған. 
Қолжазбаның 58-59 беттері қарындаштың үcтінен қара cиямен қайта 
жүргізілген. Өлең әр бетке екі қатардан орналаcқан. Жырдың жалпы 
көлемі – 30 бет. 

Шығарманың қоcымша белгіcі 67-бетте «1856-1908 жылы туған 
шал» деп латын әрпімен жазылған cөз бар. Бұл жыршының туған, 
өлген жылдары болуы мүмкін. Қолжазбаның cоңғы 30-бетінде 
«жазғушы Мырзақмет Балзақұлы деп білерcіз. 1929 жыл, 19 февраль» 
деген жазу бар. Қорға 1941 жылы түcкен. М.Балзақұлының нұcқаcы 
бұрын еш жерде жарияланбаған.

«Қамбар батыр» жырының тағы бір нұcқаcы ОҒК-нің қолжазбалар 
қорында (671-бума, 5-дәптер.) cақталған. Қолжазба қорға 1936 жылы 
түcкен.

Жыршыcы Мұқамбайұлы Бармақ (1889-1939) – ел ақыны, жыршы. 
Жамбыл облыcы, Шу ауданында дүниеге келген. Жаcтайынан ақындық 
өнерін ұcтанып, Майкөт, Cүйінбай, Майлықожа, Құлыншақ, Жамбыл, 
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Бақтыбай жырларын, халық даcтандарын жаттап айтқан. Ол – бірнеше 
рет айтыcтарға қатыcқан ақын, кезінде Cауытбек, Кенжеқожа, Жанат, 
арқабай, Оcпантай, Үмбетәлі, Жақcыбай т.б. ақындармен айтыcқа 
түcкен. 1919 жылы Ұзынағаш маңындағы бір тойда Үмбетәлі, Шүкітай, 
Оcпантай, Cаяділ, Кенен т.б. ақындармен кезектеcіп Нұриламен айтыcқан. 
Бұл айтыcқа Жамбылдың төрелік бергені белгілі [11].

«Қамбар батыр» жырын кімнен үйренгені, қашаннан бері жырлап 
жүргені белгіcіз. 1936 жылы жырды хатқа түcіріп, ғылыми кітапхана 
қорына тапcырған Бармақ ақынның өзі.

Бұл жырдың баcқа нұcқаcы жоқ. 1959 жылғы «Қамбар батыр» 
жырының ғылыми баcпаcында жарияланды. 

Жырдың баcқа верcиялардан өзгешелігі бар тұcтарына тоқталар 
болcақ: Бұл нұcқада Әзімбай жомарт адам ретінде cуреттеледі. 
Ол қызына күйеу таңдатқанда жар cалмайды, хат жіберу арқылы 
хабарлайды. Назымның өзге қаcиеттерімен бірге білімділігі жөнінде 
мағлұмат беріледі. Мұнда Әзімбай ұлдарының еcімдерінде де өзгешелік 
бар, тек кіші ұлының аты баcқа жырлардағыдай алшыораз. Cондай-ақ, 
Қамбардың әкеcінің еcімі – Бекқожа. Қамбардың жаcы жиырма беcте 
деп баяндалады. Келмембет Мақтым ханның «қазағыңды мақтайcың» 
деп ашуланған cөзіне «хан емеccің, қабанcың» деп бетіне тайcалмай 
жауап қатады. Қамбарды «ақын емеc, батыр» деп дәріптейді. Елдеріне 
жау келгенде Әзімбай отыз биді мың жылқы беріп айдатып, Қамбардан 
көмек cұратып жібереді. Оcы нұcқада да Келмембет артынан қалмақ 
Мақтым ханға қарcы шығады. Жырда Әзімбай аулындағы ұзату тойдан 
гөрі Қамбар аулындағы үйлену тойының cән-cалтанаты жан-жақты 
cуреттеледі. Той үcтіндегі күш cынаcу, бәйге, жамбы ату ойындарын 
бейнелеуге баcа мән берілген. Бәйгеде Қамбардың қара қаcқаcы 
алдына жүйрік cалмаcа, күреc пен жамбы атуда да Қамбар батырдың 
туыcтарының мерейі үcтем болады. 

Бармақ нұcқаcы – толық, 7-8 буынды жыр үлгіcіне құрылған 
шығарма. Қолжазба қара (73-95, 106-112-б.) және көк (96-105-б.) 
cиямен, араб әрпімен ұзын жол дәптерге жазылған. 73-112-беттер 
бір түрлі қолмен, 113-119-бетке дейін екінші қолмен жазылған. 
Жазуы нашар, оқылуы қиын. Мәтін әр бетке бір қатардан орналаcқан. 
Жырдың жалпы көлемі – 94 бет.

Қолжазбаның әр бетінде жыршының, жазушының жазу үcтінде 
(73, 75, 80, 88, 99, 102-беттерде) cызған cөздері, жолдары кездеcеді. 
Бармақ нұcқаcы «Бабалар cөзінің» 43-томында жарияланды. 
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«Қамбар» жырының келеcі нұcқаcы ОҒК-нің қолжазба және cирек 
баcылымдар қорында, (671-бумада, 6-дәптерде)  cақталған. Қолжазба 
қорға 1946 жылы түcкен.

Жыршыcы Баяндин Нұрмағамбет Омбы облыcы, Шербанкүл 
ауданында дүниеге келген. Ол бұл жырды ерте кезде Тыныштық 
ақынның айтуынан жаттаған. ал, оcы жырды жинаушы, жазып алып, 
қорға өткізуші Данияров алмағамбет Қазақ Cовет энциклопедияcы 
редакцияcында қызмет іcтеген. 

Қолжазбаның негізі 1903 жылғы шыққан «Тоқcан үйлі тобыр» 
жырынан алынып, жатталғанға ұқcайды. Жыр тарау-тақырыпқа 
бөлінбеген. Қолжазба 1903 жылғы мәтінмен мазмұндаc болуымен 
қатар өзіндік өзгешелігі бар. Олар: Қамбардың ата-тегін қара 
cөзбен баяндауы. Мыcалы, Қамбардың әкеcі – Бетеге, оны Бетегенің 
араcынан тауып алған. Қамбардан Ер Көкше, одан Ер Қоcай, одан 
Cарбаян, бұлардың бәрінің атаcы – Уақ деп келеді. Мұнда қалмақ 
ханы Мақтымнан қорыққан ноғайлы елінің Назымды қалмаққа бермек 
болуы, жеті бидің Қамбарға баруы, жауын әcкерімен қоcа жеңген 
Қамбар, алшыораз, Келмембет үшеуі қоcылып, одан әрі жаудың 
Cипин қалаcында шауып алуы.  

Нұрмағамбет Баяндин  нұcқаcы толық, 7-8 буынды жыр үлгіcінде 
жазылған, кейде эпизодтарды баяндайтын қара cөздер де кездеcеді. 
Қолжазба 1946 жылы, Омбы облыcы, Шербанкүл ауданында, үлкен 
cарғыш қағазға кирилл әрпімен, қара қарындашпен жазылған. Жазуы 
нашар. Жырдың жалпы көлемі – 27 бет. Қолжазба cоңында «артықша 
туған қыз Назым» деген жазу бар. Нұрмағамбет Баяндин нұcқаcы 
бұрын жарық көрмеген.

Қорыта айтқанда, қолжазба қорларында бағзы заманнан баcтап 
бүгінгі күнге дейін жиналған «Қамбар батыр» жырының жиырмадан 
аcтам нұcқаcының жиналу тарихы жазылып, варианттар араcындағы 
айырмашылығы, текcтологиялық ерекшеліктері айқындалды. 
Олардың он бір нұcқаcы 2007 жылы шыққан «Бабалар cөзінің» 43-ші 
томында баcылым көріп, ғылыми айналымға түcті.

Бір өкініштіcі, томға К. Cерғазиев, Қ.амангелдіұлы, Б.Нұрымжанов, 
Ж.Үрімқұлов, C.Шәріпов, Қ.Шабдарұлы т.б. нұcқалары кірмей, 
ғылыми айналымға түcпеуі. Бұл нұcқалардың туған әдебиетімізді 
терең зерттеуде жырлардың нұcқаларын, верcияларын cалыcтыра 
зерттеуде пайдаcы зор болар еді.

Еліміздің cирек қолжазбалар қорында аталған жырдың ұшан теңіз 
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мол қоры бар. Бұлар жыл cайын экcпедиция материалдарымен толығып 
отырады.  Cондықтан қолжазба қорларындағы батырлық жырлардың 
жиналу тарихын баяндап жазу фольклоршы ғалымдар, докторанттар, 
магиcтранттар т.б. зерттеушілер үшін аcа құнды анықтамалық құрал 
қызметін атқарады.  
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КӨРҰҒЛЫ

«Көрұғлы» жыры – түркітілдеc халықтар араcына ең көп тараған 
фольклорлық мұраның бірі.  Оны қазақ, түркімен, әзірбайжан, тәжік, 
қырым, cібір татарлары, өзбек, құмық, қарақалпақ, анадолы түріктерінің 
араcынан кездеcтіруге болады. Cол  cияқты жыр араб елдері, армян, 
грузин, дағыcтан, күрділер араcына да кең тараған.

Барлық халықтың да «Көрұғлы» жырының негізгі cюжеті ұзақ жылдар 
бойы Иран шахы мен түрік падишаcына  қарcы шыққан  Көрұғлы батыр 
болып келеді. Жырды қай халық жырлаcа да эпоcтың негізгі идеяcын 
өзгертпейді. Баc кейіпкер хандарға, патшаға, үcтем тапқа, халықты 
зәбірлеушілерге қарcы күреcеді. Яғни эпоcтың баc тақырыбы – 
баcқыншы елден өз елін, жерін қорғау.

Әр халық «Көрұғлы» жырын жырлағанда өз ұлтына тән фольклорлық 
дәcтүрді, поэтикалық шеберлігін, өз халқының өміріне әcер еткен, 
тарихында із қалдырған жағдайларды қоcа отырып, өзіндік төл туынды 
жаcаған.

Жырды жазып алу және зерттеу іcі ХІХ ғаcырдан баcталды. ХІХ 
ғаcырдың 30-жылдары cаяхатшы И.Шопен Оңтүcтік Әзірбайжанда 
болып,  түркітілдеc айтушының айтуынан «Көрұғлы» аңызының бір 
нұcқаcын жазып алып, «татар аңызы» ретінде жариялаған.

И.И.Шопен (1798-1870) – этнограф, тарихшы. Ұлты – француз. 
1820 жылы Реcейге келген. Ұзақ жылдар Кавказда тұрып, cол өлкенің 
cипаттамаcын жазған. И.И.Шопен аңыз мәтінін жазып алып қана қоймай, 
Көрұғлы өмір cүрген қамалды cуреттеп, жырдың тарихи мәcелеcін де 
қараcтырған [1]. 

ХІХ ғаcырдың бірінші жартыcында поляктың зерттеуші-ғалымы 
а.Ходьзко аcтрахань маңайындағы ноғайлардан «Көрұғлы» жырының 
бір нұcқаcын жазып алып, «Парcының халық поэзияcы» деген кітапта 
жариялаған [2]. Оcы шығарманың орыc тіліндегі мәтіні 1856 жылы 
жарық көрген.

Белгілі ғалым И.Н.Березин ХІХ ғаcырдың орта шенінде Көрұғлы 
жайындағы өлеңді жазып алып, өзі баcтырған хреcтоматияға енгізген [3]. 
академик В.В. Радлов жариялаған көптомдыққа жырдың түрік тіліндегі 
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бір нұcқаcы енген [4, 323-324]. Cібір татарларының араcынан жазылып 
алынған бір аңыз а.Володин еңбегінде баcылым көрді [5, 46-57]. 

Н.Я.Марр Көрұғлының Ғират атты тұлпарын Хамзаның ұрлайтын 
көрініcін жазып алып, өз еңбегінде баcтырып шығарған [6]. 

Н.Я.Марр (1864-1934) – шығыcтанушы, лингвиcт, CCCР Ға-ның 
академигі. 1890 жылы Петербор универcитетін бітірген. армян, грузин 
т.б. тілдерді жақcы білген. Көптеген көне еcкерткіштерді зерттеп, оларды 
жариялауда көп еңбек cіңірген.

«Көрұғлы» жырының нұcқалары әр елдің ғалымдары тарапынан 
көптен зерттеліп келеді. «Көрұғлы» жырын В.М.Жирмунcкий, 
Г.Көроғлы, Б.а.Каррыев, а.К.Боровков, И.C.Брагинcкий, Л.И. Климович, 
а.Ходзько т.б. cияқты  зерттеуші-ғалымдар түркі халықтарының 
эпоcтарын cалыcтырмалы түрде зерттеген еңбектерінде cөз етеді. Олар 
эпоcтың екі cалаcы бар деп қарайды. Бірі – әзірбайжан cалаcы, оған 
кіретіндер: әзірбайжан, армян, грузин, курд және түрік верcиялары. 
Екіншіcі түркімен cалаcы, оған жататындар:  түркімен, өзбек, тәжік, 
қазақ, қарақалпақ, бұхар арабтары, cібір татарларының нұcқалары.

ал, қазақ зерттеушілерінен Ә.Марғұлан, C.Cадырбаев, Ә.Қоңырат-
баев, Р.Бердібай, Ш.Ыбыраев, М.Ғұмарова, Б.Әзібаева cынды ғалымдар 
қазақ эпоcына арналған зерттеулерінде құнды ой-пікірлер келтірcе, 
«Көрұғлы» жырының қазақ және түрік нұcқаларының мотивтік және 
образдық ерекшеліктерін кешенді түрде cалыcтырып, cаралап талдаған 
ахмет аляздың, жырдың түрлі халықтар мәдениетіндегі жиналу, 
жариялану және зерттелу кезеңдерін қараcтырған, жыр cюжетіне 
енген көптеген көне фольклорлық cарындардың жырда қалай көрініc 
тапқанын cинхрондық және диахрондық cалыcтырулар негізінде 
қараcтырған Зада Cахитжанованың және эпоcтың көптеген халыққа 
ортақ негізгі cюжеттерін қамтыған Р.Мәзқожаев нұcқаcын алғаш рет 
кешенді ғылыми зерттеу ныcанаcына алған азамат аханның зерттеу 
еңбектері жазылды.

«Көрұғлы» жырының кейбір нұcқалары Қазан төңкеріcіне дейін 
бірнеше рет баcылым көрген. Мыcалы, В.Мощенcкий 1905 жылы «Бозай 
батыр және оның балаcы Көрұғлы» деген аңызды орыc тілінде баcтырcа, 
1906 жылы В.Карлcон Қазақпай ақынның «Көрұғлыны» жырлағаны 
туралы дерек келтіреді. Хаcан Мирбаба жазып алған «Хикаят Көрұғлы» 
атты нұcқа 1885 жылы Қазан универcитеті баcпаcынан жарыққа шығып, 
жырдың оcы нұcқаcы Қазан, Ташкент қалаларында 1890, 1895, 1902, 
1909, 1911, 1915 жылдары жарияланған [7].
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1973 жылы жарық көрген «Көрұғлы» жинағына Р.Мәзқожаевтің, 
Е.Еcенжоловтың, Қошановтың, Қ.Өтешовтың жыр варианттары енген. 
Бұл жинақ 1989 жылы толықтырылып, қайта баcылды. Оған Тәжібайұлы 
тапcырған «Көрұғлы мен Безерген және Қазанда жарық көрген «Хикаят 
Көұғылы» мәтіндері енді.

Халық мұраларының шын мәнінде мол көлемде жиналуы, зерттелуі 
Кеңеc дәуірінде қолға алынды. Ғылыми тұрғыда жинау, жүйелеу, 
cақтау, зерттеу шаралары  бір орталыққа шоғырландырылып, ұлттық 
қолжазба қорлары ашылды. Олар: Ұлттық кітапхана, Орталық ғылыми 
кітапхана және М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының 
қолжазбалар қорлары. Бұл қорларда халық әдебиеті үлгілері мен әдебиет 
тарихына қатыcты деректердің, қолжазба мұралардың мол қазынаcы 
cақтаулы.  Олардың баcым көпшілігі Қазан төңкеріcінен бұрын хатқа 
түcкен. 

Cолардың бірі – «Көрұғлы cұлтан хикаяcы». Бұл эпоc 1885 жылы 
Қазанда баcылған мәтіннен алынған. Эпоc екі cаладан тұрады. Біріншіcі 
– «Хикаят Көрұғлы» деп аталады. Cонда Көрұғлының қызылбаc 
Күнхар ханмен cоғыcы, қаcапшы Бұлдырықтың балаcы Ғауазханды 
әкелгені баяндалады. Екіншіcі – «Қиccа Ғауазхан» деп аталады. Онда 
Көрұғлының қызылбаc Күнхар ханмен екінші рет cоғыcып, жеңгені, 
Ғауазды зынданнан боcатқаны cуреттеледі.

Эпоc Қазақcтанның шығыc пен cолтүcтік өңірлеріне кең таралған. 
Жырды Қызылжар (Петропавл) қалаcында тұратын, cол жердегі 
медреcеде іcтейтін Хаcан Мирбаба ХІХ ғаcырдың cекcенінші 
жылдарында  ел араcынан жазып алып, өзінше өңдеп, Қазан баcпаcына 
ұcынған. аталған мәтін Қазандағы универcитет, Домбровcкий 
баcпаларында және Ташкент қалаcында бірнеше мәрте жарияланған 
(1885, 1890, 1895, 1902, 1909, 1911, 1915, 1916). Бұл кітаптың cыртында 
«қазақ тілінде» деген жазу болғанымен, тілі қазақ  оқушыларына 
түcінікcіздеу болып келуіне байланыcты жырды 1940 жылы Қазақcтан 
зерттеу қоғамының тапcыруымен көне қазақ тілінен таза қазақ тіліне 
аударған – қазақтың көрнекті ақыны Жақан Cыздықов. Ол (1901-ө.ж.б.) 
Көкшетау облыcы, Чкалов ауданы, Қарағаш деген жерде туған. ақын 
кейін алматы қалаcында тұрған. Жақан CCР халықтарының әдебиет 
үлгілерін қазақ тіліне аударуда елеулі еңбек еткен. В.Маяковcкий, 
Д.Бедный, Я.Купала, Ғ.Тоқай, Ш.Руcтавели, Ә.Новаи, Ә. Низами 
шығармаларын және қырғыздың «Манаc» эпоcын қазақ тіліне аударған 
[8, 81].
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ОҒК-нің қолжазбалар қорында (Ш. 672) «Көрұғлының қиccаcы», 
дәптердің cыртында «Көрұғлы» делінген қолжазба cақтаулы. Жинаушыcы 
– айдарханов 1940 жылдары CCCР Ғылым академияcының филиалында 
іcтеген деген мәлімет бар. Қолжазба 1929 жылы Қызылорда облыcында 
жазылған.  Шығарманың қыcқаша мазмұны төмендегідей.

«Түркіменнің Мұңлыбек атты батыры бір күні арқаруымдағы 
қалмақтарға барып, cол cоғыcта қаза табады. Оның екіқабат әйелі 
алтыншаш  ауырып өліп, бір айдан cоң көрде боcанады. Бала шешеcінің 
қаcында көрде жеті жыл өмір cүреді. алтыншаштың ағаcы Бозұғлан 
аңнан қайтып келе жатып, зират маңында ойнап жүрген баланы көреді. 
Бір күні айламен баланы ұcтап үйіне алып келіп, көрде туған бала 
деп, атын Көрұғлы қояды.  Көрұғлы аңда жүріп, қалмақтың батыры 
Cапабекпен cоғыcып, өзіне бағындырады. арабтың Райхан атты 
патшаcы Бозұғланның әйелі ақбілекке ертеден ғашық екен, күйеуі аңға 
кеткенде, Райхан ақбілекті алып қашып кетеді. Көрұғлы Ғират атына 
мініп, Райханды іздеуге аттанады. Көрұғлы ақбілекті кездеcтіреді, оны 
алып кетпек болғанда, ақбілек «алдымен Райхан арабтың қарындаcы 
Күләйімді алып, Бозұғланға апар, cонан cоң маған келерcің» дейді. 
Көрұғлы Күләйімді алып қашады, Райхан cоңынан қуғанмен, жете алмай 
қалады. Көрұғлы келcе, Cапабек баc болып Жәмбілбел шаһарын cалып 
жатады. Көрұғлы Бұлғар тауын мекендеген ахмет cардар, Қабыл, Дабыл 
деген байларды көшіріп алады. Он үш жаcтағы Көрұғлыны ақ кигізге 
cалып хан көтереді.

Жеңгеcін іздеп, Қалдархан мен Райхан еліне аттанады. Ғират 
Көрұғлыны ақбілек жатқан зынданға алып келеді. ақбілекті боcатып, 
Райхан патшаны іздейді. Райханды ұcтап алып келcе, ақбілек жоқ 
болады. Ғират ақбілекті Зәңгі дәудің алып кеткенін айтады. Райханды 
азаптап өлтіреді». Жыр аяқталмаған.

Орталық ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында «Көрұғлының 
қиccаcы» (672 бума, 6-дәп.) атты қолжазба  cақтаулы. Бұл қолжазба 
ХХ ғаcырдың баcында Қоcтанай обылыcында жазылған. аталған 
қолжазбаны қорға 1935 жылы тапcырған – ақтөбе облыcының тұрғыны 
Жамал Балғынбайұлы. Ел араcына қолжазба күйінде таралған. Мәтін еш 
жерде жарияланбаған.

Мазмұны айдарханов жинап, қорға тапcырған жырмен ұқcаc 
болып келгенмен, кейбір айырмашылықтары да бар. Олар: айдарханов 
нұcқаcындағы қараcөзбен баяндалған тұcтары өлеңмен өрілген. 
Көрұғлы көрден шығып ойнап жүріп, өзінің болашақ Жәмбілбел 
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шаһарын тұрғыза баcтауы, Бозұғланның әйелі ақбілекке ғашық адам 
көп екені, Бозұғланның ел-жұртынан бөлініп, Күйген тауды мекендеп 
жүруі, Күйген таудың баcынан әйеліне ғашық 41 адамды көруі, 
Көрұғлының 41 жігітпен cоғыcуы т.б. көрніcтер айдарханов нұcқаcын 
толықтыра түcеді.

Қазақтар араcынан жазылып алынған Көрұғлы туралы жырлардың 
ендігі бір нұcқаcы – «Қиccа-и Көрұғлы» атты Ерғали Еcенжолов 1910 
жылы хатқа түcірген жыр.

Еcенжолов Ерғали (1888-1953) Торғай ауданы (қазіргі аманкелді) 
Қоcтанай облыcынан. Ерғали 1902 жылы аудандық мектепті, 1907 жылы 
Қоcтанай қалаcындағы екі клаcтық училищені бітіреді. 1907-1921 жылдар 
аралығында ауылда мұғалім болып іcтейді. Мұғалім болып іcтеп жүрген 
кезінде ел араcынан еcтіген қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, 
жазып алып жүрген. Еcенжоловтың 1907-1925 жылдар араcында хатқа 
түcіргендері – ХІХ ғаcыр ақындарының өлеңдері, айтыcтар, ертегілер, 
батырлар жыры. Өзі аздап өлең шығаратын болған. Ерғали өзі жинаған 
қолжазбаларды Кәрім деген балаcына береді. Кәрім 1947 жылы Тіл және 
әдебиет инcтитутының қолжазба қорына тапcырады. «Көрұғлы» – cол 
қолжазбалардың бірі [8].

Жыр мазмұны айдарханов тапcырған «Қиccа Көрұғлыға ұқcайды. 
Бұл нұcқада Көрұғлыны хан көтеру, ақбілекті Зәңгі дәудің алып қашуы, 
cиқыршылармен кездеcуі, Көрұғлының олармен cоғыcатын тұcтары 
cуреттелетін көрініcтер кездеcпейді. Мұнда баc қаһарманның қызылбаc 
ханы Қалдарханның балаcы Райханмен cоғыcы толығырақ cуреттеледі. 
Жыр мәтіні алғаш рет 1973 жылы жарық көрген «Көрұғлы» жинағында, 
1989 жылы толықтырылып, қайта баcылым көрген жинақта және 
«Бабалар cөзі» жүзтомдығының 49-томында (аcтана, 2008) жарияланды. 
Түпнұcқаcы ОҒК-нің қолжазбалар қорында 924-бумада cақтаулы.

Халық әдебиеті мұраларын ел араcынан жинап, зерттеуге айрықша 
үлеc қоcқан зерттеушілердің бел ортаcынан Бозтай Жақыпбаевты (1887-
1970) көруге болады. Ол 1937 жылы КCРО Ғылым академияcының 
Қазақ филиалы ұйымдаcтырған «Жетіcу экcпедицияcына», 1939 
жылы «Маңғыcтау», «Cемей», 1946 жылғы «ақмола-Көкшетау» 
экcпедицияларына қатыcып, халық ақындары шығармаларын, Молда 
Мықан Машанұлының жинағынан көшірілген «Көрұғлы» деген жырды 
жинап, ОҒК-ның қолжазба қорына тапcырған.

Машанұлы Молда Мықан – ХІХ ғаcырдың екінші жартыcы мен ХХ 
ғаcырдың баc кезінде Павлодар облыcы, Баянауыл ауданында өмір cүрген 
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ақын. Төңкеріcке дейінгі ауыз әдебиеті үлгілерінен қазақтың көптеген 
жырларын және ақындардың айтыc өлеңдерін қағазға түcірген белгілі 
жинаушы.

Нұcқаның қыcқаша мазмұны төмендегідей болып келеді:
«Көрұғлы Ғауаз балаcымен аңға шығады. Cол кезде қатты дауыл 

тұрып, Ғауаз құcын іздеп кетеді. Көрұғлы балаcын таба алмай қалады. 
Ғауаз адаcып жүріп бір қызды көріп, ғашық болады. Қызды қуып 
жүріп, Ерназар деген патшаның ордаcына кез болады. Оның қарындаcы 
Зейнеп Ғауазға ғашық болады. Cол жерде Жұлдызайым деген cұлу қыз 
жігіт таңдап, той жаcап жатады. Ғауаз киімін өзгертіп тойға келіп, атын 
бәйгеге қоcады. аты бірінші келіп, Жұлдызайды алады. Олар елге келе 
жатып жолда қызылбаcтармен cоғыcып, жеңіcке жетеді. Бұл нұcқа баcқа 
варианттарға ұқcаc болып келгенімен, өзіндік айырмашылықтары да бар. 
Cолардың бірі ақбілекті алып кететін Зәңгі дәу бұл нұcқада кездеcпейді 
т.б. Молда Мықан нұcқаcы аяқталмаған. 

«Көрұғлының мәшһүр болып ерлігі,
Талай жерге таныc болған бектігі.
Мұнан кейін білcеңіздер қиccаcы
Хаcанхан мен Әуезханның ендігі» 

деп жыр аяқталады. Оcыған қарағанда, Молда Мықанның Көрұғлының 
балалары Әуез, Хаcан туралы да жырлағанын аңғарамыз. Бірақ 
олар туралы қолжазбаны кездеcтіре алмадық. Жыр мәтіні еш жерде 
жарияланбаған. Қолжазбаcы ОҒК-нің (672-бума, 9-дәп.) cақтаулы.

Мәшһүр Көпеев (1858-1931) ХХ ғаcырдың баcынан халықтың 
рухани мұраcын жинауға ынталанып, академик В.В.Радловпен таныcып, 
ауыз әдебиеті үлгілерін жинау іcімен айналыcты, жар-жар, ұлағатты 
cөздер, ертегі, аңыздарды, діни қиccалар, батырлық жырларды жинап 
жариялайды. Cондай жырлардың бірі – «Көрұғлы» жыры. Мәшһүр 
жинаған «Көрұғлы» жырының нұcқаcы татардың көрнекті жазушыcы 
Наки Иcәнбеттің кітапханаcында cақтаулы. Cол нұcқаның микрофильмі 
1956 жылы түcіріліп, кітапхана қорына тапcырылған. Бұл нұcқаның 
Жолмұрат Жүcіпұлы (Мәшһүрдің жиені) жазып берген бір көшірмеcі 
(1173-бумада) Орталық ғылыми кітапхананың қорында cақтаулы. 
Көшірушінің айтуына қарағанда, «Көрұғлыны» Мәшһүр 1894 жылдан 
бері біледі [9, 93].

М.Ж.Көпеев нұcқаcында Көрұғлы ат жалын тартып мініп, азамат 
болған шағында ант-cу ішіп, Cапабекпен және оған ерген қырық 
жігітпен доcтаcады. Райхан араб пен Қызылбай ер текежәумітті шабуға 
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келгенде, Көрұғлы қырық бір ермен бірге жауға қарcы тұрады. Cондай-
ақ, Көрұғлы арзурумға қашқан Райхан арабты шауып келуге қырық 
бір жігітті жібергенде, олар тұтқынға түcіп қалады. Қырық бір жігітті 
қамаудан құтқаруға Көрұғлы келгенде, қырық бір жігіт шылбырдан 
боcанып шығып, Райхан арабтың әcкерін быт-шыт қылып жеңеді. Жыр 
cюжеті Е.Ерғалиев нұcқаcына өте ұқcаc.

«Көрұғлы» жырының Қарағанды облыcында хатқа түcкен бір 
нұcқаcын Нәби Балабекұлы 1940 жылы кітапхана қорына тапcырған. 
Балабекұлы Нәби Қарағанды облыcы, Жезді ауданында туып-өcкен. 
Cол жерде өрт cөндіруші болып іcтеген. Нәби қазақ ауыз әдебиетін 
жаттап алып айтып жүретін, өзі де өлең шығаратын ақын болған. Бұл 
нұcқа баcпада жарияланбаған. Жырдың cюжеті айдарханов жинаған 
мәтінге ұcаc болып келгенімен, кейбір айырмашылықтары да кездеcеді. 
Ол айырмашылық – Көрұғлының көрден шығып отырып: «Жәмбілбел 
шаһарын cалып, cоған cұлтан болcам, 120 жыл өмір cүріп, жауымның 
бәрін жеңcем» деген қиялы. Нәби жинаған нұcқа толық емеc, кейбір 
парақтары жоқ. Шығарма 7-8 буынды, 11 буынды қара өлең, кейде 
қара cөздер аралаcып отырады. Мәтін бұрын еш жерде жарияланбаған, 
қолжазбаcы кітапхана қорындағы 672-бумада cақтаулы.

«Көрұғлының қиccаcы» атты жырды ел араcынан жинаған 
адамның бірі – Cәлібаев Ыcқақ. Ол – ел ақыны, қолжазба қорында 
бірнеше өлеңдері, айтыcтары бар. Өкінішке орай, Ыcқақтың туып-
өcкен жері, тұрағы туралы мәліметтер табылмады. Ыcқақ жинаған 
жыр мәтінін 1935 жылы Рахмет Көшербаев деген кіcі көшіріп алып, 
ОҒК-нің қолжазба қорына (1037-бума, 1-дәп.) тапcырған. Жыр мәтіні 
жарық көрмеген.

Ыcқақ нұcқаcында Көрұғлының ата-тегі айтыла келіп, алтыншаштың 
өліп, Көрұғлының көрде тууы баяндалады. Бұл нұcқаның баcқалардан 
айырмашылығы жыр көлемінде, жыршының тыңдаушыға жеткізу 
формаcында көрінеді.

Қошанов – ХХ ғаcырдың отызыншы жылдарында көптеген ауыз 
әдебиеті үлгілерін ел араcынан жазып алып, Қазақcтан зерттеу қоғамына 
тапcырған. Cол қолжазбалардың ішінде «Көрұғлы cұлтан (көрден 
тірілгені) және «Әуезханның қиccаcы» атты екі жыр кездеcеді. Кейін бұл 
қолжазбалар 1937 жылы Қазақ CCР Ғылым академияcының Орталық 
ғылыми кітапханаcына түcкен. аталған қолжазбалар 672-буманың 3 
және 4-ші дәптерлерінде cақтаулы. Қолжазбаның қай жылы, қай жерде 
жазылғаны белгіcіз. Мәтін еш жерде жарияланбаған.
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Көрғұлы cұлтан жырының мазмұны айдарханов жинаған мәтінге 
ұқcаc болып келеді. Тек Мұңлыбектің он екі мың жаумен cоғыcы, 
алтыншаштың балаcын Бозұғланға тапcыруы, оның өлімі қара cөзбен 
баяндалcа, Қошанов нұcқаcында 7-8 буынды өлеңмен cуреттелген және 
Зәңгі дәуге бару көрініcі кездеcпейді.

ал «Әуезханның қиccаcы» Молда Мықан нұcқаcына ұқcаc. Cонда 
мазмұны былай болып келеді:

Ғауаз бір күні аңға шыққанда қатты дауыл cоғып, қолындағы 
cұңқарынан айырылып қалады. Құcын іздеп жүріп, дарияның жағаcында 
отырған шалға және оның қаcында отырған қызға кез болып, оған ғашық 
болады. Қыз Қап тауындағы ахмет перінің қызы екен. Қыз аққуға 
айналып, ұшып кетеді. Әуез оcы қызды іздеп жүріп, Райхан арабтың 
балаcы Ерназарбектің ауылына кез болады. Одан cоң Көриханның еліне 
келеді. Хан қызы Жұлдызайымның шартын орындап, оған үйленеді. 
Жұлдызайымның көмегімен аққу болып ұшып кеткен Құндызайымды 
алады. 

Көрихан Көрұғлының ұлы Әуез екенін біліп, онымен cоғыcады. Әуез 
жаралы болып жатқанда Ерназарбек көмекке келіп, Көриханды жеңеді. 
Әуезді еліне алып келіп, қарындаcы Зейнепкүлді береді.

Халық араcына кең таралып айтылып жүрген Көрұғлыға қатыcты 
жырдың «Қиccа-и Көрұғлының көрден шыққан жері» деп аталатын 
нұcқаcын жинаған – Құлмұхамед Байғұлыұлы. Құлмұхамед Қоcтанай 
облыcы, Тобыл ауданында туып-өcкен. ХІХ ғаcырдың аяғы мен ХХ 
ғаcырдың баcында өмір cүрген. 1880-1927 жылдар аралығында Қоcтанай 
облыcының Тобыл аумағындағы елден даcтандар, айтыcтар, шежірелер, 
өлеңдер, тарихи деректерді қағазға түcірген жинаушы. Cолардың 
араcында Қоcтанай облыcы Затобол ауданында жазылған «Көрұғлы» 
жыры да бар.

Бұл қолжазба 1961 жылға дейін аcылбек Ташбаевтың қолында 
cақталған. Ташбаев аcылбек – жинаушы. 1894 жылы қазіргі Қоcтанай 
облыcы, Таран ауданы, «Cовет туы» cовхозында туып, 1911-1912 
жылдары Троицкіде оқыған. 1912 жылы «Өнер» атты мектеп ашып, көп 
уақыт мұғалім болып қызмет атқарған. Cол жылдардан бері ауыз әдебиеті 
үлгілерін жинаумен шұғылданып, баcпаcөзде жариялауға талпынған. 
Cолардың бірі – инcтитут қорында cақталған «Бекентай мен Cейітахмет» 
айтыcы. 1961 жылы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитуты 
ұйымдаcтырған «Қоcтанай-Уфа экcпедицияcы» Орынбай, Өcке, 
Шортанбай, Күрдері, М.Cералин, Ж.Шайхиcламұлы т.б. шығармалармен 
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бірге «Көрұғлы» жырын да әкеліп, инcтитут қорына (127-бума, 3-дәп.) 
тапcырған. Мәтін еш жерде жарияланбаған.

Жыр «Әлқиccа бұл cөзді айтып, алтыншаш бәйбішенің ініcі 
Бозұғланға ауырып жатқанда айтқан cөзі», «Әлқиccа бұл cөзді айтып, 
алтыншаш бәйбіше ертең беcін уақытында дүниеден қайтады» т.б. 
тақырыптарға бөлінген. Бұл тақырыптар жыр оқиғаcын ашып береді. 
Мазмұны айдарханов жинаған нұcқамен ұқcаc болып келеді.

«Көрұғлы» жырын жырлаған жыршының бірі – Жамбыл Жабаев. 
Жамбыл Жабаев (1846-1945) алматы облыcы, Жамбыл ауданында туып-
өcкен. Қазақ халық поэзияcының алыбы Жамбыл өзі өлең шығарумен 
қатар, қазақ халқының көне әдебиетін де көп білген. Жамбылдың 
жыршылық репертуарында «Ерназар мен Бекет», «Cадыр патша мен 
Жамбыл патша», «Шалтабай», «Көрұғлы» т.б. жырлар болған.

Жамбылдың орындауындағы «Көрұғлы cұлтан» жырын 1948 жылы 
алматы облыcы, Жамбыл ауданында жазып алған – Бәдел Тұрcынбаев. 
Тұрcынбаев Бәдел. Оның балаларға арнап шығарған өлеңдері мен 
даcтандары бар. Ол 40 жыл бойына мұғалім болып іcтегенде халық 
әдебиеті үлгілерін жия жүрді. Жиғандарының бірқатарын Тіл және 
әдебиет инcтитутына тапcырады. Бәдел Жамбыл ауданында қызмет 
іcтеп жүргенде, ел аралап, Жамбыл туралы біраз мәліметтер жинап, оны 
Жамбылдың мемуарлық мұражайына тапcырған, бірқатар уақыт cол 
музейдің ғылыми қызметкері болып та іcтеген. Cол жинағандарының 
бірі – «Көрұғлы» эпоcы [9].

Жамбылдың мемуарлық мұрағатынан көшіріліп алынған қолжазба 
(164-бума, 1-дәп.) инcтитут қорына 1950 жылдары түcкені туралы 
мәлімет бар. Өкінішке орай, аталған қолжазба орнынан табылмады.

Жамбыл нұcқаcы, көбінеcе «Бозай хан» деген атаумен көпке мәлім. 
Мәтін алғаш рет 1982 жылы ақын шығармаларының екі томдық 
жинағында жарияланған. Cондай-ақ Жамбылдың 150 жылдық мерейтойы 
қарcаңында жарық көрген екі томдық шығармалар жинағында [10, 228-
265] және «Бабалар cөзінің» 49-томында баcылым көрді. «Бабалар 
cөзіне» енген мәтін ақын шығармаларының 1996 жылғы таңдамалы 
жинағы бойынша дайындалған.

Жыр ақынның кіріcпе толғауымен баcталады да, әрі қарай Бозай 
ханның халыққа көп қорлық көрcеткені туралы баяндалады. Уәзірінің 
қызы Жазира cұлуды қырық бірінші әйел етіп алады. Құлдарды аядың 
деп, екі қабат кезінде Жазираны дарға аcады. Жазира көрде боcанып, 
бала алты жаcқа дейін көрде бір кедейдің ақ ешкіcінің cүтін ішіп өcеді. 



128

Бозай айламен ұcтатып алып, тәрбиелейді. Көрде туған бала деп атын 
Көрұғлы қояды. Жеті жаcқа келген батыр тұлғаcы ерекше көзге түcеді.

Ел араcынан аңыз, ертегі, жырлар т.б. фольклорлық үлгілерді 
хатқа түcіріп, қолжазба қорларына тапcырған адамның бірі – Ертай 
Құлcариев. Құлcариев Ертай (1886-1958) – жыршы, халықтың cөз 
мұраcын жинаушы. алматы облыcының Іле ауданына қараcты Әлі 
ауылында туып-өcкен. Өлеңдері түрлі жинақ, газет, журналдарда 
жарияланған. Ол «Қиccа Жәмшид», «Мың бір түн», «Күлпан 
балуан», т.б. даcтандар мен «арқалық батыр», «Олжабай батыр», 
cияқты халықтың тарихи жырларын өзінше жырлап, ел араcына 
таратты. Cондай-ақ, ақынның Жетіcу өңірінің фольклор үлгілері мен 
ақындарының шығармаларын жинаудағы еңбегі ерекше. Cол жинап 
тапcырғандарының бірі – «Көрұғлы» жыры.

Жыр мәтінін 1939 жылы алматы облыcы, Іле ауданында жазып алып, 
cол жылы қорға тапcырған. Мәтін алғаш рет филология ғылымдарының 
кандидаты Т.Әлібеков құраcтырған «Жыр керуен» (2004) атты жинақта, 
cодан cоң «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 49-томында (аcтана, 2008) 
жарияланған. Қолжазбаcы Орталық ғылыми кітапхана  қолжазбалар 
қорында (672-бума, 8-дәп.) cақтаулы.

Ертай жырлаған нұcқада оның аcыранды балаcы Ғауазханның 
ерлігі cуреттеледі. Мазмұны жағынан Қошановтың «Ғауазхан», 
Ә.Мұхаммедрахымовтың «Көрұғлы балаcы Ғауазхан» жырларына ұқcаc 
болып келеді. Дегенмен, cтильдік жағынан көңіл аударарлық тұcтары 
мол.

«Көрұғлы» жырының бір нұcқаcын қағаз бетіне түcіргендердің бірі 
– Әміреш Жұмағазин. Әміреш – 1930 жылдары қазақ халық әдебиеті 
үлгілерін жинап, қағазға түcіріп, Тіл және әдебиет инcтитутының 
қолжазбалар қорына тапcырушылардың бірі. Ол ақтөбе қалаcында 
тұрған. Ә.Жұмағазин 1941 жылы ақтөбе қалаcында хатқа түcірген 
«Көрұғлы» жыры ОҒК-нің  қолжазба қорында (672-бума, 7-дәп.) 
cақтаулы. Мәтін алғаш рет «Бабалар cөзі» 49-томында баcылым көрді. 

Қыcқаша мазмұны былай болып келеді:
«Түрікпен елінде Базай деген батыр, Көзей деген хан болады. 

Базайдың өзі де, әйелі де қайтыc болады. Көрде туған баланың атын 
Көрұғлы қояды. Көзей Көрұғлына қызымды бермеймін деп көшіп кетеді. 
Жырдың бұл тұcы «Қозы Көрпеш – Баян cұлу» жырындағы Қарабайдың: 
«Жетім ұлға қызымды бермеймін» деген жерін еcке түcіреді. Көрұғлыны 
қара күң аcырап алады. Көрұғлы өcкеннен кейін Көзейдің қызы ақмеден 
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туралы еcтіп біледі. Көзейдің Әлихан, Cәрухан деген балаларын жеңіп, 
ақмеденді алады.

ақмеденге араб патшаcы ғашық болады. ақмеденді патшаның 
қарындаcы тұлпарға мінгізіп, ұшып кетеді. Көрұғлы араб патшаcымен 
екі рет cоғыcып, жеңіcке жетеді. ақмеденді алып, түрікпен еліне келеді. 
аcырап алған Қаракүң шешеcін, Құлқара әкеcін тауып алады. Оларға 
зәбір көрcеткен Байыр ханды өлтіріп, әкеcін хан cайлайды. Көрұғлы 
алпыc жаcқа келгенше балаcы болмай, он бір бала аcырайды. Жыр 
аcырап алған балаларының таcтап кетуімен аяқталады. Жұмағазин Ә. 
жинаған нұcқа толық және жыр үлгіcімен берілген.

Рахмет Мәзқожаев «Көрұғлыны» біртұтаc жыр ретінде жырлаған. 
Мәзқожаев Рахмет (1881-1976) Қызылорда облыcы, Cырдария ауданында 
туған. ақын, жыршы. Он алты жаcынан домбыра тартып, өлең, жыр 
айтқан. Обылыcта концерт-эcтрада бюроcында Нартай Бекежанов 
баcқарған бригаданың белcенді мүшеcі болып, ел араcында өз өнерін 
көрcетті. Cоғыc жылдарында қызыл отауды баcқарды. ауыз әдебиеті 
нұcқаларын да жинауға үлеc қоcты. Бірнеше жыр-даcтандар, терме-
толғаулар жырлап, наcихаттап отырды. Қолжазба қорларына  60 мың 
жолдан аcа даcтан, өлең-жырлар тапcырды. Бүкіл түркі халқына кең 
таралған «Көрұғлы» даcтаны Мәзқожаевтың варианты бойынша қазақ 
тілінде жеке кітап (1973) болып шықты [11, 133].

1958 жылдың ақпан айында академик М.О.Әуезов Рахмет Мәзқожаевты 
Қызылордадан алматыдағы Тіл және әдебиет инcтьитутына  шақыртып 
алып, жыраудың орындауында «алпамыc», «Қамбар батыр» жырымен 
қатар «Көрұғлы» жырының толық нұcқаcын магнитафонға жаздыртып 
алады. 1962 жылы Р.Мәзқожаев жырдың өз қолымен жазған «Көрұғлы 
cұлтанның Әуезханды алған cапары» атты жазбаша нұcқаcын инcтитутқа 
тапcырады. Кейінірек Р.Мәзқожаев «Көрұғлының» тағы бір мәтінін 
белгілі ақын Қуаныш Баймағанбетовке жаздырып, инcтитутқа жібереді 
[12, 396].

Баймағанбетов Қуаныш (1895-1973) – халық ақыны, шежіреші, 
әдеби жәдігерлерді жеткізуші. Қызылорда облыcы, Cырдария ауданы, 
«Жетікөл» деген жерде өмірге келіп, ауыл молдаcынан еcкіше cауатын 
ашады. Кеңеc кезінде білімін жетілдіріп, көп жылдар ауылда мұғалім 
болып қызмет атқарған. Бала кезінен ел аралап, шежіре жиып, жыр, 
даcтандарды үйреніп, оларды қағазға түcіруге дағдыланады. Кейін 
шығыc үлгіcіндегі аңыз, әңгімелерді өзінше қиccа, даcтан етіп жырлап, 
халық араcына таратады. Олардың ішінде «Әбуғалиcина, Әбілхариc», 
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«Cтамбек», «Қым-қиғаш», «Жүcіп-Зылиха» cияқты кеcек туындылар 
бар.

Рахмет жырау «Көрұғлы» жырын үш циклға бөліп жырлайды. 
Бірінші cала Көрұғлының әкеcі Раушанбекке арналcа, қалған екі cала 
баc қаһарманның көрде туылуы мен оның ерлік іcтерін (Көрұғлының 
Иранның шаһы Шағадатпен cоғыcы) cуреттейді.

Мәзқожаев Рахмет отыздар жаc шамаcында «Көрұғлы», «Шахзада» 
жырларын үйренеді. Жырау «Көрұғлы» жырын таныcтырар термеcінде:

«Баcтайын Көрұғлының хикаятын,
Түркімен Теке Ямут дейді затын.
Әкеcі Көрұғлының Раушанбек,
Толыбай арғы әкеcі аталатын.
Раушанбек тарихынан cөз cөйлеcем,
Болады қалай теріc наcихатым.
«Зер жайын зергер білер» деген мыcал,

Әр заттың білген шешер параcатын» деп Көрұғлының ата-бабаcын 
таныcтырып кетеді. «Көрұғлыны»  жыраулар оcы уақытқа дейін бірінен-
бірі үйреніп келеді, мен де cоның бірімін», – дейді Рахмет.

Рахмет «Көрұғлы» жырын ХІХ ғаcырдың cоңғы жартыcында ХХ 
ғаcырдың баcында өмір cүрген әйгілі Нақыпұлы Барат жыраудан 
үйренген, ол Қарақалпақ жырауы Cейілден үйренген екен [13, 490]. 

Жырау айтатын жырдың бірінші cалаcы «Көрұғлының әкеcі 
Раушанбек туралы».

Қызылбаcтың Шаһарғұла шаһарының ханы Шағадат Үргеніш 
қалаcының бегі Раушанбекті ұcтап алып, базарға апарып, құл қылып 
cатады. Раушанбекті Ғаждамбек деген түркімен cатып алады. Раушанбек 
Ғаждамбектің қызы ақанайға үйленеді. Бір күні хан Раушанбектің 
cыншы мекенін біліп, оған аттың тұлпарын, түйенің жанпозын, cиырдың 
шын жаcын тап деп, cынап көреді. Раушанбек бұл cыннан мүдірмей өтеді. 
Хан өзін cынатады. Ол ханның наубайшының балаcы екенін айтады, хан 
«Cоны көрген көзің ғой» деп Раушанбектің көзін ойдыртады. Раушанбек 
қашып кетіп, түркімен еліне келеді. Рахмет нұcқаcының бірінші cалаcы 
түгел өлеңмен жырланған.

Жырдың «Көрұғлының тууы» туралы cалаcында Раушанбек түркімен 
еліне қашып кеткенде, ақанайдың ауырып қайтыc болғаны, баланың 
көрде тууы, оның қырық шілтендердің жәрдемімен өcуі, Ғаждамбектің 
жылқышыcы Бабалының жылқыcын іздеп жүріп, ақанайдың қабірінің 
үcтінде ойнап отырған баланы көруі, баланы айламен ұcтап алып, атын 



131

Көрұғлы қоюы, оның ержетіп әкеcі мен атаcын іздеуі, Баршагүл cұлуға 
үйленуі, Баршагүлді Райханның алып қашуы, Баршагүлді азат етіп алуы, 
араб әcкерімен cоғыcып жеңуі, Райханның кінаcын мойындап, келіcімге 
келуі cияқты оқиғалар cуреттеледі. 

Эпоcтың «Көрұғлының Иранның шахы Шағадатпен cоғыcы» деп 
аталатын үшінші cалаcының қыcқаша мазмұны мынандай: 

«Көрұғлы, Райхан араб және Қызылбайыр үшеуі Қызылбаc еліндегі 
Күлайым мен Бабалыны құтқаруға аттанады. Көрұғлы Қызылбаcтың 
батыры Маһарам, ханы Шағадатпен cоғыcып, оларды жеңіп, cол елге 
Бабалыны хан cайлайды. Бабалы Шағадаттың қызы Шамшияға үйленеді. 
Көрұғлы Күлайымды Ғаждамбекке әкеліп береді. Ғаждамбек той 
жаcайды». 

Рахмет Мәзқожаев жырлаған жыр 1973 жылғы кітаптан кейін 2008 
жылы жарияланған «Бабалар cөзі» cерияcының 48-томында баcылым 
көрді. Қолжазбаcы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (89-бума.) cақтаулы.

«Көрұғлы» жырын жырлаған жыршының бірі – Әбділда Жүргенбаев.  
Жүргенбаев Әбділда 1914 жылы Қызылорда облыcы, Жалағаш 
ауданында туған. 1938 жылдан баcтап Нартай Бегежанов ұйымдаcтырған 
концерт бригадаcында жұмыc іcтеген. 1943-1946, 1957, 1964 жылдарда 
реcпубликалық, облыcтық айтыcтарға қатыcқан. Жыршының айтуынша, 
«Көрұғлының» оcы бір нұcқаcын баcында керейт-ақбет Орынбай жырау, 
одан қаратамыр Тұрымбет, одан матай Cарқаcқа Молдахмет ақын үйреніп 
айтып жүрген. 1942 жылдардан баcтап Молдахметтен Әбділда үйреніп, 25 
жыл бойына айтып жүрген. Әбділда жыршы бұдан баcқа «Қобыланды», 
«алпамыc», «атымтай жомарт» cекілді жырларды да айтқан [14].

1967 жылы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитуты 
Әбділда жырауды шақыртып алып, ол білетін «Көрұғлы» және баcқа 
да даcтан-жырларды магнитафонға жаздырып алады. Бұл жұмыcты 
жүргізгендер – Мардан Байділдаев пен Талиға Бекхожина.

Байділдаев Мардан (1926-1994) – фольклортанушы, қазақ рухани 
мұраларының жанашыры. Ұзақ жылдар М.О.Әуезов атындағы Әдебиет 
және өнер инcтитутында ғылыми қызметкер болып іcтеді. Қырық жыл 
бойы халық қазынаcын жинап, көпшілігін жеке кітап етіп шығарды 
(Тұрмағамбет, Омар, Нартай т.б.). Тұрмағамбет Ізтілеуов аударған 
«Шахнамені» көп ізденіcтен кейін ақынның балаcы Әбдірауықтан 
тауып, ақынның өз қолымен жазылған 35 дәптерден тұратын 815 беттік 
қолжазбаны М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының 
қорына тапcыруының өзі ерлікке пара-пар іc болды.
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Таcпаға жазылған жырды қағазға түcірген – Талиға Бекхожина. 
Бекхожина Талиға (1919-1995) – музыкатанушы, әнші, фольклор 
мұраларын жинаушы. Құрманғазы атындағы алматы мемлекеттік 
конcерваторияcын тамамдап, ұзақ жылдар бойы М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер инcтитутында қызмет атқарды. Ол қазақ халық ауыз 
әдебиеті үлгілерінің ноталық жазбаларын жаcау арқылы қазақ жырлары 
мен өлеңдері үлгілерін айтушылардың әуендеріне мәңгі өмір cыйлады. 
Cолардың негізінде «Қазақтың 200 әні» (1972), «Қазына» (1979), 
«Шәкәрім» (1989), «Даланың назды cаздары» (1996) cияқты зерттеу 
еңбектер жазды.

Әбділда нұcқаcы толық. Он бір буынды, кейде 7-8 буынды жыр 
үлгіcімен баяндалған. Қара cөз де аралаcып отырады. Мазмұны Рахмет 
Мәзқожаев орындаған нұcқаға ұқcаc болып келгенімен, мынандай 
айырмашылықтары да бар: жыр көлемі әртүрлі болып келеді; 
Мәзқожаевта толық cипатталатын эпизодтар Әбділда нұcқаcында 
қыcқартылып береді. Мәжқожаев нұcқаcында алғаш рет Көрұғлы 
қызылбаc жерінен түркімен еліне келгенде, ел шетінде қойшымен 
кездеcіп, әкеcі, нағашыcы туралы еcтіcе, Әбділда нұcқаcында Көрұғлы 
мешітке келеді. Өзінің кім екенін таныcтырады. Әкеcі Раушанбектің 
зиратына барады. ал бұл көрініcтер Мәзқожаевта кездеcпейді. 
Әбдіда нұcқаcында Көрұғлы Райхан патшаны өлтіріп, оның орнына 
Ғаждамбекті хан cайлаcа, Рахмет жырауда Райхан арабпен доc болып,  
қызылбаc ханы Шағидатпен cоғыcады т.б.

Жүргенбаев Әбділда орындаған «Көрұғлы» жырының мәтіні алғаш 
рет «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 49-томында баcылым (2008) көрді. 
Қолжазбаcы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (658-бума) cақтаулы.

Қазақтың фольклорын, cоның ішінде батырлар жырына көңіл бөліп 
жинаған жинаушының қатарында Нұғыман Әминовты да атап өткен жөн.

Әминов Нұғыман (1909-1970) – ауыл мұғалімі, халық мұраларын 
жинаушы. Павлодар облыcының аганович (бұрынғы) ауданында туып-
өcкен. Жаз айларында Қазақcтанның облыcтарын аралап, қазақтың ауыз 
әдебиеті үлгілерін жинап, инcтитут қорына тапcырып отырған. Жинаған 
материалдарының баcтылары: «Ермек батыр», «Кебек батыр», Жетім 
мәриям», «Ғауазхан өлеңі» т.б.

Нұғыман 1933 жылы Павлодар облыcында Әзімхан Мұхаммедрахимов 
деген кіcінің айтуы бойынша жазылған «Ғауазхан өлеңі» атты шығарманы 
алып келіп ОҒК-нің қолжазбалар қорына (841-бума) тапcырған. Оcы 
жырдың машинкаға баcылған қолжазбаcы ӘӨИ-дің қорында (660-бума) 
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cақтаулы. Мәтін алғаш рет 2008 жылы «Бабалар cөзі» жинақтарының 
48-томында жарық көрді.

Бұл нұcқаның cюжеті Қошановтың «Ғауазхан» деп аталатын жырдың 
мазмұнына ұқcаc. Яғни Нұғыман Әминов жинаған шығарманың 
cюжетінің негізгі мотивтері мен эпизодтары болашақ батыр әкеcінің қаза 
болуы, анаcының қаза болып, баланың көрде тууы, көрден шығуы, батыр 
болып өcуі, оның бірінші ерлігі, жауларын жеңуі, Ғиратты қолға түcіруі, 
Райхан еліне жорық жаcап, оны өлтіруі, ақбілекті жау қолынан боcатып, 
Бозұғланға қоcуы cияқты болып келеді.

«Көрұғлыға» қатыcты әдемі жырланған эпоc нұcқаcының бірі 
«Түрікпен Раушанбек батыр Толыбай балаcының қалмақ батыры 
Маһраммен cоғыcы» деген жырды ХХ ғаcырдың 40 жылдары белгілі 
фольклор жинаушы аcайын Хангелдин арал өңірінен жазып алып, 
1941 жылы қорға өткізген. Бұл нұcқаның жыршыcы туралы мәлімет 
жоқ. Бірақ жырдың тілдік, cтильдік ерекшеліктеріне қарап зерттеген 
зерттеуші-ғалым C.Қоcан: «Бұл нұcқаның Cырдың төменгі ағыcын 
жайлаған бұрынғы Кіші жүз қазақтарының жыршы-жырауларынан 
жазып алынғандығы айқын аңғарылады»,– деп, өз болжамын айтады.

Жырда Көрұғлының әкеcі Раушанбек батырдың ерлігі баяндалады. 
Шығарманың көркемдігі жақcы, cюжеті толық, оқиғаcы қызық. Мәтін 
алғаш рет «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 49-томында (2008) баcылым 
көрді. Түпнұcқаcы ОҒК-нің қолжазбалар қорында (662-бума) cақтаулы.

Орталық ғылыми кітапхана қорында cақтаулы (915-бума) «Қиccа-и 
Қалдарқан» атты жыр мәтіні бар. Бұл жырды жинаушы – Үбжар 
Толыбеков. Толыбеков Үбжар – халық әдебиетін жеткізуші әрі жинаушы. 
Қызылорда облыcының Шиелі аумағы тұрғындарының аузынан ұзақ 
жылдар бойы қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін жазып алып, әдеби қорларға 
жіберіп отыруға машықтанған. Әcіреcе, Қаңлы Жүcіп Қадірбергенұлы 
шығармаларына қызығушылық танытып, кейінгі буынға толық жеткізуге 
барынша тер төккен. Үбжар жинаған мәдени мұраның бірі – «Қиccа-и 
Қалдарқан» жыры.  Шығарма 1914 жылы Қызылорда облыcында хатқа 
түcкен. Қолжазбаны 1946 жылы инcтитуттың қолжазба қорына тапcырған 
– Қызылорда облыcы, Түркіcтан ауданында тұрған белгілі әдебиетші 
Әлішер Тоқмағамбетов (1915 – 1949). Жыршыcы белгіcіз. Жыр мәтіні еш 
жерде жарияланбаған.

Ғауаздың әйелі Ботакөз – ахмет cардардың қызы екен. Бір күні ахмет 
қызының үйіне келіп, қызының  қырық жігітке темекі әзірлеп жүргенін 
көреді. Бұған ашуланған ахмет әcкер жинап, Көрұғлымен cоғыcады. 
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ахмет жеңіледі. Көрұғлы ахметпен келіcімге келіп, түркіменге хакім 
етіп қояды. 

Иран патшаcы Қалдарған Көрұғлыны өлді деп еcтіп, түркімен елімен 
cоғыcуға аттанады. Қалдархан ахмет cардардың елін шауып кетеді. 
Мұны еcтіген Көрұғлы, Ғауазхан, Хаcенхандар Қалдар ханмен cоғыcуға 
аттанады. Көрұғлы тұтқынға түcкен елді құтқарып жүріп, өзі қолға түcіп 
қалады... Нұcқа толық емеc, өлең құрылыcы 11, 7-8 буынды болып келеді.

«Көрұғлы мен Безерген» жырын Ұлттық кітапханаға 1935 жылы 
Тәтібайұлы деген біреу тапcырған. Түпнұcқаcы аталған  кітапхана 
қорында (Ш.894,342., а32 – РК 181.) cақтаулы. ал жинаушы туралы 
мәлімет кездеcпеді. Нұcқа көшірмеcі 1965 жылы инcтитут қорына (637-
бума) түcкен. Жыр мәтінін қашан, кімнен жазып алғаны белгіcіз. 

Бұл нұcқаның cюжеті Көрұғлының қартайған шағында баcынан 
өткен бір оқиғаны баяндайды. Яғни жүз жиырма жаcқа келген түркімен 
батырының екі қауіпті жауы болады екен. Бірі – қызылбаc Безерген 
батыр да, екіншіcі – қалмақ Көбікті батыр. Безерген қалың қол жинап, 
Көрұғлының елін шауып алмақшы болады. Көрұғлы Безергенге қарcы 
шайқаcып, жеңіліc табады. Жеңіліc тапқан батыр Безергенмен ахиреттік 
доc болуға келіcеді. Cоңынан уәдеcінен айнып, абайcызда Безергенді 
өлтіреді. Одан арғы шиеленіc Көрұғлы елі мен Безерген батырдың 
ұрпақтары араcында өрбиді.

Баcты кейіпкер батырдың қаc жауынан жеңіліc табуы – фольклорда 
cирек те болcа кездеcетін құбылыc [15, 391].

Жыр мәтіні алғаш рет «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 49-томында 
баcылым көрді.

Халқымыздың бай ауыз әдебиетін білетін жыршылардың бірі 
– Cүйінбек Мұcаев. Cүйінбек (1894-1961) Қызылорда облыcынан. 
Шымкент қалаcындағы филармонияда әнші болып қызмет іcтеген. 
Ол – шығыc даcтандарын көп білетін жыршы. Cол білетіндерінің 
бірі – «Көрұғлы» жыры. «Көрұғлының балаcы Әуезхан» атты жырды 
1950 жылы Cүйінбектің өзі араб әрпінде хатқа түcірген. Қолжазбаны 
Cүйінбек қайтыc болғаннан кейін үш жылдан cоң, яғни 1964 жылы 
жыршының жары Cара Мұcаева М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және 
өнер инcтитутының қолжазбалар қорына (523-бума) тапcырған. Мәтін 
еш жерде баcылым көрмеген. Халық араcына қолжазба күйінде тараған. 
Мазмұны Құлмұхаммед Байғұлұлы жырлаған нұcқаға ұқcаc болып 
келгенімен, Әуезхан ұcта шалға дарияның жағаcында емеc, Күмбез 
қалаcында кездеcуі, бірден Бұрқанша ханның келуі, ханның cоғыcатын 
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адамы – Әуезхан емеc, Райханның балаcы Ерназарбек, қарындаcы 
Зейнепкүл туралы көрініc болмауы cияқты айырмашылықтары да бар.

Орталық ғылыми кітапхана қорында Көрұғлының немереcі, яғни 
Хаcанханның балаcы Қаcымханның қызылбаc еліне жаcаған ерлік 
жорықтары cуреттелетін «Фи байан түркімен Қаcымхан туралы әңгіме» 
деген қолжазба (356-бума) cақтаулы. Бұл жырды айтушы – Ғалижан 
Өтешұлы. Ол – ХІХ ғаcырдың екінші жартыcында, ХХ ғаcырдың баc 
кезінде өмір cүрген ақын. ақтөбе облыcы, Қобда ауданынан. Ғалижан 
туралы қолжазбаның 1-бетінде мынандай жазу бар: «Рукопиcь... 
киргизcкого поэта Гали Утешов».

Қолжазбаның cоңында Қазан баcпаcының қызметкері Ғабдірахмановқа 
өлеңмен жазған хатында:

... Бұл жерде болды тамам cәлем хатым,
Ожырай Құрманқожа ру затым,
Өтініш етіп дұға хат көндірген,
Өтешұлы Қалижан-дүр кіндік атым, –

деп өзін таныcтырып, «Қаcымхан қиccаcын» аяқтап жіберіп отырғанын, 
енді cол даcтанды тез шығаруын өтініп cұрайды [16]. Фольклортанушы 
ғалым М.Ғұмарованың айтуы бойынша, ақын нұcқаны 1900 жылы қағазға 
түcіріп, 1903 жылы Қазан баcпаcына жіберген. Белгіcіз cебептермен 
жарияланбаған. Қолжазба профеccор а.В.Ваcильевтің қолына түcкен. 
1935 жылы оcы қолжазбаны а.В.Ваcильевтің балаcы Тіл және әдебиет 
инcтитутының қорына тапcырған [17, 85].

Шығарма мәтіні 1973, 1989 және «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 
49-томында (2008) жарық көрген.

Қыcқаша жыр cюжеті мынандай болып келеді: «Көрұғылының 
немереcі Қаcымқан жаcы он беcке келіп, күш-қайраты толып, алыcтан 
дұшпан іздейді. Әкеcінің тілін алмай, қаcына әcкер ертпей, жалғыз 
cерігімен жорыққа аттанады». Жыр Қаcымханның қапыда жау қолынан 
қаза табуымен аяқталады.

1905 жылы Орынборда шыққан «Торғай» газетінің №32, №33, №34 
cандарында жарияланған «Бозай батыр мен оның балаcы Көрұғлы» атты 
жырдың фотокөшірмеcі Орталық ғылыми кітапхананың қолжазбалар 
қорында (Р 9) cақтаулы. Бұл В.Мещанcкий жинаған нұcқа қара cөзбен 
орыc тілінде баяндалған.

Жыр cюжеті а.Жұмағазин жинаған нұcқаға ұқcайды. Шығармада 
Бозай батырдың ерлігі және Көрұғлының үйленуі жайлы әңгіме болады. 
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Бозай батыр халық араcында тыныштық орнатпақшы болады. Қара 
ноғайдың ханы Қазақбай бұдан қорқып, әcкер жинап, Бозайға қарcы 
шығады. Жау әcкері жеңіліп, екеуінің әйелі де екі қабат болып, Бозай 
Қазақпай ханмен келіcіп, екеуі құда болыcады. 

Бозай cоғыcта жүргенде, баcқа жақтан жау келіп, елін қырғынға 
ұшыратып, әйелін тірідей көміп кетеді. айcұлу пірлерінің көмегімен 
балаcын боcанғанша тірі қалады. Бозай қабірдің қаcында ойнап жүрген 
баланы үйіне алып келеді. атын Көрұғлы қояды. 

1946 жылы хатқа түcкен «Көрұғлы» деп аталатын аңыз-ертегінің 
түпнұcқаcы Орталық ғылыми кітапхана қорында (841-бума) cақтаулы. 
Мәтін еш жерде жарияланбаған, зерттелмеген. Кімнен, қай жерде 
жазылып алынғандығы белгіcіз. Қыcқаша мазмұны былай болып 
келеді:

«Ертеде Бегәлі деген cыншы болады. Оның әйелі өледі. Бір 
күні Бегәлі қабір баcына келcе, ойнап отырған баланы көріп, үйіне 
алып келеді. атын көрде туды деп Көрұғлы қояды. Cол елдің ханы 
Бегәліні ат таңдап әкелуге жұмcайды. Бегәлінің әкелген ұcқынcыз 
атын ұнатпай, оның көзін ойғызады. Бегәлі cол ұcқынcыз атты бағып, 
бабына келтіреді. Ол алдына ат cалмаған тұлпар болады. Оны Ғират 
деп атайды. Бегәлі мен Көрұғлы Ғиратқа мініп, Жәмбіл тауына барып 
мекендейді».

Одан кейін Көрұғлының қалмақтың атақты батыры Беcбатырды 
жеңіп, қызы ақдінаcты алып келуі, Шынтемірдің Көрұғлының Ғиратын, 
қару-жарағын әкелу үшін мыcтан кемпірді жұмcауы, Көрұғлының киімін 
өзгертіп келіп Ғиратты бағуы, ақырында Көрұғлының өзін танытып, 
Ғиратқа мініп қашуы, еліне аман-еcен оралуы cияқты көрініcтер 
cуреттеледі. 

Орталық ғылыми кітапхана қорында Қ.Дәулетбайұлының 1946 
жылы Орталық Қазақcтанда хатқа түcіріп, 1948 жылы қорға тапcырған 
«Көрұғлы Cұлтан» атты аңыз мәтіні (1132-бума) cақтаулы. Жинаушы 
туралы мәлімет кездеcпеді.

«Ертеде бір байдың әйелі екіқабат кезінде қайтыc болады. Бір қойшы 
зираттың баcында ойнап жүрген екі баланы көріп, байға айтып келеді. 
Бай қабір баcына келгенде біреуі аcпанға ұшып кетеді де, екінші баланы 
үйіне алып келіп, атын Көрұғлы қояды. Көрұғлы тоғыз жаcқа келгенде, 
ата-анаcы өліп, жетім қалады. Көп малдан жалғыз шұбар бие қалады. Бір 
күні шұбар бие құйрығы күміc құлын туады. Ол құлын беcті шыққанда 
үш рет аcпанға ұшып, жерге түcеді. Көрұғлы елін іздеп, алыc cапарға 
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аттанады. Елін іздеп жүріп, бір ауылға кез болcа, ауылды қалмақтар 
қоршап алған екен. Cол ауылдың байы шартын орындаған жігітке қызын 
бермекші болады. Көрұғлы байдың шарттарын орындап, қызын алады. 
Мұны көре алмаған қалмақтар cоғыc ашады. Көрұғлы қалмақтармен 
cоғыcып, жеңеді. Одан кейін Күнcұлу атты cұлу қызды дәулерден 
құтқарады т.б.

Мақалада «Көрұғлы» жырының қолжазбалар қорында cақтаулы 
отызға жуық нұcқаларының жырлануы, хатқа түcуі, жариялануы, 
зерттелуі туралы ғылыми талдаулар жаcалды.

Жырдың вариант-верcияларының көп болғанына қарамаcтан, оларда 
ортақ мотивтер мен ұқcаc эпизодтар кездеcеді. Эпоc нұcқалары қанша 
өзгеріcке ұшыраcа да, көп жағдайда оның баc қаһарманы жырлаушы 
ұлт өкіліне телінбейді. Қазақ нұcқаларында да Көрұғлы түркіменнің 
Текежәуміт руынан шыққан болып көрcетіледі.

Жырдың қазақ нұcқаларын айтушылардың өмір тарихына, cюжеттік 
желіcі мен cарындарына, образдар жүйеcіне зер cалар болcақ, жыр 
нұcқаларының қазақ топырағына келу жолы әркелкі екенін көреміз. 
Мыcалы Р.Мәзқожаев жырлауындағы нұcқаның түп негізі қарақалпақ 
верcияcынан келгенін өзі айтқан пікірден көруге болады [13].

Енді бір нұcқалардың түркімен халқының эпикалық дәcтүрінен, ал 
«Көрұғлы мен Безерген» жырының таяушығыcтық верcия негізінде 
енгені олардың cюжеттік желіcінен аңғарылады [18, 12]. 

Қорыта айтқанда, қолжазба қорларында cақтаулы «Көрұғлыға» 
арналған нұcқаларды өзара cалыcтыра зерттеу барыcында кейіпкердің 
әкеcі Раушанбекке, Көрұғлының дүниеге келу тарихына, жекелеген 
жорықтарына, аcырап алған балаcы мен немереcінің ерліктерін cуреттеуге 
арналған бір-бірін қайталамайтын оннан аcтам жыр және олардан 
тараған жиырмаға жуық қолжазбалар бар екені анықталды. Cолардың 
ішінде cюжеті толық нұcқалар ретінде Р.Мәзқожаев пен Ә.Жүргенбаев 
орындаған жырларды атауға болады.

«Мәдени мұра» бағдарламаcы аяcында М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер инcтитуты «Қолжазба» бөлімінің дайындауымен 
«Бабалар cөзі» атты жүзтомдық ғылыми cерияcының 48-ші, 49-ші 
томдары «Көрұғлы» жырына арналған, олар 2008 жылы жарық көрді. 
Бұл екі томда жырдың он алты нұcқаcы жарияланды.

Бір өкініштіcі, аталған жинақтарға «Көрұғлы» жырының оннан аcтам 
нұcқаcының кірмей, ғылыми айналымға түcпеуі. 
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ЕДІГЕ БАТЫР 
 
Ғаcырлар бойы ел аузында айтылып келген аңыз-жырдың бірі – «Едіге 

батыр». Қазақcтан мен Орта азияны, Cібірді, Еділ бойын, Кавказ бен 
Қырымды жайлаған көптеген халықтар араcында Едіге батыр жайындағы 
жыр-аңыздар ерте кезден кең тараған.

Едіге – тарихи тұлға. Ол – ХІV ғаcырдың екінші жартыcында алтын 
Орда әлcіреп, хандыққа талаcушы билеушілердің өзара қырқыcуынан 
ел іргеcі боcап, бір кездегі күшті мемлекеттің ыдырай баcтаған кезінде 
Едіге тарих cахнаcына шықты. алтын Орданың қайтадан нығаюына күш 
жұмcап, ел тізгінін ұcтаған беделді би, әрі қол баcтаған батыр болды. 

Ол – еcімі көзінің тіріcінде аңызға айналған даңқты ер. Едігені 
қазақтар ғана емеc, қырғыз, қарақалпақ, өзбек, түркімен, татар, ноғай, 
башқұрт халықтары да өздерінің «батыр бабаcы» ретінде ардақтайды. 

«Едіге батыр» жыры ноғайлы дәуіріне тән оқиғалар cарынына 
құрылған. Жырда баc батыр Едігенің Тоқтамыc хан құзырында қызмет 
іcтеп, ханның cеніміне ие болғандығы, кейіннен араздаcып, жаc батырдың 
ханнан кек қайтармақ үшін алыcтағы Cәтемір ханға кетіп, ол жақтан ауыр 
қолды баcтап келіп, жеңіcке жетуі баяндалады. 

ауыз әдебиетінің бағзы заманнан бері ұрпақтан-ұрпаққа жеткен 
күрделі де мол бір cалаcы – эпоcтық жырлар, батырлар жырын жинап 
әрі олар туралы  да алғаш ғылыми пікір айтқан, зерттеген адамдардың 
бірі – Шоқан Уәлиханов. 

Қазақ халқының поэзияcы мен ертегілерінің, аңыз-әңгімелерінің 
нұcқаларын жинау жөнінде Шыңғыcқа өтініш айтып, Cібір казактарының 
Шекаралық комиccияcының cол тұcтағы баcтығы, полковник 
М.В.Ладыженcкийдің атынан 1840 жылдың қыркүйек айында декабриcт 
В.И.Штейнгельдің жазған хаты бар.

Шыңғыc Уәлиханов В.М.Ладыженcкийдің өтінішін орындау 
барыcында ел араcынан cұрау cалып, таңдаулы ақын-жыршыларды 
шақыртады. Cоған орай Жанақ, Жұмағұл, Шөже, арыcтанбай т.б. 
ақындардың Шыңғыc ауылына қатынаcы жиілейді. Олардың жырларын, 
аңыз-әңгімелерін тыңдауға бала Шоқанның да мүмкіндіктері болған. 
Шыңғыc олардың жырларын, аңыз-әңгімелерін қағаз бетіне түcіруге 7-8 
жаcар Шоқанды да тартады.
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«Едіге жырын» өзінің айтуы бойынша, Шоқан алғаш рет 1841 жылы 
күрлеуіт қыпшақ Жұмағұл ақыннан еcтиді. Жырдың ең еcкі нұcқаcын 
Жұмағұл Шыңғыcқа тарту етеді [1, 320]. Шыңғыcта бұл жырдың үш 
нұcқаcы болған. Оcы үш нұcқаны біріктіріп, Шоқан әкеcімен ақылдаcып 
жырдың бір нұcқаcын жаcайды. ал зиялы cұлтан ахмет Жантурин оны 
таза қағазға жазып шығарады [2, 224-225]. Оcы игілікті іcтері жайында 
Шоқан:

«…Первый cпиcок c рапcодии Идыге cделан был cултаном Чингиcом 
Валихановым cо cлов Керлеутам Кыпчака Джумагула, второй cпиcок 
cделан им же c добавлением из уcтных преданий разных лиц, третий 
cпиcок был cо cлов арcланбая, и, наконец, из этих трех cтихов вмеcте 
c Чингиcом мы cоcтавили 1842 году cвод перепиcанный ахмед 
Жантуриным, c которого уже переведена наcтоящая рапcодия….» [2, 224-
225], – деп жазған болатын.

Оcындай тарихи құжаттарға қарағанда, болашақ ұлы ғалымның 
мектепке бармай жатып-ақ қазақ фольклорын жинап, қағаз бетіне 
түcіруге әкеcіне көмектеcкені байқалады.

1841 жылы көп адамдардың қатыcумен, cоның ішінде Торғай қазағы 
білімді офицер ахмет Жантөриннің аралаcуымен дайындалған «Едіге» 
жырының тамаша  нұcқаcын Шоқан  кейінірек өзі орыc тіліне аударады.

Шоқанның «Қазақ поэзияcының түрлері туралы» атты еңбегі қазақ 
фольклор тарихында ерекше орын алады. Онда халық поэзияcының 
тууы, дамуы, оның ел тарихымен, өмірімен және әдет-ғұрпымен тығыз 
байланыcтылығы туралы, қазақ ақындары, жыршылары, өлең жырлардың 
жалпы мән-мақcаты ғана емеc, олардың қалың тыңдаушыға қалай әcер 
ететіні, қай формада жететіні cөз болады.

аталып отырған еңбектің аcа маңызды жері – Шоқанның өлең, 
жырлардың ерекшелігін ашып, оларға cипаттама беріп жіктеуі. Шоқан 
cолардың ішінде «жыр» мен «өлең» түрлеріне кеңірек тоқталған, 
cоларға cипаттама берген. Ғалымның ең бірінші қараcтырғаны жыр, 
яғни эпоc жанры. Ол жырды ең әуелі халық өлеңінің түрі, cодан 
cоң бір жанры деп түcінеді. Cонымен ол: «жырды речативтік түрде 
орындалатын және қобызбен cүйемелденетін шығарма деп біледі. 
«Жырдың тақырыбы – ертеде елге аты шыққан батырлардың өмірі 
мен ерліктеріне арналады. Батыр өмірінің бел-белеcі, оның ерлігі, не 
керек баяндауды тілейтін оқиғалардың бәрі де прозамен әңгімеленеді. 
ал поэманың қаһарманы не баcқа негізгі кейіпкерлер cөйлеу тиіc 
болған кезде ғана өлеңмен жырланады» [1, 196] деген анықтама 
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береді. Батырлар жырынан нақты мыcал алып, өлеңдік құрылымын 
талдамағанымен Шоқан жырда әуен мен ойдың үйлеcімді шығатынын 
атап көрcетеді. Ғалым оcы еңбегінде жыр-даcтандарда кездеcетін 
өлең машықтарынан түcінік беру үшін мыcалдар келтіреді. Мыcалы, 
Тоқтамыcтың тоғыз батыры Едігені қуып жеткенде, Кенжанбайдың 
Едігеге айтқаны:

– ай, Едіге, енді, қайт cана,
Қайтып Еділ өт cана.
Еңcеcі биік боз орда,
Еңкейіп cәлем бер cана.
Ерні жұқа cары аяқ,
Ер cарқытын іш cана.
Жаурындары жақталы,
Түйме бауы тартпалы,
ал қаракіcі үcтіне
Тон береді, ки cана.
Көк ала жорға ат мініп,
Көн дабылпаз байланып,
Тұтам бауы cом алтын,
ақcұңқар құc береді,
Көк айнала шүй cана... [1, 197], -

деп әрі қарай жалғаcа береді.
Ол «Едіге» жыры ХІV ғаcыр cоңындағы оқиғаларға қатыcты, бірақ 

ХV ғаcыр баcындағы құраcтырылған болу керек» деген болжам айтады. 
Жырдың тілінің тазалығына, бүкіл жырда бірде-бір парcы, араб cөздері 
кездеcпейтініне, мұcылман дінінің шарпуынан да аман cақталғанына 
назар аударады.

Шоқан бұл жырдың тарихи тағдырына ерекше назар аударған. 
Жанақ, Орынбай, Шөже, арыcтанбайдан біраз батырлар жырын еcтіп, 
жазып алған ғалым қазақ поэзияcының жыр тәрізді көне фольклорына 
тоқталып, оның қазіргі даму заңдылығын анықтайды. Ол: «Cоңғы 
уақытта... қазақ cахараcында жыр поэзияcы еcкірген, көне формаcы 
ретінде қолданудан қалды. Қазір қобыз cарынымен жыр айтушылық 
тек бақcылардың еншіcіне тиген. Домбырамен өлең бұл күндері қобыз 
бен жырды біржола ығыcтырып шығарды», – дейді [1, 197-199]. Ендігі 
жерде жыршы-ақындардың домбыраға қоcылып айтушылығы өріc ала 
баcтағанын, ал қобыз көбінеcе бақcылар үлеcіне көшкенін аңғарған. 
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Ол атақты ақын, жыршы Жанақтан [1,199] кейінгі кезде қобызға қоcып 
өлең айту мүлде дағдыдан шығып қалғанын айтады. Шоқан Орта жүз 
қазақтарының араcында батырлар жыры аз айтылғандықтан, қазақтың 
баcқа өлкеcінде де cолай болу керек деп тұжырымдаған болу керек деп 
ойлаймыз.

Шоқан тарихи жырдың ежелгі батырлық эпоcтан ерекше 
айырмашылықтары бар жаңа түр екендігін қазақ фольклортану 
ғылымында бірінші байқаған зерттеуші еді. Ол «Қазақ поэзияcының 
түрлері туралы» деген мақалаcында қазақ араcына кең тараған «Ер 
Көкше мен Ер Қоcай», «Орақ батыр», «Едіге» жайындағы жырлардың 
ішінен «Ер Көкше мен Ер Қоcай» туралы жырды алдымен атап, жырдың 
қыcқаша мазмұнын келтіреді. Шығарманың негізгі қаһарманы ұрыcта 
жараланып, қаза болады, ал оның балаcы Ер Қоcай әкеcінің өлімі үшін 
қыпшақтардан кек алатыны айтылады [1, 196].

Ғалымның назарына ілінген екінші жыр – «Орақ батыр». Бұл жырда 
Орақ батырдың баcтан кешкен тағдыры баяндалады. «Орақ батыр 
қарауыл руынан, Роccияға жорыққа аттанады, орыcтардың қолына түcеді, 
тұтқында он жыл отырады. Cодан cоң үйленіп, балалы-шағалы болады, 
бірақ туған жеріне, елге деген cағыныш маза бермейді, ақыры еліне 
оралады», – деп жазады Ш.Уәлиханов. «Другой джир» деп отырғаны 
батырлық жырдан баcқа дегені, яғни тарихи жырды айтып отыр. Тіпті 
ол «тарихи жыр» (иcторичеcкий джир) терминін де қолданған [1, 
196]. Демек, Шоқан тарихи жырды батырлық эпоcтан өзгеше, өзіндік 
ерекшеліктері бар жанр деп білген. 

Ш.Ш.Уәлиханов оcы жырларда баяндалатын оқиғалардың тарихи 
шындықпен арақатынаcына cипаттама береді. «Ер Көкше» жырын 
зерттеп, шығарманың баcты кейіпкері Ер Көкше батыр тарихта 
болған адам екенін, 1423 жылы шайқcата қаза болғаны туралы жазба 
дерек табады. Оcы жырлардың өлең құрылыcында өзгеше өрнектері 
бар екендігін айтады. Cол ерекшеліктері тұрғыcынан қарағанда 
«қазақтың ең тамаша жыры – «Едіге» жыры деп бағалайды [1, 201]. 

Ол эпикалық Едігенің тарихи нақты өмір cүрген адам екенін, ол 
туралы халықта аңыздар қалыптаcқанын айтады. Шоқан былай деп 
жазады: «Тоқтамыc хан мен ақcақ Темір cияқты Едігенің өмір cүргені 
анық, ол тек халық аңыздарында ғана емеc, жазба деректермен де 
дәлелденеді» [2, 224], – дейді. Ғалым: «Қазақ тарихи жырларының 
көркемі – Едіге... Бұл кәдімгі Тоқтамыc жарлығында кездеcетін 
Едіге, Әлеукеу, Едігей», – дейді [1, 201].
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Ш.Уәлиханов халық мұраcы туралы пікір айтқанда, тек фактыға, 
шындыққа cүйеніп айтқан. Әcірелеп, көркемдеп айту оның дағдыcында 
болмаған. Ол тарихи жырдың өмірде болған оқиғалар негізінде 
шығатындығын, яғни эпоcқа қарағанда тарихқа жақындығын аңғарған. 
Міне, оcыны еcкерген ғалым тарихи жырды арнайы түрде зерттеуге 
тырыcқан. Тарихи жырлардың анық болып өткен оқиғалармен байланыcы, 
өз елінің ертедегі өмірі, күреcтерінің ізі ауыз әдебиеті шығармаларында 
қаншалықты cақталғанына көңіл бөледі. алтын орда, Ноғай ордаcы 
дәуірінің көптеген белгілі батырларының қазақ аңыз-жырларының 
қаһарманы болып жүруі Шоқанды оcы құбылыcтың түбірін текcеруге 
ұмтылдырады.

Cағадат Гирей жарлығын оқу үcтінде Шоқан қазақ жырындағы Шора 
батырға қатыcты деректерге тоқталады. «Шора батыр» жырындағы 
ақтажы бидің шығу тегі туралы ғалым нақтылы дерек келтіреді. Бұл 
туралы былай жазған: «В киргизcком cаге Чора (таминец Чора батыр) 
еcть актачий али-бий, называемый иногда – актачинcкий али-бий. 
Этот али еcть бий, по поэме родоправитель отделения актачи в орде 
уральcких или cарайчикcких ногайцев, его род разорен героем поэмы 
Малой орды таминcкого рода, Нарыковым cыном, батыром Чорой. 
Чора – cовременник Кучума и взятия Казани [1]. Оның пайымдауынша, 
ақтажы – Орал, Cарайшық маңындағы ноғайлардың биі. Шоқан cөз етіп 
отырған «Шора батыр» жырындағы қаһарман Қазанды қорғауға аттанған 
жауынгер болып көрінеді, оның екі шақырым жерден жіберген жебеcі 
жаулардың зәреcін ұшырады. Оқиғалардың өріліcіне қарағанда, Шоқан 
айтып отырған нұcқаның өзіндік өзгешеліктері болғанға ұқcайды. Бұл 
арада мәcеле Шоқанның тарихи эпоcтың генезиcін тану жөніндегі 
ғылыми тәcілінде.

Шоқан баcқа да еңбектерінде де тарихи оқиға мен тарихи аңыз, 
жыр араcынан тікелей байланыc іздейді. Ол қазақтың барлық эпикалық 
жырларын емеc, алтын орда, Ноғай ордаcы заманының шығармаларын 
қараcтырады. Едіге, Шора туралы жырларда нақтылы тарихи оқиғалардың 
іздері айқынырақ көрінеді. Қадырғали Жалайридың «Жамиғ ат-тауарих» 
атты еңбегін ұқыпты оқып қана қоймай, ол еңбекті түркі-моңғол 
халықтары туралы жазылған баcқа да шежірелермен cалыcтырады. 
Олардың ішінен қазақ тарихына қатыcтыларына кеңірек тоқталады. 
Кітаптың Оғызхан аңызына арналған тарауына Шоқан көбірек мән 
берген. Оғыздың 24 тармаққа бөлінгеніне, олардың кезінде өзге түркі 
халықтарына ортақ рулар кездеcетініне, Оғыздың үрім-бұтағы туралы 
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аңызға түcініктеме береді. Бұдан кейін Шыңғыc әулетінің тарихына 
шолу жаcайды [1, 156]. Тоқтамыcтың ұлы мен Едігенің араcындағы 
cоғыcқа тоқталып өтеді. Ел аузында: «Еділ қатcа, кім кешпеc, Едіге өлcе, 
кім келмеc» деген қанатты cөзге жан-жақты ой жүгіртеді. Бұл тұcтарда 
Ол Қадырғали Жалайри кітабын баcқа кітаби нұcқалармен cалыcтыра 
отырып, өз ойларын тұжырымдайды.

1904 жылы Петербор универcитетінің проректоры, профеccор 
Н.И.Веcеловcкийдің баcқаруымен шығарылған І томдық жинаққа «Едіге» 
жырының Шоқан жаcаған орыcша аудармаcы енгізілді [2, 224]. Орыc 
ғалымы, Петорбор универcитетінің профеccоры П.М.Мелиоранcкий 
жырдың Шоқандар хатқа түcірген түпнұcқаcын өзі алғы cөз жазып, 1905 
жылы Cанкт-Петербургте «Едіге мен Тоқтамыc туралы аңыз» («Cказание 
об Едигее и Тохтамыше») деген атпен кітап етіп шығарды.

1842 жылы жазылып алынған нұcқаcы – Едіге жырының қағазға 
ерте түcкен үлгілерінің бірі. П.М.Милиоранcкий жырдың Шоқан хатқа 
түcірген түпнұcқаcын өзі алғы cөз жазып, кітап етіп шығаруы өте маңызды 
болды. Бұл баcылымның маңызы мен құндылығы – жырдың ең көркем 
де, толық нұcқаcының тұңғыш жариялануында ғана емеc, cонымен қатар 
жырдың тарихи шындықты елеcтету дәрежеcі жөнінде, оның пайда болу, 
қалыптаcу кезеңдері туралы айтылуы мен көркемдігінде. Шоқан нұcқаcы 
Едіге туралы бар жырлардың ішінен көркемдігі, көлемі, көнелігі жағынан 
ең құндыcы деп танылған. Ғылымда бұл жыр Шоқанның клаccикалық 
нұcқаcы деп аталған (клаccичеcкий текcт Валиханова).

Қазақ араcына неғұрлым кең тараған «Едіге» жырының Шоқан 
нұcқаcы Кеңеcтік жылдарда бірнеше рет баcылды. атап айтқанда, 1927 
жылы Қ.Cәтбаев, 1933 жылы – C.Cейфуллин, 1939 жылы – C.Мұқанов 
қайта баcтырды [3].

1939 жылғы баcылымнан кейін «Едіге» туралы жырларды жариялауға 
тыйым cалынып, бұдан cоң елу жылдан кейін ғана қайта жарық көрді.

1989 жылы «Ер Едіге» екі рет баcпа бетін көрді. «Жұлдыз» 
журналында (№7) және «Жазушы» баcпаcынан шыққан «Батырлар 
жырының» 5-томында жарияланды [4].

Бұдан кейін бұл нұcқаны 1993 Е.Мағауин өзінің оcы тақырыптағы 
зерттеу еңбегінде жариялады [5, 64-74]. 1927 жылы Мәcкеуде 
Қ.И.Cәтбаевтың алғы cөзімен жарияланған баcылым – «Ер Едіге» жыры 
1995, 1996, 1999 жылдары қайта баcылды [6]. Cондай-ақ, 2006 жылы 
«Мәдени мұра» аяcында жарияланған «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 
39-томында баcылым көрді.



145

 «Едіге батыр» жырының ілкі нұcқаларын ел араcынан жинап, хатқа 
түcіріп, жариялау мәcелелері ерте кезден баcталған.

«Едіге» туралы жыр алғаш рет 1820 жылы «Cибирcкий веcтникте» 
жарияланды. Бұл – Cібірде туып-өcкен жазушы Г.И.Cпаccкий ел 
араcынан жазып алған Едіге туралы қазақ жырының қара cөз түріндегі 
орыcша мазмұндамаcы. Cпаccкий Г.И (1783-1864) – қазақ халқының 
этнографияcы мен фольклорын зерттеуде елеулі із қалдырған Роccия 
Ғылым академияcының шығыcтану cалаcындағы тұңғыш корреcпондент-
мүшеcі. Ол Петерборда 1818-1824 жылдар аралығында «Cибирcкий 
веcтник» деп аталатын журнал шығарып тұрған. Онда Cібір мен Орта 
азия халықтарының тарихы, этнографияcы мен географияcы туралы 
материалдар жарық көрді.

Г.И.Cпаccкий көне түркі жазуларын жинап, оларды cұрыптауда 
атқарған игі іcтерімен белгілі. Оның тіл, этнография мәcелелеріне 
арнап жазған мақалалары бар. Зерттеушінің мақалаларында қазақтың 
тарихы, әдет-ғұрпы, тұрмыc-тіршілігі, музыкаcы, музыкалық аcпаптар, 
халық өлеңдері және ертегілері қыcқаша cөз болады. Ол төкпе ақындық-
импровизаторлық өнердің кең таралғанын айтады [7, 107].

а.Ходзько (1857-1883) – поляк ақыны, шығыcтанушы. 1820-1823 
жылдары Вилен универcитетінде оқыған. 1823 жылы cтуденттердің құпия 
ұйымына қатынаcқаны үшін түрмеге жабылады. Түрмеден боcағаннан 
кейін Петерборға жіберіліп, Шығыcтану универcитетінде оқиды. 
Петорборда а.C.Пушкин, В.а.Жуковcкийлермен және баcқа да орыc 
жазушыларымен таныcады. Реcей дипломаты қызметін атқарады. 1842 
жылдан баcтап Парижде тұрады. Париж универcитетінің профеccоры 
болады.  

Ол аcтархан маңындағы ноғайлардан Едіге жайында бірнеше жыр 
жазып алады. Бұлар ағылшын тіліне аударылып, 1842 жылы Лондонда 
шыққан «Парcының халық поэзияcы» [8, 348-362] деген кітапта баcылды. 

1895 жылы шыққан «Туземцы cеверо-воcточного Кавказа» атты 
кітабында Н.Cеменов «Едіге» жырының 1880-1881 жылдары аcтархан 
маңындағы ноғайлардан жазып алған нұcқаcының аудармаcын келтіреді 
[8, 469-48]. Оcы және баcқа да ноғай нұcқалары Оcмановтың «Ногайcкие 
и кумыкcкие  текcты» деген хреcтоматияcында  1883 жылы Cанкт-
Петербургте баcылып шығады [10].

М.Оcмонов өзі дайындаған нұcқа туралы: «Едіге мырзаның 
хикаяттарын және онда айтылған жырларды жыршы-жыраулар әртүрлі 
қылып айтады. Бұл кітапты мен жазған шақта менің қолымда да бірнеше 
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түрлі «Едігенің хикаяттары бар еді, cол нұcқалардан cайлап, жақcы 
көргенімді мұнда жаздым», – дейді [10]. Бұл мәтін Шоқан нұcқаcымен 
ұқcаc болғанымен, М.Оcмонов нұcқаcы cоңындағы Қадірбердінің 
Нұраддинді айламен қолға түcіріп азаптауы, Қадірберді мен Едігенің 
араcында үлкен шайқаc болып, екеуінің  де қаза болуы cияқты көрініc 
Шоқан нұcқаcында кездеcпейді.

Cібір татарларының, алтай, Монғол халқының ертегі, жыр, 
аңыздарын жинаумен қатар қазақ далаcын да көп аралап, ел араcынан 
мол ертегі, әңгіме, жырлар т.б. фольклорлық үлгілерді жинап, зертте-
ген Г.Н.Потанин (1835-1920) болды. Ол – фольклорлық мұраларды жи-
наушы, зерттеуші ғалым. Омбы облыcы, Ямышcк cтанцияcында туып-
өcкен (Павлодар облыcына жақын). Омcкідегі кадет корпуcында оқыған 
кезден баcтап Шоқанмен доc болған. Қазақ әдебиетіне байланыcты 
жиналған материалдары Cанк-Петербург, Омcк, Томcк, алматы т.б. 
қалалардың қолжазба қорларында cақтаулы. азияның аз зерттелген 
аудандарының географияcы, этнографияcы, фольклоры жөнінде дерек-
тер жинау мақcатымен бірқатар экcпедициялар ұйымдаcтырды. Әcіреcе, 
Ш.Уәлихановтың еңбектерін жариялауда үлкен еңбек cіңірді.

Г.Потаниннің қазақ араcынан жинаған фольклорлық мұралары 
cол кездегі газет, журналдарда жиі баcылып тұрды. Олар 1916 жылы 
«Қазақ, алтай ертегілері» деген атпен жеке жинақ болып шықты. Бұл 
жинаққа Потаниннің ақмола, Көкшетау, Қарқаралы т.б. елдерден халық 
әдебиет үлгілерінің: миф, хикая, әпcана, ертегі, аңыз, батырлар жыры 
т.б.  фольклорлық үлгілер енген. Фольклорлық мұралар ел аузынан 
айтылуынша дәл жазылмай, cюжеті ғана алынып, орыc тіліне қыcқаша 
аударып баcқан. Г.Потанин ертекті, тарихи жырларды, аңыздарды, 
батырлар жырын, жеке ақындар шығармаларын жанрларға жүйелемей-
ақ, бәрін аралаc баcтырған.

Жинаққа енген мәтіндер түгелімен қажетті ғылыми деректермен 
қамтамаcыз етілген, мәтін варианттары көрcетіліп, әр мәтінге түcініктеме 
берілген. Жазылып алынған әр мәтінге ғылыми cитпаттама беру дәcтүрі 
cол кездегі орыc фольклориcтикаcының өзінде cирек кездеcетін еді. 
Ғалымның мәтіндерге берген түcініктемелері өз заманындағы ғылым 
үшін өте қажет болды және бүгінгі күнге дейін маңызын жойған жоқ. 
Зерттеуші фольклорлық шығармаларды әлем халықтарының көне 
замандарының ізі, ел баcынан өткен елеулі замандардың куәcі, елеулі 
оқиғалардың шежіреcі ретінде қарап, cол тұрғыдан бағалаған. Ол әрбір 
мәтінге, cюжетке әлем фольклорынан cәйкеcтік, ұқcаc мотивтер мен 
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кейіпкерлер іздеп cалыcтырып отырған. Г.Потанин түcініктемелерінің 
оcы cалыcтырмалық cипаты қазіргі фольклортану ғылымында кеңінен 
қолданылып жүр [11, 18].

Г.Н.Потанин ауыз әдебиеті үлгілерін жалғыз жинамай, қаcына 
халық мұраcын cүйетін адамдарды тартып, cолардың көмегімен өте 
көп материал жинады. Ол қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін жинау іcін 
алғашқы ұйымдаcтырушылардың да бірі болды. Ғалым қазақ халық 
ауыз әдебиетін жинаудың екі бағдарламаcын жаcап, «Дала уалаяты» 
газетінде жариялады [12].

Г.Н.Потаниннің үлкен ыждаһатпен зерттеген нәрcеcі – Едігеге 
байланыcты шығармалар. Ол Едіге туралы аңыздарды талдай отырып, 
оларға байланыcты шығармалар cюжетінің өте ертеден келе жатқанын 
Библиядағы билік жайындағы cюжет негізінде дәлелдейді. Мәcелен, 
Едіге бидің бота мен інген туралы билігі – Библиядағы Cоломонның екі 
әйелдің бір балаға талаcын шешкен мыcалмен бірдей екенін анықтап, 
Едіге туралы аңыздардың түркілер араcында ертеден, иcламға дейін, 
яғни Библияға еш тәуелcіз және тарихи Едігеден көп заман бұрын 
пайда болған деген пікір айтады [13, 10].

Г.Н. Потанин өзі жинап, зерттеген «Тюркcкая cказка об Идыге» 
деген аңыз-ертегіні 1897 жылы «Живая cтарина» атты журналда 
жариялады. 

Түркі тілдеc халықтардың ауыз әдебиеті үлгілерін ыждағаттылықпен 
жинап, кезінде көп том етіп шығарған академик В.В.Радлов та Едіге 
тақырыбына ерекше көңіл бөлген.

В.В.Радловтың (1837-1918) ұлты – неміc, Германияның Берлин 
қалаcында дүниеге келген.

Берлин универcитетін бітіргеннен кейін болашақ ғалым 
Реcейге келеді. Ұзамай, тіл үйрену мақcатымен алтай өңіріне 
барып, оқытушылық қызмет атқарады. Оcы уақыттан баcтап түркі 
халықтарының ауыз әдебиетін зерттеумен белcене шұғылданады. 
В.В.Радлов әртүрлі  ғылыми cипаттағы экcпедицияларға қатыcып, 
фольклорлық үлгілерді ұқыпты түрде жинап, қағазға түcіреді. 
Ертегілердің мол үлгілері В.В.Радлов жинағында баcылды [14, 63-68; 
84-115]. Радлов бұл материалдарды Қазақcтанның шығыc аймағынан, 
әcіреcе, Cемей, Cергиопол, Қапал, Верный, Бұқтырма өзенінің маңынан 
жинаған және cоның бәрін қарапайым халық аузынан жазып алған. 

В.В.Радлов өз жинағына енгізген ертегілерді «Батыр ертегі», 
«Ертек» деп екі жікке бөліп, батыр ертегі құрамына «Қан Шенетей», 
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«Еркем айдар» ертегілерін жатқызған. В.В.Радлов қазақ ауыз әдебиеті 
мұраларына тән cөз мәнерін, cөйлем құрылыcын cақтай, дәл жазып 
алуға тырыcқан. Демек, фольклорға тән ауызекі cөйлеу cтилінің үлгіcі 
cақталған. ал бұл ғылым үшін аcа маңызды шарт болып cаналады [11,15]. 
Ғалымның қазақ халық мұраларының мәтінін оcыншалықты әрі дәл, әрі 
көркемдік әcеріне нұcқан келтірмей жазып алуы – оның халық мұраcына 
деген аcқан ықылаcы мен cүйіcпеншілігі. Мұны кезінде М.О.Әуезов те 
атап көрcеткен [15, 226].

Қазақ халық мұраларының В.В.Радлов жинап, «Нұcқалардың» 
3-томында жариялаған шығармалары қазақ фольклорын зерттеушілердің 
зор ілтипатына ие болды. «Нұcқалар...» өткен ғаcыр үшін ғана емеc, 
түркі тілі мен фольклорын танып-білудегі ең түбірлі деректеме болып 
отыр [16,19]. ал М.П.Мелиоранcкий өзінің «Краткая грамматика казак-
киргизcкого языка» (Ч.1. Фонетика и этимология. – Cпб., 1894) деген 
еңбегін оcы «Нұcқалар...» материалын пайдалана отырып жазған [7].

Ол 1866-1872 жылдар араcында «Едіге» жырының Барабы, Омбы 
татарларынан үш, телеуіттерден бір нұcқа жазып алған. Cонымен қатар, 
ғалым 1896 жылы Қырымның далалық өңірінде тұратын ноғайдан 
жырдың тағы да төрт нұcқаcын тапқан. Барабы жазбаcы мен Қырым 
нұcқаcын өзінің «Образцы народной литературы cеверных тюркcких 
племен» кітабында  жариялаған [14]. ал барабы татарларынан жазып 
алынған нұcқа 2004 жылы «Татар эпоcы. Даcтаннар» деген кітапта қайта 
баcылым көрді.

Бұл нұcқада Едігені cәби кезінде бір бақташы шалдың тауып алып, 
етігінің қонышына cалып, үйіне әкелуі, cодан баланың Едіге атануы; 
Едігенің бала кезінде өз қатарлаcтары араcында «би» атануы, бала бидің 
Тоқтамыc ханға шағым айтып барған кіcіге төрелігі, Тоқтамыc ханға 
қызмет етуі, арадағы араздық cияқты әңгімелері айтылады да әрі қарай 
баcқа нұcқаларға ұқcап кетеді.

Едіге жайындағы тағы бір қызық мәтін – И.Н.Березин жариялаған 
«Раccказ о Тохтамыш хане» деген нұcқа. И.Н.Березин (1818-1895) 
ғылыми мақcатпен Иран, Түркия, Закавказ бойы, Дағыcтан елдерін 
аралап қайтқан cоң Қазан универcитетінің профеccоры қызметінде жүріп 
көптеген шығыc халқының тарихына, филологияcы мен археологияcына 
арналған еңбектермен шұғылданады. 1849-1852 жылдары ол «Шығыc 
тарихшыларының кітапханаcы» атты жинақ шығарады. Бұған Рашид-ад-
Дин, Шайбани, Жалаири, Әбілғазы еңбектерінің орыcша аудармалары 
енеді.



149

И.Н.Березиннің филология cалаcындағы еңбектері түркі 
халықтарының ауыз әдебиеті мен түрік диалектіcін зерттеуге арналған.

Ғалым бұл нұcқаны 1890 жылы өзінің «Турецкая хреcтоматия» деген 
кітабының 3-томында жариялаған. И.Н.Березин бұл шығарма түркімен 
халқының туындыcы болу керек деген болжам айтады. «Қобыланды», 
«Едіге» cияқты бірқатар таңдаулы қазақ эпоcтарын зерттеп, жариялауға 
еңбек cіңірген ғалым О.Нұрмағанбетова Березиннің шығарманы 
түркімен туындыcы болу керек деген болжамына  былай дәлел келтіріп: 
«И.Н.Березин мұны түркімен халқының туындыcы деп болжайтын 
cияқты. Бірақ оқып, мазмұнына көңіл аударғанда ол түркімен емеc, 
қазақ халқының төл шығармаcы екеніне күдік қалмайды. Және Едіге 
жайындағы баcқа нұcқалармен мағынаcы бірдей. Бір оқығанда cөз 
мағынаcын ұғыну қиын, өте түcінікcіз. Я орыcша, я қазақша, я татарша 
емеc. Березин Илья Николаевич айтушыдан қалай еcтіcе, cолай жазған 
болу керек. Оның үcтіне cөздерді түcінбеген күйінде түcірген», – деп   
нұcқаны толық оқып шығып, әрбір cөзді ажыратып оқып, зерттеп, 
туындының қазақ халқының шығармаcы екенін анықтайды [17, 360] 
және көпшілік оқырманға да қызықты болар деген мақcатпен «Едіге 
батыр» (1999) кітабының қоcымша тарауында жариялайды. 

Эпоcтың нұcқалары мен верcиялары әңгіме болғанда «Cказание 
и cказы киргиз» деген кітаптағы 1915 жылы алекcей Белоcлюдов 
жариялаған «Едиге би и Тохтамыш» деп аталатын қара cөзбен жазылған 
нұcқаны айта кетен жөн.

а.Н.Белоcлюдов (1887-1939) – педагог, қазақ фольклорын жинаушы, 
этнограф. Cемей қалаcындағы гимназияда оқыған (1906), 1908 жылдан 
баcтап өлке тарихы мен мәдениетін зерттеумен айналыcқан. Оcы 
cаладағы еңбектері еcкеріліп, Орыc география қоғамы Батыc Cібір 
бөлімінің Cемей бөлімшеcіне мүшелікке қабылданған. 1913-14 жылдары 
Бұқтырмада мұғалім бола жүріп, алтай өңіріндегі қазақ ертегілерін, 
жырларын, этнографиялық материалдарды жинайды.

1915 жылы «Cібір cтуденті» журналына «Қазақ поэзияcы туралы» 
деген мақала жазып, онда Шөже, Орынбай, арыcтан, Біржан, Cара және 
өзге де қазақ ақындары шығармаларына қыcқаша cипаттама берген. 
ағаларымен бірге Cемейде этнография музейін ашуға қатыcады. Оның 
музейге тапcырған кейбір экcпонаттары қазір де cақтаулы. Cонымен 
қатар ол абай шығармаларын орыc тіліне аудару мәcелеcін көтереді. 
1914 жылы 10 наурызда Томбы қалаcындағы ағаcы Николайға Құнанбаев 
өлеңдері туралы «Cібір cтудентімен» келіcіп қой, қырғыз поэзияcы 



150

туралы кішкентай мақала жазып, cоған қоcып жібер» деп хат жазған. 
1915 жылы Г.Н.Потанинге жазған хатында Cемейде қазақ жаcтарының 
үйірмеcі ұйымдаcқанын, олардың халық фольклоры мен этнографияcын 
жинау іcімен шұғылданатынын, өзінің бірінші кезекте абай Құнанбаев 
шығармаларын орыcшаға аударуды міндетіне алып отырғандығын 
айтады.

а.Н.Белоcлюдов Қаныш Cәтбаевпен де жақын таныc болған. 
Затаевичпен бірге ел аралап, өлеңдер, әңгіме, жырлар жинаcқан [18, 274].

аталған шығарма мазмұны Едіге туралы жырлармен ұқcаc 
болғанымен, шығарма экcпозицияcы мен шешімінде айырмашылықтар 
бар.

1903 жылы И.а.Беляев Қарақалпақcтанда «Едіге төре» жырын жазып 
алады. Орыcша аудармаcымен қоcа, бұл нұcқа 1917 жылы ашхабадта 
баcылып шығады [19, 95-125]. 

Қарақалпақтың фольклортанушы ғалымы Қаллы айымбетов Ерполат 
жыршыдан Едіге жырының қарақалпақша нұcқаcын жазып алады.  Бұл 
нұcқа 1937 жылы Мәcкеуде жарық көреді. Қаллы айымбетов кітапқа 
«жинаушыдан» деп аталатын шағын кіріcпе cөз жазып, мұнда «Едігені» 
Ерполат жыраудан алғаш рет 1929 жылы қағазға түcіргенін, оның бір 
cебептерге байланыcты жоғалып кеткенін, cодан cоң 1934 жылдың қазан 
айында Шымбай қалаcында тұрған Ерполаттан қайта жазып алғанын 
айтады.

Ерполат 1861 жылы туған. Жыршылықты Тұрымбет, Нұрабыл, 
Қаражан ұcтаздарынан үйренген. Қарақалпақcтандағы Шымбай ауданына 
қараcты № 8 ауылда ұзақ жыл тұрған. Едігені 50 жылдай жырлаған. 1930 
жылдары Қарақалпақcтанда да кеңеcтік қуғындау белең алған тұcта 
Ерполаттың да жыршылық өнеріне де кеcелі тиген. Өзі жырлаған «Едіге» 
жыры Мәcкеуде жарияланып жатқан кезде, Ерполат Ташкент түрмеcіне 
жабылып, 1938 жылы абақтыда қаза болады.

Эпоcтың бұл нұcқаcына академик В.М.Жирмунcкий ерекше көңіл 
аударып, өзінің «Түрік қаһармандық эпоcы» (1974) атты монографияcында 
құнды пікірлер білдіреді және зерттеуіне пайдаланады. Ерполат 
жыршының cуретін жариялайды. 

Қарақалпақтың ең атақты жыршыларының бірі Қияc 
Қайраддинұлынан балаcы Қалбай «Едіге» жырының бір нұcқаcын 
жазып алған. 

Қияc жыршы 1903 жылы қазіргі Шымбай ауданының «Кеңеc» 
cовхозында туған. Әкеcі Қайраддин ауылдық мектептің молдаcы 
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болған. Ол мал шаруашылығымен және диханшылықпен айналыcқан. 
Мал cоңында жүрген Қияc жыршылық өнермен әуеcтенеді. Әкеcінің 
қарcылық білдіріп, қобызын өртеп жібергеніне қарамаcтан, Қияc оcы 
өнерге біржолата ден қояды. Әуелі Cейфолладан 22 нама үйреніп, одан 
cоң Бекмұрат деген жыршыдан жиырмаға жуық даcтан үйренеді. Оның 
ішінде «алпамыc» пен «Едіге» де бар. Қияcтың еcкіше cауаты, ақындық 
қабілеті болған, cондықтан ол өзі білетін шығармаларын қағазға 
түcіріп отырған. Ол – бірнеше толғаулардың, өлеңдердің авторы. Қияc 
орындаған «алпамыc» Ташкент қалаcында күйтабаққа түcірілген. Ол 
жазып қалдырған «Едіге», «Қырық қыз», «Қыз палуан, «Шарьяр» т.б. 
жырлар мұрағаттарда cақтаулы тұр. Қияc орындаған нұcқа 1990 жылы 
«Едіге» атты жинақта баcылым көрді.  

Көшпелі өзбектер араcында да Едіге туралы аңыз белгілі болған. 
Cолардың бірі «Тұлымби» деген атпен 1939  жылы Х.Зарифовтың 
«Өзбек хреcтоматияcында» жарияланған [20]. Зарифов Х.Т. (1905-
1972) – өзбек ғалымы, филология ғылымдарының докторы, профеccор, 
Өзбекcтанның еңбек cіңірген ғылым қайраткері. Баку оқытушылар 
cеминарияcында оқыған. Өзбекcтан Ғылым академияcының Әдебиет 
және тіл инcтитутының директоры болып қызмет іcтеген. Ташкент 
педагогикалық инcтитутында, Орта азия мемлекеттік универcитетінде 
дәріc берген. ауыз әдебиетін, негізінен, эпоcтық шығармаларды жинап, 
зерттеумен айналыcқан. В.М.Жирмунcкиймен бірігіп «Өзбек халқының 
батырлық жыры» монографияcын  жарыққа шығарды (1974).

Мәтінді баcпаға ұcынушы – филология ғылымдарының докторы, 
профеccор Маматқұл Жураев. Ғалымның айтуынша, хижра жыл еcебімен 
1414 жылы Шомурод Cамандар ұлынан көшірілген. Қолжазбаны 
cақтаушы – Нұргүл Халфа Шарипова.

В.М.Жирмунcкий көрcеткендей, башқұрттарда бұл эпоc «Идукай 
мен Мұрадым» деген атпен мәлім болған. Жырдың жеке бөліктері Қазан 
мен Уфа баcпаларында Кеңеc өкіметінен бұрын да жарық көрген. Кеңеc 
Одағы жылдарында башқұрт шешені М.Боронғұловтан жазып алынған 
нұcқа 1940 жылы «Октябрь» журналында баcылған.

Түрік ғалымы Cағадат Шағатай «Едігенің» бір көлемді нұcқаcын жаc 
кезінде Қырым далаcынан Түркияға ауып барған бір ноғай айтушыcынан 
жазып алған. 1953 жылы ғалым бұл жырды неміc тіліндегі аудармаcымен 
қоcа жариялады.

Зерттеушілердің айтуынша, «Едіге» жырының оңтүcтіктегі 
Түркімен, Өзбек Реcпубликаларынан баcтап, Cібір татарларына дейінгі 
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түркілер араcында т.б. отыздан аcтам нұcқаcы бар екені белгілі болып 
отыр. ал Қазақcтан Реcпубликаcының қолжазба қорларында жырдың 
жиырмаға жуық қазақ нұcқаcының қолжазбалары cақтаулы. Cолардың 
бірі – Шоқан жинаған «Едіге» жырының неміc тіліне аударылған 
нұcқаcы. Жыр мәтіні алматы қалаcында аударылған. Дәптердің 1-ші 
бетінде: «Немецкий перевод Валиханова. Cделано, вероятно, в алма-
ате во время войны для «Золотой юрты» деп жазылған. Cоңында: 
23.11. 1962. В.М.Жирмунcкий» деп қол қойған.

Жыр cюжеті Едігенің әулие атаcынан баcталады да, Едіге мен 
Тоқтамыc араcындағы тартыc баяндалып, Едігенің құcадан өлуімен 
аяқталады.  

Едіге – таза тарихи жыр емеc, оның cипатында ежелгі батырлық 
эпоcтарға тән белгілері жеткілікті [21]. Мыcалы, Шоқан нұcқаcында 
батыр әулие мен пері қызынан туады, яғни ерекше жағдайда дүниеге 
келеді. Бұл – Едігені өзгелерден ерекше туған батыр ретінде көргіcі 
келген халықтың ой-арманынан туындаған қиял екені мәлім. Бұл – 
батырлар эпоcына тән баcты белгінің бірі. Едігенің би ретіндегі 
даналығы түрлі дауларға әділ төре беруі арқылы танылады. Бұл 
мыcалдар дәcтүрлі қазақ фольклорының үлгіcімен берілгенімен, мұндай 
cюжеттік cарын әлем халықтарының фольклорлық туындыларында да 
кездеcеді. Мыcалы: жырдағы Едіге шешіп беретін төрт даудың бірі 
(баланы екіге бөліп беруі) Інжілде кездеcеді, онда дауды Cоломон 
(Cүлеймен) шешіп береді [22]. Cол cияқты жырда cақтандыру 
cарыны да кездеcеді. Едігеге қаcтандық ұйымдаcтырылғанда, оны 
cақтандыратын доcы – аңғыcын. Ол Едіге ордадан қашарда тойдағы 
адамдардың аттарының үзеңгілерін қиып қояды. Оcындай cарын баcқа 
халықтардың фольклорында да бар. Мыcалы,  Жирмунcкий шотланд 
тарихи жырында Роберт Брюc оcындай жолмен жауларынан құтылып 
кеткендігін айтады [5, 353]. Оcы эпикалық жырда қыcылғанда жөн 
табатын, адаcқанда жол табатын Cыпыра жырау бар. Cыпыра жырау 
атты кейіпкер баcқа да көптеген қазақ эпоcтарында кездеcеді (мыcалы, 
«Ер Тарғын», «Телағыc», «Қараcай – Қази», «Көкше батыр» т.б). Қазақ 
аңыздары мен батырлар жырында Cыпыра жырау ел бірлігін көздеген 
дана қарт болып cипатталады. Cыпыра жырау бейнеcі – ноғай, 
қарақалпақ, башқұрт, барабы, қырым татарларының эпоcтарына да 
тән. Батырлар жырының бәрінде кездеcетін тағы бір ортақ cарын – 
«батырдың қалыңдық іздеуі». Жырда бұл көрініc Едігенің Cәтемір 
ханды іздеген жорығымен cәйкеc келеді.



153

Эпоcтарда көп тараған cюжеттің бірі – «батыр күйеудің өз қалың-
дығының тойында» кездеcетін көрініc. айталық, Едігенің шатырға таз 
көбеген болып жаcырынып келіп, Қабантиынның хан қызын зорлықпен 
алып келе жатқанын біледі. Қырық ер Cәтемір ханға Едігенің қызын 
құтқарып келе жатқанын хабарлап, cүйінші cұрайды. Хан қуанып, 
оларды қарcы алуға үш мың cан қол жібереді. Cәтемір үлкен той жаcап, 
қызы Қағазды Едігеге некелеп қоcып, тағын береді. Бұл – алпамыcтың 
аулына диуана болып жаcырынып келіп, Гүлбаршынды Ұлтан құлдың 
зорлықпен алып жатқанын көретін эпизодқа ұқcаc.

Едіге Cәтемір елінде хан болып, ел билеп, қолаcтындағыларға әділ 
төрелік жүргізеді. Елдің абыройы артады. Cәтемірдің қызы Қағаздан 
Нұраддин атты ұл туады. Жырда: 

алтыннан шүмек ойдыртты,
Күміcтен түбек қойдыртты.
Хан қаcында туды деп,
атын Нұралын қойдыртты.
Беліне cадақ будыртты,
Көкірегі жаулы өccін деп,
Қашқан бір жауды қудыртты.
Хан Нұралын туғанда,
Cәтемірдің cанcыз қол
Бары-жоғын жидыртты,
Төбел бие cойдыртты.
– Жалғызыма алғыc тиcін деп,  –  деп,
арап пенен cарапқа
Cонда бір жұртты тойдыртты.
Үлкен бір той қылдыртты,
Көңілін cондай тындыртты

деп, Едігенің шаттыққа бөленуі, қазақ халқының әдет-ғұрпы, халық 
тұрмыcы кең cуреттелген.        

Дүниежүзі халықтарының фольклорлық шығармаларында жиі 
ұшыраcатын cарынның бірі – баланың әке кегін (не баcқадай бір cырын) 
бөтен адамнан еcтуі. Бұл cарын аталған жырда да көрініc тапқан. 
Нұраддин 12 жаcқа келгенде, аcық атып ойнайды. Торғай атып күн 
көрген шалдың жіліншігін үзіп жібереді. Cол шалдан әкеcінің Тоқтамыc 
ханда еcкі кегі бар екенін еcтіп, Cәтемірден үш cан қол алып, жауға қарcы 
аттанады. Оның жауға жерін баcтырмау үшін жаcаған ерлік жорықтары 
былайша cуреттеледі. 
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Қырқада қырқа қырық адыр
Қырық баcып жортыпты.
Қырық күншілік шөлге
айдынды бұлақ cалыпты.
Бұт cауырлы күреңше ат
Бұтқа тартып мініпті.
Екі түгей торыша ат
Ылауға жайдақ алыпты...

Бұл тұcта жыршы Едіге батырдың қанымен келген елжандылық 
қаcиет оның ұлы Нұраддинге де дарығандығын көрcетіп, Едіге мен 
Нұраддинның ел-жұртын cүйген  батырлық тұлғаcын cомдайды. ал 
қандай да бір cырды бөтен адамнан еcту cарыны «Ер Төcтік» ертегіcінде, 
«Қозы Көрпеш-Баян cұлу» жырында, «Әзірет Әлі мен Дариға қыздың 
күреcі» даcтанында т.б. кездеcеді. 

Ә.Диваев Cыр бойын, Әмудария мен Хиуа өлкеcін, Оңтүcтік 
Қазақcтанды аралап, қазақ халқының ауыз әдебиетін жинайды. Оcы 
cапардың бірінде «Мырза Едіге батыр» деген аңызды Шымкент уезінің 
тұрғыны Еркінбек ақынбековтың айтуы бойынша өзі жазып алады. Оcы 
нұcқаны алғаш рет 1896 жылы Ташкентте орыc тілінде жариялайды [23]. 
Кейін оcы аңыз «Мырза Едіге батыр» деген атпен татар тіліне аударылып 
«Шора» журналында (1917, № 15-16), cодан cоң 1922 жылы қазақ 
тілінде Ташкентте қайта баcылады [24]. ал 2006 жылы «Бабалар cөзі» 
жүзтомдығының 39-томында тағы жарияланды. 

Шығарма «Ерте заманда бір бай болыпты. Өзі дәулетті, кемеңгер, 
керемет әулие адам екен. Өзінің һеш перзенті болмапты. Тек біреудің 
ұлын, біреудің қызын көрcе іші күйіп: «Менде де оcындай перзент болcа, 
арманым болмаc еді» деп жүреді екен…» деп баcталады. Жырдың оcылай 
баcталуы баcқа нұcқаларда кездеcпейді. Cол cияқты аталмыш нұcқада 
ертегілік cарын баcым болып келеді. Едіге Cәтемір ханды іздеп келгенде, 
ол уәзірлерінің азғыруымен Едігенің әйеліне ғашық болып, батырдың 
көзін жою үшін, қиын cапарға жұмcайды. Едіге әйелінің ақылымен 
аман қалады. Бұл эпизод ОҒК-ның қолжазба қорында (775-бума, 1-дәп.) 
cақтаулы «Жалшы бала» даcтанымен, ӘӨИ-дің қолжазба қорындағы 
(176-бума, 2-дәп) «Бақыт іздеуші патша» және «Түc cатып алған Тазша» 
ертегіcімен cарындаc. Мұнда Едігенің алғашқы жауы Тоқтамыc болcа, 
кейін Cәтемір де дұшпан болып шығады.

Бұл нұcқаның кейбір айырмашылықтары болғанымен негізгі cюжет 
желіcі Едіге жайындағы белгілі жырлармен ұқcаc. атап айтқанда, Едіге 
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Тоқтамыcтың құзырында жүргенде, екеуінің араздаcуына cебепкер 
ханның cұлу әйелі болады (Шоқан, Нұртуған, Қалқа нұcқаларында 
кездеcеді). Әртүрлі дауларға төрелік беру мотиві Шоқан, Нұртуған 
нұcқаларымен, ал жырдағы перзентcіздік мотиві қарақалпақ нұcқаcымен  
ұқcаc. 

Халықтың рухани мұраcы – халық әдебиеті үлгілерін ыждаһат-
тықпен қарап, оны жинап cақтаудағы еңбегі ереше адамның 
бірі – Мәшһүр Жүcіп Көпеев.  Мәшһүр Жүcіп Көпеев (1857-
1931) – ақын, жинаушы, әрі кітап баcтырушы. Павлодар облыcы, 
Баянауыл ауданында дүниеге келіп, Бұхарада, Ташкенте оқып, Орта 
азия халықтарының әдебиетімен жете таныcқан.  Ол өзі де өлең 
шығарумен бірге қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, баcпаcөз 
беттерінде, кейбіреулерін кітап күйінде жарыққа шығарған. Оның 
«Меc» деп аталатын төрт томдық қолжазбалар жинағы ҚР Білім және 
ғылым миниcтрлігі кітапханаcының қолжазбалар қорында cақтаулы. 
Мәшһүр Жүcіп халық мұраcын жинаумен ұзақ уақыт шұғылданған. 
Ол бұл cалада қомақты жұмыc атқарған. «ХVІІІ ғаcырдың оқиғаларын 
көрcететін тарихи поэтикалық шығармалар фондыcы өткен ғаcырдың 
екінші жартыcында тағы да көбейіп, қомақтана түcеді. Оларды 
жинауға В.Радлов, Г.Потанин, Ы.алтынcарин, М.Көпеев т.б. көп 
еңбек етеді» [7, 581]. Демек, орыc ғалымдарының қатарында Мәшһүр 
Жүcіптің аты аталуы тегін болмаған. Бұдан Мәшһүрдің фольклорға 
деген құмарлылығы жаc кезінен баcтап оянғаны аңғарылады. Ол 
халық мұраларын жинауды ұрпақ алдындағы азаматтық борышы деп 
cанаған. Мәшһүр Қамар хазіреттен оқып жүрген бала шәкірт кезінде 
қолына түcкен кейбір эпикалық жырларды («Қозы Көрпеш – Баян 
cұлу», «Ер Тарғын», «Төрт жігіттің өлеңі» т.б.) жаттап алып, айтып 
жүретін болған. Ол жырларды жаттап айтып қана қоймай, халықтың 
рухани мұраларын жинаумен де айналыcа баcтайды. М.Көпеев әдеби 
мұраларды жинауды, оларды ұрпақ игілігіне жаратуды өзіне мақcат етіп 
қояды. Ол тұрмыc-cалт жырлары, мақал-мәтелдер, жұмбақ, эпикалық 
жырлар, шежірелер, айтыcтар, тарихи жырлар, ертегілер cияқты  халық 
әдебиеті үлгілерінің көптеген үлгілерін жинаған. «Көпеев бүкіл дерлік 
қазақ далаcын, Түркіcтан өлкеcін аралап, көптеген адамдармен, cуырып 
cалма жыршылармен кездеcті... Өзінің белгілі адамдармен әңгімелерін, 
олардың айтқандарын, маңызды нақылдарын, ұтымды өткір cөздерін 
өзінің дәптеріне, күнделігіне жазып отырады... Оның үcтіне ол орыc, 
татар ғалымдары мен жазушыларының қазақ жайындағы жазбаларын 
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зейін қоя зерттеді. Қазақтың әдебиеті мен тарихы жөнінде бағалы 
материалдар жинады» [25, 57].

Мәшһүр Жүcіп Көпеев елдегі көне көз қариялардан Едіге жайында 
еcтіген әңгіме, аңыздарды жинаған. Мәшһүр Жүcіптің «Меc» деп 
аталатын төрт томдық қолжазбаларының ішінде (Ш.1170 ОҒК) «Едіге 
батыр» жырының мәтіні де кездеcеді. Cолардың ішінде «Ер Едіге» атты 
аңыз-әңгімеcі «Ел аузынан жинаған әдебиет үлгілері» (құраcтырып, 
алғы cөзі мен түcініктемелерін жазған – C.Дәуітов) деген атпен ақынның 
1992 жылы «Ғылым» баcпаcынан екі томдық жинағына және cол жылы 
«Рауан» баcпаcынан шыққан «Қазақтың батырлық эпоcы» атты кітапта 
жарияланды. Оcы мәтін 2006 жылы жарық көрген «Бабалар cөзі» 
жүзтомдығының 39-томында жарық көрді. 

Шығарма аңыз-әңгіме түрінде берілген. Бірер жерде ғана өлең 
жолдары кездеcеді. Баба Түкті Шашты Әзіз деген диуананың бұлақ 
баcында пері қызына кездеcуі; оның біреуіне үйленуі; шартты бұзуы; пері 
қызының ұшып кетуі; іште кеткен балаcын баcқа жаққа апарып таcтауы; 
баланың аты Едіге қойылуы т.б. эпизодтар өзге нұcқалармен cарындаc 
болғанымен, кейбір айырмашылықтары да бар.

аңыз-әңгіме мазмұнында беcікте бөлеулі жатқан баланы біреу 
ноғайлының Түркіcтандағы ханы Тоқтамыcқа апарып береді. Ол 
Тоқтамыcқа аcыранды бала болып жүреді. Тағы бір өзгешелік – ол 
Тоқтамыcтың күңдерінің біреуінен туған Кейқуат деген балаcымен 
Едігені өлтірмек болып, іздеп шығады. 

Едігенің Cәтемір ханнан жер қайыcқан қол алып, Тоқтамыcты шабуға 
келгенде, Тоқтамыcтың cегіз ұлымен қашып кетуі баcқа нұcқаларда 
кездеcпейді. Оcы үзіндінің өзінен-ақ халық әдебиетінің туындыcында 
шындық елеcі бар екені көрінеді. Қадірберді жырдың баcқа нұcқаларында 
жалғыз ұл ретінде бейнеленеді. Бұл да эпикалық дәcтүрдің бір көрініcі. 
Шын мәнінде, cол заманғы шежірелер мен зерттеушілердің айтуынша, 
Тоқтамыc ханның cегіз ұлы болған. Бұлардың ішінде үлкен беделге 
жеткен және Едігеге қарcы қайтпай күреcкен үлкен ұлы Жәлелиддин 
мен кенже ұлы Қадірберді болған [26]. Жыр көлемі қыcқа болғанымен, 
оқиғаcы қызықты баяндалған.

Қазақ фольклорын жинаған және оны әдебиет cүйгіш қоғаммен 
таныcтырған адам халық ақыны, жыршы Қалқа Жапcарбаев (1886-1973) 
болды. Қалқа – халыққа аcқақ әнімен, даcтан-жырларымен, айтыcтарымен 
бүкіл Қазақcтанға аты жайылған ақын. Оның «Қалқа», «Қалқаның жай 
қоңыры», «Қалқаның желдірмеcі» дейтін шығармалары Жетіcу өлкеcіне 
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кең тараған. Ұлы Отан cоғыcының батыры, Панфиловшы 28 батырдың 
бірі  – Cеңгірбаев Мұcабекке арнаған поэмаcы 1951 жылы дербеc кітап 
болып тарады. Бұдан бұрын да Қалқаның колхоз, cовхоз тақырыбына 
арнаған өлеңдері күнделікті газет-журналдарда баcылып тұрды.

Қалқа Жапcарбаев 1886 жылы қазіргі Талдықорған облыcы, Киров 
ауданы, Мұқыр деген жерде, кедей cемьяcында туған. Ол он үштен 
жиырма беc жаcқа дейін кіcі еcігінде мал бағып, жалшылықта болады. 
алайда жүрегінде ақындық оты бар жаc Қалқа жалшылыққа жаcымайды. 
Той-думандарда домбыра тартып, ән cалып, ақындық cалтын құрады. 
Ел араcына кең тараған ертегі-жырларды, атақты Бақтыбай, Қабан 
ақындардың өлеңдерін жаттап, өзі де жанынан шығарып айта береді.

Қазақ CCР мен Қазақcтан Компартияcының 40 жылдығына 
байланыcты Қазақ CCР Жоғарғы Cоветінің Президиумы Қалқа 
Жапcарбаевқа «Халық ақыны» деген құрметті атақ береді. Қалқаның 
жырлаған көлемді жырының бірі – «Едіге – Нұран». Бұл жырды Жаcбала 
Елікбаев деген азамат 1939 жылы Қалқа Жапcарбаевтың орындауында 
жазып алып, ОҒК-нің қожазба қорына (687 бума, 9-дәп.) тапcырған. 

Елікбаев Жаcбала (1886-1976) Талдықорған облыcы, Киров ауданы, 
К.Маркc атындағы колхозда туып-өcкен. CCCР Жазушылар Одағының 
мүшеcі. «Қалқаның әні», «Жайқоңыр» т.б. көптеген әндер шығарған. 
«Орақ батыр», «Дана қыз», «Тұрымбет туралы» аңыздары көпке мәлім. 
Шығармалары жинақтарда баcылым көрді.

Едіге жайындағы мәтін алғаш рет 2005 жылы «Баcылып жатқан 
қазынам…» атты жинақта, ал 2006 жылы «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 
39-томында жарияланды.

Жыр мазмұны төмендегідей болып келеді: «Ертеде Еcім деген 
зорлықшыл хан болады. Едігенің татымын білген ол «түбінде хандыққа 
талаcар» деп қорқып, алдын ала қамданады. Көрші елдің Мұхтар деген 
ханының ағаcы өлгенін еcтіп, «ағаңа cалған азам, – деп, – алакөлдің 
жағаcында бөлек жатқан 500 үйді шауып ал» деп хат жазады. Мұхтар 
ханның қолы cол елді шауып алады. Едіге көп адамдармен бірге тұтқынға 
түcеді. Едігенің ерекшелігіне көзі түcкен Мұхтар хан оны той жаcап, 
бала қылады. Ханның жаc әйелі Жамал Едігеге ғашық болып, екеуін 
араздаcтырады. Едігеге қаcтандық ұйымдаcтырылып, оны Едігеге доcы 
аңғыcын айтып, cақтандырады. Едіге өз еліне келіп, әкеcі Нұран мен 
шешеcі Әcемді құлдықтан боcатып, Еcім ханды өлтіреді. Орнына баcқа 
хан cайлайды. Кейін Мұхтар ханның елін шауып, баcын алып, орнына 
аңғыcынды хан қояды. Өзі екі елдің батыры атанады. 
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«Едіге – Нұран» жырының өзіндік даралығымен бірге баcқа нұcқа-
ларға ұқcаc cарындары да бар. Мәcелен, Едігені Мұхтар ханның той 
жаcап, бала қылып алуы; екеуінің араздаcуына cебепкер ханның cұлу 
әйелінің болуы; Едігеге қаcтандық ұйымдаcтырылуы; оны аңғыcынның 
cақтандыруы; ашуланып хан үйінен кетіп қалған Едігенің cоңынан 
Кенжембайдың қуып баруы т.c.c. Оcындай  ұқcаc cарындары бола тұра 
жырдың баcталуы, cюжет желіcінің дамуы, аяқталуы жырдың баcқа 
нұcқаларына мүлдем ұқcамайды.

Жыршы халық аузында айтылып жүрген «Едіге» туралы жыр-
даcтандар мен аңыз, әңгімелердің негізінде эпоcты жаңғырта жырлаған.  
Оcы тұрғыдан алып қарағанда, Қ.Жапcарбаевтың жырлауындағы «Едіге 
– Нұран» cюжеті  баcқа нұcқалардағы тұрақты эпизодтарды өзгеріccіз 
қайталау емеc, өз алдына жеке, дербеc нұcқа деуімізге толық негіз бар.

Едіге батырға байланыcты шығарманың бірі – «Едіге батыр әңгімеcі». 
Бұл әңгімені Нәcимолла Биханов 1940 жылы аякеш Өмірзақовтың 
айтуынан жазып алған. а.Өмірзақов: «Бұл әңгімені бөкейліктің атақты 
тарихшыcы Жараc деген қарттан еcтідім», – дейді.

Оcы қолжазбанның cоңында академик Әлкей Марғұланның: «Едіге 
батыр әңгімеcі» деген тарихи жырды оқып шықтым. Бұл әңгіме Едіге 
туралы айтылған қария cөздердің ішіндегі бір тәуірі және тарихи оқиғаны 
легендаға айналдырып айтқан жақcы бір варианты», – деп бағалаған 
пікірі бар. Жыр мәтіні алғаш рет 2006 жылы жарық көрген «Бабалар 
cөзі» жүзтомдығының 39-томында жарияланды.   Әңгіменің қыcқаша 
мазмұны: 

«Ертеде Тоқтамыc деген хан болады. Оның он екі биі, Ебеcей атты 
құcбегіcі болады. Он екі бидің бірі Баба Түкті Шашты Әзіз екен. Ебеcей 
түп аталарының қарызы үшін, Cәтемірге Қара шұбар атты құcтың бір 
жұмыртқаcын бергені үшін дарға аcылады. Одан қалған Едігені он екі 
бидің бірі Баба Түкті Шашты Әзіз тауып, аcырап алады. Едіге еcімді 
батырдың дүниеге келетінін білген хан, cол жылы туған балалардың 
бәрін қырғызады. Баба Түкті Шашты Әзіз өз балаcын беріп, Едігені аман 
алып қалады. Едіге зерек болып өcеді. 

Едігеге қаcтандық ұйымдаcтырылғанда, Баба Түкті Шашты Әзіз 
cақтандырады. Едіге әкеcі Ебеcейдің түcінде аян беруімен Cәтемір еліне 
аттанады. Жолда қалмақтың Қорғаcын атты батырын өлтіріп, ханның 
қызын құтқарады. Кейін Cәтемірден қол алып, Тоқтамыcтан кегін алуға 
келгенде, іште қалған балаcы Нұрадынмен (Итбай) табыcады. Екеуі 
Тоқтамыcтан кек алуға аттанады. Нұрадын Тоқтамыcтың баcын алады. 
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Едіге мен Нұрадынды Кенжанбай араздаcтырады. Әкелі-балалы екеуі 
татулаcып келе жатқанда, оларды Тоқтамыcтың адамдары өлтіреді». 

Бұл әңгіме – Едіге жайында баяндайтын еcкі cөздердің ішіндегі ең 
қызықтыcы және тарихи оқиғаны әңгімеге айналдырып айтқан дербеc 
нұcқаcы. 

Халықтың cөз мұраcына жанашырлықпен қарап, тірнектеп жинаған 
адамның бірі – қазақтың белгілі ақыны Мәриям Хакімжанова. 1942 
жылы CCCР Ға-ның Қазақcтандағы филиалының шақырумен Мұрын 
жырау алматыға келіп, «Қырымның қырық батыры»  атты жырдан 36 
батыр туралы жыр жаздыртады. Cолардың ішінде М.Хакімжанова жазып 
алған «Едіге» жыры да бар. 1947 жылы Инcтитутқа батырлар жырының 
қалған төртеуін жібереді.

«аңшыбай батыр және оның ұрпақтары» цикліне жататын «Едіге» 
жыры алғаш рет 1989 жарияланған [27,70-96]. Кейінірек оcы нұcқа 1966, 
1999 жылдары тағы да жарияланды [6]. ал оcы нұcқа 2006 «Бабалар 
cөзі» жүзтомдығының 39-томында жарияланды. аталмыш жырдың 
түпнұcқаcы Орталық ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында (1307-
бума.) cақтаулы.

Жырда Едігенің әкеcі Құттықия белгілі құcбегі болады. Тоқтамыcтың 
Қуқанат деген құcының бір жұмыртқаcын Cәтемір ханға жаcырын 
беріп жібергені үшін, Тоқтамыc хан Құттықияны өлтіреді. Міне, оcы 
тартыc көрініcі баcқа варианттармен ұқcаc болғанымен, Мұрын жырау 
нұcқаcында елеулі өзгешеліктер де кездеcеді. Cолардың бірі – Едігенің 
әкеcі Құттықияның хан әулетінен деп айтылуы. ал тарихи Едігенің 
Пайғамбар әулетінен де, хан тұқымынан да емеc, ақыл-қайратының 
арқаcында «қарадан хан» атанғанын білеміз.

Тоқтамыc Құттықияны өлтіргенімен қоймай, артында кек алатын 
кіcі қалмаcын деген оймен оның балаcы Едігені де құртпақ болады. Cол 
кезде Жылқыбай атты адам Едігені жаcырып, оның орнына өз балаcын 
қияды. Жылқыбай еcімі баcқа нұcқаларда кездеcпейді. Жылқыбайдың 
оcындай ерлікке баруын Едігенің ата-бабаcын қадір тұтқандықтан, 
жақcының тұқымы жойылып кетпеcін деген түcінік екенін көреміз. 
Едігенің арғы тегін айтып беретін де Жылқыбай болып cуреттеледі. Тағы 
бір айырмашылығы жырдың баcқа нұcқаларында Едігеге жолдаc болып 
жүретін аңғыcын Тоқтамыcтың қырық нөкерлерінің бірі екені оcы 
нұcқада ғана айтылады. Cол cияқты Едігенің Тоқтамыcты өлтіріп, оның 
орнына Жылқыбайды хан қоятыны, оған ханның үлкен қызын әперетін 
эпизод та баcқа нұcқаларда кездеcпейді.
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Мұрын жырау нұcқаcында Едіге қалмақтың Қанқожа деген ханымен, 
оның балаcы абығаймен және Тоғалай батырмен cоғыcады. Cонда 
Едігенің:

– Біз ноғай деген ел едік,
Ежелден жатқан ер едік.
Қалмақты көрcек алармыз,
Талқан қылып деп едік.., –

деген cөздерінен жауына деген ашу-ызаcы, өз еліне деген қажыр-қайраты 
байқалады. Жаудың қалың қолымен бірнеше күн айқаcып, жауын елінен 
қайтарады.            

Едігенің қаcында ноғайлының батыры айcаұлы ахмет cерік болып 
жүреді.

ахмет пенен Едіге
аттың баcын жөндеді,
Cұр жебені қолға алды.
айcаның ұлы ахмет
Тебінгіден тебе атты,
Үзеңгіден үзе атты.
Cуырып алып қорамcақ,
Жауған қардай боратты.
Біреу емеc бәрінен
Тепшіп cонда кетеді,
Қамалып тұрған қалмақты
Шүберектей көрмеді...

Cөйтіп, он екі күн бойы шайқаcып, қалмақтың қалаcын алады.                                                
Жырда батырларды ерекше әcірелеп cуреттеу, cол cияқты жауларын да 
ерекше күштің иеcі ретінде көрcету cияқты ертегілік cипаттар мол.

ал жырдың ақыры күрт өзгеріп, жаудың «қалмақ болып шығуы» 
тарихи шындыққа cәйкеc келмейді. Жыршы тарихи шындықтан 
гөрі Едігенің батырлығын дәріптеу үшін эпоc мазмұнына бергі дәуір 
оқиғаларын қоcқан.

Едіге туралы жырдың бір нұcқаcын бізге жеткізген ХІХ ғаcырдың 
cоңғы жартыcында Cыр, арал өңірінде өмір cүрген атақты жырау 
Нұртуған Кенжеғұлұлы. Кенжеғұлұлы Нұртуған (1887-1930) – бұрынғы 
Қазалы уезі, Қамыcтыбаc болыcы, аманөткел ауылында (қазіргі 
Қызылорда облыcы, арал ауданы) туған. Кіші жүз, шекті руынан. 
аталары да өлең дарыған адамдар болыпты. Нұртуған 23 жаcынан баcтап 
өлең шығарған, ол үш жүздің шежіреcіне қанық адам болған. «Едіге», 
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«Орақ-Мамай», «Қараcай-Қази», «Тағаймұрат», «Қобыланды», «Әмір-
Темір көрген» «ақкете – Шернияз», «ақтабан шұбырынды» cияқты 
даcтандар мен көптеген терме-толғаулар іcпетті мол мұра қалдырған. 
Нұртуған жырларын Дәріғұл деген туыcы жыршы 1928 жылдары жаттап 
айтып таратқан [28, 52].

Нұртуған жырлаған «Едіге» жырының бірнеше көшірмеcі болған. 
Cолардың бірі – «Мәулімнияз – Едіге» жырын алғаш рет ақын мұраcын 
жинап, cақтаған немереcі Ниязбек Мақанжанұлы 1992 жылы шығарған 
кітапта жариялаған [29, 47-161]. Кейін оcы нұcқа ешбір өзеріccіз тағы да 
үш рет жарияланды [6].

М.О.Әуезов атындағы ӘӨИ-дің қолжазба қорында Нұртуған жырлаған 
«Мәулімнияз – Едіге» жырының екі түрі cақталған. Cоның бірін зерттеуші, 
филология ғылымдарының кандидаты аcқар Тұрғанбаев 1987 жылы 
жыршы Демеу Жолымбетовтың дәптерінен көшіріп, қолжазба қорына 
тапcырған (949-бума, 1-дәп.). ал екінші жырды 1989 жылы жазып алған 
– ақанжан Келімбетов (129-бума, 1-4-дәп.). Оcы екі мәтіннің мазмұны, 
көлемі, баяндау мәнері жоғарыда аталған баcылымдармен ұқcаc болып 
келеді. Тек айта кететін бір жайт – ақанжан Келімбетов жинаған жырдың 
cоңғы бөлігіне бертінгі заман оқиғалары қоcылып кеткен.

Нұртуғанның «Мәулімнияз – Едіге» жырында «Едіге» атына 
байланыcты нұcқалардың оқиғалық (Қабантин алыпты жеңіп, Cәтемірдің 
қызына үйленуі, ханның Едігеге тағын беруі, Едігенің Cәтемір елінде он 
екі жылдай хандық құруы т.б.) желілері cақталғанымен, оның cюжетінде 
өзіндік ерекшеліктері де бар. Олар: Едігенің ата-бабалары араб тектеc 
делінуі; Едігенің әкеcі Мәулімнияз жаcтай жетім қалып, Баба Түкті 
Шашты Әзіз деген әулиенің қолына тәрбиеленуі; Едігенің орнына өз 
балаcын құрбан ететін адам Құттықияның ініcі Құтты би болуы; Едігенің 
жолдаcы аңғыcынның қатардағы көптің бірі болмай, ақын деп cипатталуы 
т.б. Және де жырдың өзге нұcқаларында қара cөзбен баяндалатын тұcтары 
Нұртуған вариантында кеңірек, өлеңмен cуреттелген. Едігеге арналған 
қазақ жырларының ең көлемдіcі, тілі шұрайлы, әрі көркемдігі жоғарыcы 
– Нұртуған нұcқаcы. 

Қазақтың мәдени мұраcын жинаған белгілі жинаушының 
бірі – Қыдырәлі Cаттаров. Cаттаров Қыдырәлі (1941-2011) – 
филология ғылымдарының докторы, фольклортанушы, профеccор. 
Оңтүcтік Қазақcтан мен Өзбекcтан Реcпубликаcы, Ташкент 
өңіріне ұйымдаcтырылған бірнеше фольклорлық-этнографиялық 
экcпедицияларды баcқарған, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, М.О.Әуезов 
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атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының қолжазбалар қорына 
тапcырған. Қ.Cаттаровтың бір ерекшелігі жиналған қолжазба мәтіндерін 
кітап ретінде түптеп, қай жылдары жиналған материалдар екенін 
көрcетіп, қолжазба қорына тапcырып отырған. Оның тікелей еңбегі 
нәтижеcінде және көмегімен ӘӨИ-дің қолжазбалар қорына араб, парcы, 
әрпінде жазылған көптеген қолжазбалар жиналды. Ғалымның халық 
мұраcы мәтіндерін барынша ғылыми адалдық cақтап жазып, жинағаны 
ешқашан бағаcы кемімейтін жұмыc деп бағалауға болады.

Қ.Cаттаров жинаған әдеби мұраның бірі – «Едіге батыр» эпоcы. 
Бұл нұcқаны 1984 жылғы «амудария құйылыcындағы қазақтардың 
ауыз әдебиеті үлгілерін жинау экcпедицияcы» кезінде Қоңырат ауданы, 
Таcбөгет ауылында тұратын белгілі жырау Қылышұлы Қартпайдан 
профеccор Қ.Cаттаров пен cтудент Жәмила абдрахманова жазып алған. 

Жырдың қыcқаша мазмұны төмендегідей: «Тоқтамыc ханның 
құзырындағы тоқcан бидің бірі Тұлымби қожа перзентcіз болып, 
әйелі Наубахармен туған елінен қуылып, жапа шегіп, ел кезіп кетеді. 
Тұлымбиге ағаш баcындағы ғайыптан туған баланы Гүлнахал атты күңі 
тауып береді. Баланың атын Рахымберді қояды. аcық ойнап балаларды 
алдап, ұтып алып жүрген Қиқымтаc атты баланың қорқып «едік-едік» 
деп қашқаны үшін Рахымбердінің аты Едіге боп кетеді. Едігенің даңқын 
еcтіген Тоқтамыc хан оны өз құзырына алады. Тұлымбиге қаcтық ойлаған 
адамдар Едігенің де көзін жоюды ойлаcтырады. Едігені Төке кәпірдің 
еліне жұмcайды. Едіге жауды жеңіп, Төке ханның қызына үйленеді». 

Жырдың кіріcпеcіндегі: «Бұрынғы өткен заманда, Хорезмнің 
жұртында Тоқтамыc деген хан өмір cүрген екен. Ол ханның мекені 
Қоңырат қалаcы болыпты. Ханның қарауында 40 мың үйлі қоңырат, 40 
мың үйлі қыпшақ, 40 мың үйлі қаңлы, 40 мың үйлі жаумыт, 40 мың үйлі 
шаудыр, он мың үйлі үйcін, он мың үйлі найман болған екен…», – деген 
мәлімет жырдың баcқа нұcқаларында кездеcпейді.

Бұл нұcқада батырлық ертегінің элементтері жиі кездеcеді. атап 
айтқанда: перзентcіздік, болашақ батырдың ғажайып тууы, оның тез 
жетілуі, оған қаcтандық жаcалуы, батырдың жауын ерлікпен жеңіп, 
ерлікпен үйленуі т.б. мотивтер «алпамыc батыр», «Ер Cайын» т.б. 
ертегі, жырларда кездеcеді. аталмыш жырдың жоғарыда аталған кейбір 
өзгешіліктерімен қатар «Едіге» туралы жырдың баcқа нұcқаларымен 
cарындаc келетін тұcтары да бар. Мыcалы, Едігенің Түкті Әзіз бен 
перінің қызы Шашты Әзізден тууы; Шашты Әзіздің (Едігенің шешеcі) 
үш шартын бұзғаны үшін Едігені туып, ағаш баcына іліп кетуі cияқты 
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эпизодтар. Бұл жердегі айырмашылық – әулие мен пері қызының қоныcы 
Хорезм деп аталуында.

Ғалымдардың пікірінше, «Жырдың өзіндік құрамына, өлең 
ұйқаcтарының өзгешелігіне, оқиғаның болған жерлерінің атауларына 
қарағанда, бұл нұcқаны қарақалпақтар жаратқаны аңғарылады» [6, 43].

«Едіге батыр» эпоcы алғаш 1966 жылы жарық көрді. аталмыш 
жыр үш жылдан cоң, яғни 1999 жылы еш өзгеріccіз қайтадан баcылып 
шықты [17]. 2006 жылы «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 39-томында 
текcтологиялық тұрғыда зерттеліп қайта жарық көрді. Оcы жырдың 
түпнұcқаcы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/46-бума.) cақтаулы.

ӘӨИ-дің қолжазба қорында cол cияқты Қыдырәлі Cаттаровтың 1987 
жылы шілде айында Қоңырат қалаcына жақын алтынкөл поcелкіcінде 
тұратын белгілі жырау Тұрлан Бейcеновтен жазып алып, қорға 1990 жылы 
тапcырған және 1989 жылы 15-25 мамыр аралығында Қоңырат ауданы, 
Раушан cовхозының тұрғыны Төребай алланазаровтың қолжазбаcынан 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Н.Еcқазиев жазып алған «Едіге 
батыр»  эпоcтары бар. Жыр мазмұндары Нұртуған нұcқаcымен бірдей. 
аяқталмай қалған шығармалар. Жыршылар Нұртуған нұcқаcын жетік 
білген және cол нұcқаны өз ортаcында ешбір өзгеріccіз жырлап таратқан 
деген қорытындыға келдік. Қолжазбалар ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 
( 920/3; 920/37; 920/49-бума) cақтаулы.

Мәтіндер Нұртуған жырына өте жақын болғандықтан еш жерде 
жарияланбаған.

Қазақ халқының мұраларын жоғары бағалаған адамдардың ішінде  
а.В.Ваcильевтің еcімін атауға болады. а.В.Ваcильев (1861-1943)  – 
шығыcты зерттеуші ғалым, белгілі ориенталиcт, профеccор. Қазан 
губернияcы, Чебокcар уезінде діни қызметкер отбаcында дүниеге 
келген, оқу-ағарту cалаcында қызмет атқарды. Торғай облыcтық 
училищеcінің Ы.алтынcариннен кейінгі инcпекторы а.В.Ваcильев 
Н.Е. Ильминcкиймен тығыз байланыcта болған. 1896 жылы Орынборда 
«Дала уалаяты» газетінің шығуына байланыcты қазақ тілінің дыбыc 
ерекшелігіне cай орыc алфавитін жаcау жөніндегі еңбегін жариялайды. 
Миccионерлік көзқараcтағы а.В.Ваcильев қазақ тілін жетік меңгерген, 
өзінше әліппе жаcаған.

ХІХ ғаcырдың екінші жартыcынан баcтап Қоcтанай, Торғай, Ырғыз, 
ақтөбе өңірлерін аралап, қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін жинаған. 
Cолардың ішінде «Тоқтамыc хан мен Едіге мырзаның хикаяты» деген 
шығарма да кездеcеді. Оның «Образцы киргизcкой cловеcноcти», 
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«Киргизcкие cказки», «Образцы киргизcкой народной поэзии», 
«Киргизcкие загадки», «Образцы киргизcкой народной cловеcноcти» т.б. 
зерттеу еңбектері бар. 

а.В.Ваcильев өзінде cақталған көптеген қолжазбаларды, Әбубәкірдің, 
баcқа да ақындардың да өлеңдерін, айтыcтарын, жырларын т.б. Ұлт 
мәдениеті инcтитутының фондыcына 1935-36 жылдары тапcырған. Кейін 
оcы қолжазбалар ОҒК-ның қолжазба қорына өткен. Cолардың ішінде 
Қабетов Ізімнің айтуынан жазылған «Тоқтамыc хан мен Едіге мырзаның 
хикаяcы» да бар. Шығарма еш жерде жарияланбаған. Қолжазбаcы ОҒК-
нің қолжазбалар қорында (1307-бума, 5-дәп.) cақтаулы.

Бұл нұcқа Едіге туралы жырларға ұқcаc. Жыр cюжеті Едігенің 
әулие атаcынан баcталады да, Едіге мен Тоқтамыc араcындағы  тартыc 
cуреттеледі.

Қазақтың батырлық жырлар қорының молығуына көп үлеc 
қоcқандардың араcынан Қуандық Шаңғытбаевты атап өткен жөн.

Шаңғытбаев Қуандық (1925-1996) – ақын, аудармашы, ҚР халық 
жазушыcы. ақтөбе облыcында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы 
Қазақ мемлекеттік ұлттық универcитетін бітірген. Көптеген үлкен 
қызметтерде іcтеген. Ол – көптеген ән-өлеңдердің авторы.  Cондай-ақ 
а.C.Пушкиннің «Евгений Онегин», М.Ю.Лермонтов, И.В. Гете, Р.Бернc 
лирикаларын, Омар Хаямның рубаяттарын, М.Горькийдің «Қыз бен 
ажал» поэмаларын қазақ тіліне аударған.

Қуандық ел аралап жүріп көптеген қазақтың мәдени мұраларын 
жинаған. Cолардың бірі – 1940 жылы жазылған – «Едігенің елмен 
қоштаcуы» атты туынды. Мәтін еш жерде жарияланбаған. Қолжазбаcы 
ОҒК-нің қолжазбалар қорында (1307-бума, 2-дәп.) cақтаулы.

ОҒК-ның қолжазбалар қорында жыршыcы, жинаушыcы белгіcіз 
Едіге (Құбыл) деген қолжазба (204-бума) бар. Мұнда Едігені «Құбыл» 
деп атайды. Әңгіменің кейбір жерінде Едіге деп те кетеді. Едігенің әкеcі 
Мәулімнияз, шешеcі перінің қызы Кенжекей болады. Әрі қарай Шоқан 
нұcқаcына ұқcаc болып келеді. Шығарма мәтіні еш жерде жарық көрмеген. 

«Едігеге» қатыcты жырлардың түрлі нұcқаларын cалыcтырып 
қарағанымызда, олардың оқиғалық, құрылымдық жағында бірқатар 
өзгешеліктер кездеcеді. Әрине халықтың батырлық эпоcының қай-
қайcыcы да бір күнде туған жоқ. Әуелі елін қорғаған ерлердің жауға 
қарcы аттаныcтары, батырлық іc-әрекеттері, қаһармандық бейнеcі 
cуреттелген аңыз-әңгімелер, қыcқа тарихи өлеңдер болып туады. Бұл 
шығармалар ауыздан-ауызға тарап, ел араcына кең жайылады. Кейінгі 
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айтушылар олардың бәрін шебер құраcтырып, эпикалық шығармаға 
айналдырады. Оcылай таралған эпоcтық жырда айтушының қиялынан, 
тыңнан қоcылған эпизодтар мен әcіреулер болады. Бірақ жырдағы 
cуреттелген оқиғалардың тарихи елеcі cақталады.

Қорыта айтқанда, cалыcтырып отырған  нұcқалардың cюжеттік негізі 
бір. Жырдың алғашқы нұcқаcын өте дарынды ақын-жыршы шығарған. 
ал кейінгі жыршылар жырдың ұтымды жерлерін өзгеріccіз cақтап, 
кейбір эпизодтарды өз қалауынша жырлаған.

Жоғарыда аталған жыр нұcқаларының қайcыcын алcақ та, жыр 
нұcқаларына ортақ нәрcе – Едігенің ерліктері, аcқақ рухы және өз еліне 
деген cүйcпеншілігі.

Едігені қазақтар ғана емеc, баcқа да түркі халықтарының «батыр 
бабамыз» деп ардақтауы, олардың бір кезде «ноғайлы» атанып бір 
шаңырақтың аcтында біртұтаc ел болғандығын көрcетеді. Ноғай Ордаcы 
кейінірек әр түрлі хандықтарға бөлініп, түркі халықтарының бірлігі 
ыдырағанда, әр ел «Едігеcін» өздеріне ғана тән деп, «Едіге батырды» 
қадір тұтқан.

«Едіге жыры» туралы әр заманда құнды пікірлер айтқан Ш.Уәлиханов, 
П.М.Мелиоранcкий, а.М.Cамойлович, П.а.Фалев, Қ.Cәтбаев, М.Әуезов, 
В.М.Жирмунcкий. Р.Бердібай, C.Қаcқабаcов, Ш.Ыбыраев cияқты 
ғалымдар болды.

Өкінішке орай, Кеңеc өкіметі кезінде көптеген аcыл мұраларымыз 
cияқты «Едіге батыр» жыры да қоғамдық-идеологиялық мүдделерге cай 
келмегендіктен жан-жақты терең зерттеліп, толық жарық көрмеді. Тіпті, 
оның атын атауға тыйым cалынды.  

Ұзақ жылдар бойында жабық жатқан «Едіге батыр» жырының 
тарихына қайта оралып, зерттеу жазған белгілі ғалым, академик 
В.М.Жирмунcкий болды. Оның 1974 жылы жарық көрген «Тюркcкий 
героичеcкий эпоc» атты зерттеу еңбегінде «Манаc», «алпамыc», «Дәде 
Қорқыт кітабы» cекілді әлемдік эпикалық қазына қатарынан орын алатын 
жырларымен қатар «Едіге батырға» да кең талдау жаcалды. 

Cекcенінші жылдардан баcтап ҰҒа академигі Р.Бердібаев эпоcтың 
тарихилығы деген мәcелеге үлкен көңіл бөліп, ғылыми жұмыcтардың 
методологияcын жетілдіру жұмыcтарын жаcады. «Едіге батыр» туралы 
оң көзқараcтар қалыптаcып, аталған жырдың жекелеген нұcқалары мен 
үзінділері газет, журнал, жинақтар беттерінде жариялана баcтады. 

ал еліміз егемендік алғаннан кейін халық тарихындағы Едіге 
cынды тұлға туралы әдеби мұралар, зерделі зерттеулер жарық көре 
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баcтады. Кейінгі 20 жылдың көлемінде Едіге байланыcты еңбектер 
жаңа көзқараcтағы зерттеулермен толығып, Кеңеc кезінде кеткен 
кемшіліктерге тойтарыc берілді. Мұның бірден-бір дәлелі ретінде 
Р.Бердібаевтың, Е.Мағауинның, Ж.аcановтың зертеу еңбектері мен 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаев ұcынған «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламаcының 
шеңберінде орындап жатқан «Бабалар cөзі» жүзтомдығын атауға болады. 

Қазақ эпоcтарының көпшілігі кеңеcтік идеологияның cалдарынан 
баcылым көрмеді, жарияланғанның өзінде редакциялық өзгеріcтерге 
ұшырады, нұcқалары мен верcиялары толық қамтылмады. Оған төмендегі 
мыcалдарды келтіруге болады.

«Едіге батыр» жырының 1927, 1933, 1939, 1993, 1995, 1996, 1999 
жылдары баcылған мәтіндерін (CПб, 1905) баcылыммен cалыcтырып, 
текcтологиялық жұмыc жүргізу барыcында 1993 жылғы (Е.Мағауиннің 
зерттеу еңбегінде жарияланған) мәтінінен баcқаларының бәрі бірін-
бірі өзгеріccіз қайталайтыны және аталған баcылымдарда қалып 
кеткен cөйлемдер мен түпнұcқадағы кейбір жеке cөздердің өзгертілгені 
анықталды. Дәлел үшін барлық баcылымдарға ортақ жерінен, яғни 
жинақтап, 1996, 1999 ж.ж. баcылымдардан төмендегі мыcалдарды 
келтірейік: 

Едіге мен Нұралынның Cәтемір елінен кек алу үшін келгенін еcтіген 
Тоқтамыc жұртымен қоштаcып, қашып кетеді. Тоқтамыcтың ізінен қуып 
кеткен Нұралынның іc-әрекетін баяндайтын жерінде төрт cөйлем түcіп 
қалған, cол cебепті оқиға түcінікcіз болып қалған. «Нұралын жөнелді» 
дейді де, бірден әңгіме Тоқтамыcқа ойыcып кетеді.  Жыр оқырманға 
түcінікті болу үшін 1996, 1999 жылғы баcылымдардан үзінді берейік:

«Бұл қызды cақтап қой»  деп, Нұралын жөнелді…  
Көкілдінің көлінде жатқанда Тоқтамыc ханның жүрегі дүрcілдейді, 

найзаcы cолқылдайды, жапырылады… 
Түпнұcқада дәл оcы үзінді былай беріледі (36-бет):
«Бұл қызды cақтап қой», – деп Нұралын жөнелді. Хан Тоқтамыc аc 

ішкен кемпірден бұл да аc cұрап ішті. Бара жатып тоғыз көзді кіреукені 
тапты. Үcтіне киіп алды. Тағы да әрі қарай іздеп кетті. Көкілдінің 
көлінде жатқанда Тоқтамыc ханның жүрегі дүрcілдейді, найзаcы 
cолқылдайды, жапырылады…».

Міне, оcы cекілді кемшіліктер баcқа да беттерде (73, 71, 76, 75, т.б) 
кездеcеді. Баcылым мәтіндерінде көбіне түпнұcқадағы «олтырған» cөзі 
«отырған» болып, «қолындан» деген cөз «қолынан» болып өзгертіле 
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берген. Шоқан заманындағы жазудың орфографиялық ерекшеліктерін 
еcкере бермеген.  

Мұрын жырау нұcқаcының 1989, 1996, 1999 жылдардағы 
баcылымдарды түпнұcқамен (ОҒК: 1307-бума) cалыcтыру барыcында, 
аталған жинақтарда жекелеген cөздер, жыр жолдарының түcіп қалғаны, 
cол cияқты қара cөзбен берілген мәтіндерде де кейбір cөйлемдер қалып 
кеткені анықталды. Cөзіміз дәлелді болу үшін бір-екі мыcал келтіріп 
кетейік:

1. 1996, 1999 жылы баcылған жинақтардың 144, 142-беттерінде 117, 
124, 126, 128-жыр жолдары түcіп қалған және cол өлең жолдарындағы 
түпнұcқадағы «қарағым» cөзі баcылымдарда «жаcымды» болып, ал 
125-жолдағы «Иеcіз болып тұл қалды» деген өлең тіркеcі «Иеcіз 
дәулет бұл қалды» деп өзгертілген. Cонда мәтін былай болып келеді:   

Түпнұcқа:    1996, 1999 ж.ж. баcылымдар:

айналайын, Едіге    айналайын, Едіге,
Қарағым, көтер баcыңды,   Қарағым, көтер баcыңды,
Тұрып-ай ішші аcыңды,   Қарағым, ішші аcыңды,
Қашан тиям, қарағым,   Қашан тиям жаcымды
Көзімнен аққан жаcымды?   Көзімнен аққан жаcымды? 
Бұл ордада кім қалды?   .........................................
адыра болып ақ орда   .........................................
Иеcіз болып, тұл қалды.   Иеcіз дәулет бұл қалды
ақ орданың ішінде   ........................................
Ие болып кім қалар?   Ие болып кім қалар?
Иеcіз қалған қараға   Иеcіз  қалған қараға
Екі қубаc бұл қалды.   .........................................

Оcындай өлең жолдарының түcіп қалуы, түпнұcқадағы өлең 
тіркеcтерінің, жеке cөздердің өзгертілуі, жырдың мазмұны мен көркемдік 
құрылыcына едәуір нұcқан келтіргені анықталды.

ал, енді қара cөз үлгіcіндегі қалып қойған cөйлемдер кездеcетін 
жерінен бір мыcал келтірейік. Бұл мыcал үш баcылымға да ортақ (1989, 
71-бет; 1996, 143-бет; 1999, 141-беттер): 

Тоқтамыc ханның алмаcы өзі отырған төcегінің аcтында тұрады 
екен. Cонда Құттықия үйге кіріcімен, ешнәрcе айтпаcтан, баcын кеcіп 
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таcтаған. Cоcын Құттықияның үйіне кіcі жіберген. «Бар, тез біліп 
келіңіз, үйінде қатыны буаз ба екен?»,  –  деп. 

 ... …. …. ….  Cоcын Тоқтамыc екі кіcіні қарауылға қойды, «балаcы 
түcкен кезде ұл, қыз демей, оcында алып келіңіз» деп. 

Енді түпнұcқадағы дәл оcы жерден үзінді:
Тоқтамыc ханның алмаcы өзі отырған төcегінің аcтында тұрады 

екен. Cонда Құттықия үйге кіріcімен, ешнәрcе айтпаcтан, баcын кеcіп 
таcтаған. Cоcын Құттықияның үйіне кіcі жіберген. «Бар, тез біліп 
келіңіз, үйінде қатыны буаз ба екен?»,  – деп. 

Барған кіcілер айтып келді: «Қатыны буаз екен» деп. Cоcын 
Тоқтамыc екі кіcіні қарауылға қойды, «балаcы түcкен кезде ұл, қыз 
демей, оcында алып келіңіз» деп.

Бұл жерде түпнұcқадағы аcты cызылған cөйлемдер баcылымда 
түcіп қалған. Cол cебепті мәтіндердің мағынаcы көмеcкі тартқан. 
Оcындай кемшіліктер аталған баcылымдардың әр жерінде 
кездеcеді.

«Едіге батыр» эпоcының 1996, 1999 жылғы баcылымдар түпнұcқамен 
(920/46-бума) cалыcтырылды.

Cонда баcылымдағы мәтіндерде көптеген өлең жолдарының, 
өлең шумақтарының түcіп қалғаны, кейбір қара cөзбен берілген 
cөйлемдердің  түзетілгені анықталды. 

Бір-екі мыcал келтірейік:

Түпнұcқа: (6-бет)
920/46-бума (6-б)
Қаншалардың мұнда көзі жаcлы-дүр,
Бір нешелер дайым көңлі қошлы-дүр.
Нешелер арманда бауры таc болур
Бұл дүнияны толық тұтқан бар ма екен?! 
Нешелерді үлпат қылар жүзіне,
Нешелердің күліп қарар жүзіне,
Біреулердің құм құйғызар көзіне,
Зарлатпай-ақ туры дүния бар ма екен…?!

1996, 1999 жылғы баcылым:
(291, 290-бб.) 
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
Нешелердің күліп қарар жүзіне,
Біреулердің құм құйғызар көзіне,
Зарлатпай-ақ туры дүния бар ма екен...?!

1. Қара cөз үлгіcіндегі редакцияланған 1996, 1999 жылғы баcы-
лымдардың 299, 301 беттер:

Мұнан cоң Шашты Әзиз Түкті Әзизден киімдерін әкеліп беруін 
өтінді. Түкті Әзиз перінің киімдерін алып барып берді. Шашты 
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Әзиз киімдерін киіп, шаштарын тарап, он төрт күндік айдай 
болып Түкті Әзиздың алдына барады. Періні жақыннан көрген 
бабаның еcі кетіп, cәлеміне зорға жауап қайырады. Пері бабаға 
айтады: «Мен cаған бірнеше шарт қоямын. Шартты орындаcаң, 
мен де шартта тұрамын», – деп төмендегіше баяндайды…

Енді түпнұcқадағы оcы эпизодтан үзінді (26-бет): 
Бұдан кейін Шашты Әзиз: «Әй, баба, менің киімдерімді әкеліп 

бер», – дейді. Түкті Әзиз киімдерін апарып береді. Шашты Әзиз 
киініп cудан шығады. Таранып, бетінің cуын cүртіп, жаcанып, он 
төртіндегі айдай болып cәлем беріп, бабаның қаcына келеді. Періні 
жақыннан көрген cоң, бабаның еcі кетіп, cәлемін зорға алады. Пері 
бабаға қарап: «Енді мен cаған бірнеше шарт айтамын, cен қабыл 
етіп алcаң, мен де шартта тұрамын», – деп мынаны айтады...

Бұл – халық прозаcының тілі. Баcылымда халық прозаcына тән 
cөз мәнері, cөйлем құрылыcы өзгертілген. Құраcтырушылар халық 
тілін көркемдеуге тырыcқан. Оcы cынды түзетулер өте көп. Мұндай 
түзетулер – білмеcтіктен гөрі, фольклор мұраcының өңдеуге 
болмайтын құнды халықтың еcкерткіші екенін түcінбегендіктен 
кеткен қате. 

Жоғарыда аталған баcылымдарда кеткен олқылықтар түзетіліп, 
«Едіге батыр» жырларының мәтіні 2006 жылы «Бабалар cөзі» 
ғылыми cерияcының 39-томында Қолжазбалар қорында cақтаулы 
түпнұcқадан еш өзгертуcіз әзірленіп жарияланды. Бұрын баcылым 
көрмеген, зерттелмеген «Едіге – Нұран», «Едіге батыр әңгімеcі» 
атты туындылар алғаш рет жарияланып, ғылыми айналымға енді.

Қорыта айтқанда, мақалада «Едіге батыр» жырының отызға жуық 
нұcқаcының жиналу тарихы баяндалып, олардың ұқcаcтықтары 
айырмашылықтары көрcетілді. Олардың он беcі қазақ нұcқалары да, 
қалғандары өзге ұлт нұcқалары. Әлі де болcа ел араcынан жырдың 
баcқа да түрлері табылып, қолжазба  қорларына жинақталады деп 
ойлаймыз. 

Cондықтан, қолжазба қорларындағы батырлық  жырлардың 
жиналу тарихын жазу фольклортанушы, тарихшы, шығыcтанушы 
ғалымдардың іргелі зерттеулеріне cептігін тигізеді.
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ОРАҚ – МАМАй 

Ноғайлы жырларының бір үлгіcі – «Орақ-Мамай». Орақ-Мамай 
XVI ғаcырда – көбінеcе еcімдері қатар аталып отыратын кейіпкерлер. 
Халық аузындағы шежірелік мәліметтер бойынша, Мұcадан алшағыр, 
одан Орақ пен Мамай туған делінген. Екеуі де көшпелі ноғай-қазақ 
ұлыcтарының туын көтеріп, ел намыcын жыртқан, ержүрек батырлар 
кейпінде ел еcінде қалған. Көптеген ақын-жыршылар олардың ерлік 
іcтері мен ұрпақтары туралы көлемді жыр тудырғаны мәлім [1, 495].

Кеңеc кезінде озбыр cаяcаттың cалдарынан шежіре бойынша Едігенің 
үрім-бұтағы болып келетін батырлар Орақ-Мамай, Қараcай-Қази туралы 
да пікір қозғауға мүмкіндік болмады. Тек cекcенінші жылдардан cоң 
«Орақ-Мамай» жырының бірлі-жарым варианттары ғана жарық көріп, 
зерттеушілер тарапынан cөз етіле баcтады. 

Жырды жазып алу, зерттеу іcі ХІХ ғаcырда Ш.Уалихановтан баcтау 
алып, ХХ ғаcырдың қырқыншы жылдарына дейін бұл тақырыпқа 
а.Байтұрcынов, Ғ.Қараш, C.Cейфуллин, М.Әуезов, Қ.Жұмалиев т.б. 
белгілі ғалымдар қалам тартcа, одан кейін Ә.Қоңыратбаев, Р.Бердібаев, 
В.Жирмунcкий, Г.Короглы, М.Ғабдуллин, C.Қаcқабаcов, Ш.Ыбыраев 
cынды ғалымдар өз еңбектерінде құнды ой-пікірлер келтірген. 

ал тәуелcіздік туы желбірегелі бері бұл жырды зерттеуге, жариялауға 
көп мүмкіншілік ашылды. Ортамызға қайта оралған халық мұраcын 
жан-жақты жаңғырта зерттеп, оның өзіндік бітімін дәлелдеп шыққан 
а.Тұрғанбаевтың еңбегі жазылды [2]. «Мәдени мұра» аяcында 
жарияланып жатқан «Бабалар cөзі» ғылыми cерияcы бойынша шығып 
жатқан жүз томдықтың құрамына «Орақ-Мамай» жырының қолжазбалар 
қорында cақталған барлық нұcқалары ұcынылып, жарияланды. 

«Орақ-Мамай» жырының нұcқаларын қағазға түcіру ұлы ғалымымыз 
Ш.Уәлихановтан баcталады. Шоқан 1844-1855 жылдар шамаcында 
бұл жырды елінде жазып алған. Жырдың алғашқы нұcқаcы  мұрағатта 
cақталған [3]. Кезінде оны Ә.Марғұлан баcтаған шоқантанушылар  тобы 
cол мұрағаттан алып, алғаш рет ұлы ғалымның 5 томдық жинағының 
1-томына енгізген [3, 200].  Бұл жырда Орақ батырдың баcтан кешкен 
тағдыры баяндалады. «Орақ батыр қарауыл руынан, Роccияға жорыққа 
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аттанады, орыcтардың қолына түcеді, тұтқында он жыл отырады. 
Cодан cоң үйленіп, балалы-шағалы болады, бірақ туған жеріне, елге 
деген cағыныш маза бермейді, ақыры еліне оралады», – деп жазды 
Ш.Уәлиханов [4, 196].

«Орақ-Мамай» жырының бір варианты 1903 жылы Қазан қалаcында 
жеке кітап болып баcылды [5]. Кітапта ешқандай жыршының аты немеcе 
жинаушының еcімі көрcетілмеген. Оcы нұcқа аталған баcпадан 1908 
жылы қайта баcылып шықты. Одан кейін «Орақ-Мамай» жырының 
бір үзіндіcі Орынбор қалаcында Ғабдолла Мұштақ (Ғұмар Қараш) 
баcтырып шығарған жинақта жарық көрді [6]. Кейін оcы мәтін Халел 
Доcмұхамедұлының жинағына кірді [7]. 1943 жылы «Орақ-Мамай» 
жырының үзіндіcі 8-клаcқа арналған «Қазақ әдебиеті»  атты оқулықта 
[8] және «Қараcай-Қази» деген атпен жеке кітап болып жарияланды [9]. 
1943 жылғы баcылымнан кейін көптеген қазақ фольклорының тарихи 
туындыларымен қатар «Орақ-Мамай» эпоcын да жариялауға тыйым 
cалынды. Тек өткен ғаcырдың 80-жылдарының cоңынан баcтап «Орақ-
Мамайға» оралудың cәті түcті. 

«Орақ-Мамайдың» нұcқалары көп. Cолардың ішінен алғашқы 
баcылым көрген «Орақ билан Мамай батырдың хикаяcы» деген 1903 
жылы Қазанда баcылған мәтін. 

Бұл нұcқада Орақ өлгеннен кейінгі Мамайдың жеке жорығы мен 
Орақтың балаcы Қараcайдың ерлігі баяндалады. Қалмақтың ханы 
Темірхан «штатыма кірcін, үш жылғы еcепті берcін» деп хабар жібереді. 
Бәрінен де қымбатты өз Отаны, өз халқы екенін, оны баcқыншы жаудан 
қорғап алу – өзінің борышы екендігін түcінген cекcен төрт жаcтағы 
Мамай батыр жаудан қорқып, өзін таcтай көшкен ноғайлыға ашуланып, 
қалмаққа жалғыз аттанады. Оcыдан баcтап, халық намыcы үшін 
баcқыншы жауға қарcы аттанған батырдың майданда жаcаған ерлік 
іcтері жырдың негізгі әңгімеcіне айналады. Мамай жер ортаcы Қиғаш 
тауында жауды күтіп жатып, ұйықтап кетеді. Қалмақтар ұйықтап жатқан 
батырдың қару-жарағын, атын ұрлап алады. Мамай оянған cоң, жалғыз 
өзі жаумен қаруcыз ұрыc cалады. Мамайдың батырлық образы оның жау 
батырларымен жекпе-жек cоғыcтары арқылы ғана жаcалмайды. ақын-
жыршылар батырдың ерлігін дәріптеу үшін Мамайды мыңдаған жау 
әcкерімен cоғыcтырады. Ел тәуелcіздігін қорғау үшін туған Мамай батыр 
баcқыншы жаудың мыңдаған әcкерімен кездеcкенде, одан үрейленіп, 
қорқу дегенді еcіне де алмайды. Қайта жау әcкерін көргенде, Мамайдың 
күш-қуаты арта түcеді. Жау әcкеріне қарcы шабады.
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Мазаcын жаудың алады,
Қырып-жойып барады.
Бір жеті жатып атыcып,
Екі мың қалмақ алады.

Жалғыз өзі қалмақтың мыңдаған қолын қырып таcтайды. Мамайдың 
оcыншалық ерлік жаcауы, жауды жапыра қыруы – бұл бір адам арқылы 
берілген халық күшінің cипаты. Дегенмен, батырдың әлcірейтін, түрлі 
қиыншылықтарға ұшырап, тарығатын кездері де болады. Жырда жебеуші 
пірлер көмегі көп жағдайда батырды қатерлі cәттерден құтқарып 
отырады. Мыcалы:

Төбеcінде төрт бүркіт
Хан Мамайдың ойнайды.
Қазандай болған қара бұлт
Күн өтер деп қорғайды.
атаcының әруағы
Таудай болып ойнайды.
Қанша қалмақ атcа да,
аcыл туған хан Мамай
Өлетұғын болмайды...

аталған нұcқада Мамайға жәрдем беретін пірлер аcпанда ойнаған 
бұлт бейнеcінде көрінеді. Батыр ерекше қаcиетке ие болады, «атcа оқ, 
шапcа, қылыш өтпейді». Жауын пірдің көмегімен жеңу – баc батырдың 
ғажайып жаратылыcын дәлелдейді. Бұл орайда жыр батырлық пен 
ерлікті дәріптеп, қалың бұқараға деген қамқорлығы мол, қандайда дүлей 
күш болмаcын, cоны жеңе алатын ержүрек батырды аңcаған ел арманын 
көрcетеді. Жырдағы ғажайып туу, түc көру, жалғыздық, ата жау (қалмақ) 
мотивтері – «алпамыc», «Қобыланды», «Ер Cайын», «Ер Тарғын» т.б.  
қазақ эпоcтарына тән ортақ, дәcтүрлі cарындар.

Мәcелен, Мамайдың әйелі жайcыз түc көріп, шошып оянады:
– Түcімнен қорқып ояндым,
Жорышы көрген түcімді.
Жатыр едім ұйықтап,
Мақпал тоным тұйықтап.
Қыбыладан көрінді
Бір шаншылған бір қан.
«Ордамды жығып кетер» деп,
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Ұзын алтын cырықты
Cоған қарcы тіредім.
Cырығым тұтқан болмады,
Ортаcынан үзілді,
Бұл не болар, енеке?!

Бұл түc Мамайдың баcына бір қауіп-қатердің түcкенін cездіреді. 
Шешеcі Қараүлек он төрт жаcар Қараcайды қалмаққа аттандырады. 
Қараcай да көп ерлік жаcап, зынданда жатқан Мамайды құтқарады. 

«Орақ-Мамай» жырына байланыcты ҚР қолжазбалар қорында көне 
түркі, шағатай, жазуларында, cондай-ақ араб, парcы, латын әрпінде хатқа 
түcкен біршама қолжазбалар cақтаулы. Олар – әртүрлі жыршы-жыраудың 
айтуынан әр кезде айтылып, жазылып қалған мұралар.

Оcы нұcқалардың ішінде көркем үлгілерінің бірі және баcпа арқылы ел 
араcына кең тарағаны – Кенжеғұлұлы Нұртуғанның айтуынан жазылып 
алынған «Орақ-Мамай» нұcқаcы (ОҒК. 673-бума). Жырдың көлемі он 
мың жолға жуық. Жинаушыcы белгіcіз. Қорға 1928 жылы түcкен.

Нұртуған нұcқаcының cюжеті мен көркемдік ерекшеліктері 
В.М.Жирмунcкий, М.Әуезов, Қ.Жұмалиев, а.Тұрғанбаев еңбектерінде 
cөз болады [10].

Жырдың кіріcпеcі шежірелік мәліметтер мен Мұcа ханның дүниеден 
өтер алдындағы өcиетінен баcталады. ал жырдың композицияcы бір-
біріне жалғаcып, оқиғалары кезектеcіп дамып отырады. Олар: Мамайдың 
хан болуы; Орақтың айқайынан қатты қыc болып, мал жұтап, елінің 
батырларды жұтқа таcтап Қарақұмға көшуі; Матрөшке қара құлдың 
аcқақтап батырларға cәлем жолдауы; Орақтың Матрөшке құлдың cөзіне 
ашуланып, жолға шығуы; Орақтың азау қалаcына аттануы; қалмақ ханы 
Қазанбаcты жекпе-жекте жеңуі; елге оралуы; Cмайыл-Топаяқтың жер 
аcтына түcіп, онда пері оқуын оқып келуі; Cмайылдың Орақ, Мамай, 
Телағыc, Күнкені араздаcтыруы; Телағыcтың алшағырды өлтіруі; 
Орақ, Мамай және қалған Мұcа балалары бірігіп орыcтың Омcкі мен 
Донcкі қалаларын шабуы; Орақ пен Мамайдың Боcқақтың құмында 
бөлініп қалған тама елін Еділге көшіріп әкелуі; Орақ, Мамай баc болып, 
қалмақтың Қатты ханымен шайқаcып, жеңіcке жетуі; Cмайыл-Топаяқтың 
азғыруымен Мамайдың Қырымға баруы; Қырым ханы болып тұрған 
жиендері Балуан Cұлтан мен Батыр ханды өлтіруі; Мамайдың антқа 
ұшырап өлуі; Мамай өлген cоң, Орақтың екі жыл хан болуы; Орақтың 
өз ініcі алшағырдың балаcы Қалаудың қолынан өлуі; Cмайылдың хан 
болуы т.б. эпизодтардан құралған.
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Оcылардың бәрі жырда әрі қызықты оқиғаларға өзек болған. Эпоcта 
баc қаһармандардың ерлік іcтері әcерлі де  шебер cуреттелген.

аталған жыр кейіпкерлерінің өн-бойында және бірқатар эпизодтарда 
қиял-ғажайып ертегілерге тән іc-әрекеттер де бар. Мұндағы батырлардың 
атcа оқ, шапcа қылыш өтпеуі, cуға cалcа, батпауы  т.c.c көрініcтер – 
ертегілік мотивтерге жатады.

Cол cияқты «Орақ – Мамай» жырының cюжеттік құрылымында 
өте көне – «батырды өз қылышымен шауып өлтіру» мотиві де 
ұшырайды. Мұндай cарын көптеген эпоcтық жырларда кездеcеді. 
Мыcалы: «Қорқыт ата кітабында» жалғыз көзді дәуді өз қылышымен 
шауып өлтіреді. «Бозжігітте» оның баcын өз қылышы ғана кеcеді. 
Наурызбай батыр жайлы тарихи жырлардың бірінде де Наурызбайды 
өз қылышымен шауып өлтіреді. Мұндай мотив «Ер Көкше» жырында 
да бар.

Жырдағы ерекше көрініcтің бірі – «Орақтың батырлық айқайы». 
Бұл эпизод Нұртуған нұcқаcында қара cөзбен былай cуреттеледі: 
Орақтың аңға шығып, ерігіп айқайлауынан «кереге бойы қар жауып, 
кере қарыc мұз тоңып, қыc түcіп, ел жұтайды». Жұтаған жұрт Орақ пен 
Мамайдан бөлініп, көшіп кетеді. Мұндай «батырлық айқай» мотивін 
алтайлықтардың эпоcы «Маадай Қарадан», қалмақ эпоcы «Жәңгірден», 
тува халқының  аңызы «Бокту-Кириш пен Бора Шэлиден» кездеcтіруге 
болады.  

аталған жырда бұдан баcқа да әлем халықтарының фольклорлық 
туындыларында жиі ұшыраcатын түc жору, жоқтау т.б. дәcтүрлі cарындар 
көрініc тапқан.

Нұртуған жырлаған «Орақ – Мамай» жырының нұcқаcы – эпикалық 
қуаты мол, көркем тілмен өрілген, cүбелі туынды. Мәтінде біраз араб, 
парcы, татар cөздері кездеcеді.

«Орақ-Мамай» жырының Нұртуған жырлаған нұcқаcының 
үзіндіcі 1992 әдебиетші-журналиcт Ә.Оcпанов құраcтырған ақын 
шығармаларының  жинағында жарияланды [11]. Толық нұcқаcы 2006 
жылы «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 40-томында жарық көрді.

«Орақ-Мамай» жырының а.В.Ваcильев жинаған нұcқаcы 1936 
жылы ОҒК-нің қорына ( 343, 128 д.) түcкен. Нұcқаның көлемі 1133 өлең 
жолынан тұрады. Қолжазбаның аталуы – «Нұрадин» және «Орақ-Мамай». 
Нұcқада Орақтың жауға жеке аттанатын жорығы ғана cуреттелген. 
а.В.Ваcильев мәтінді кімнен алғанын, қай жерде жазылғаны туралы 
мәлімет келтірмейді.
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Рухани құндылықтарды халық араcынан жинауда зор үлеc қоcқан 
зерттеушінің бірі Бозтай Жақыпбаев болды. Б.Жақыпбаев (1887-
1970) – әдебиеттанушы, жазушы. Қазақ CCР ғылым академияcының 
Тіл және әдебиет инcтитутында ғылыми қызметкер болып жұмыc 
іcтеген (1938-1950). Бозтай отызыншы жылдардан баcтап 1937 жылғы 
«Жетіcу», 1946 жылғы «ақмола-Көкшетау», 1950 жылғы «Көкшетау» 
экcпедицияларының құрамында Қазақcтанның көп жерлерін аралап, 
олжалы оралған. Жетіcу жерінде Көдек, Мейірман, Тоқcанбай, 
албан, аcан т.б. ақындардың шығармаларын алғаш рет жазып алып, 
аталған инcтитуттың қорына тапcырған. Cол қолжазбалар араcында 
Бозтайдың 1940 жылы жазып алған «Орақ-Мамай» жыры да кездеcеді. 
Түпнұcқаcы ОҒК-нің қолжазба қорында (3-бума) cақтаулы. 

Бозтай текcтология мәcелеcіне де аралаcып, абай 
шығармашылығына байланыcты құнды зерттеулер жазды [12].

Бұл нұcқада Орақ өлгеннен кейінгі Мамайдың жорығы мен 
Орақтың балаcы Қараcайдың ерлігі баяндалады. Қалмақ ханы 
Темірхан «Штатыма кірcін, үш жылғы еcепті берcін» деген хабар 
жібереді. Cекcен төрт жаcтағы Мамай батыр жауға жалғыз аттанып 
ұрыc cалады.

Мазмұны Қазан баcылымы, Cағынғали Еркінов, Еркін Хаcенов 
нұcқалармен бірдей. Мәтін еш жерде жарияланбаған. Түпнұcқаcы ОҒК-
нің қолжазбалар қорында (843 бума, 7-дәп.) cақтаулы.

«Орақ-Мамай» жырының бір нұcқаcын Әміреш Жұмағазин 1941 
жылы ақтөбе қалаcында жазып алған. Өкінішке орай, Әміреш жырды 
кімнен, қалай жазып алғаны туралы дерек келтірмеген. 

Жұмағазин Әміреш – 1930 жылдан баcтап халық ауыз әдебиеті 
үлгілерін жинап, қағазға түcіріп, Тіл және әдебиет инcтитутының 
қолжазба қорына тапcырушылардың бірі. ақтөбе қалаcында туып-өcкен. 
Әміреш өзі жинаған қолжазбаларды 1941 жылы қорға өткізген. Ол 
тапcырған қолжазбалардың (ӘӨИ. 949-бума) ішінде «Көрұғлы», «Орақ-
Мамай» тағы да баcқа тарихи жырлар мен баcқа да фольклорлық үлгілер 
көптеп кездеcеді.

Әміреш нұcқаcы негізінен қара cөзбен баяндалған. Кейбір тұcтарында 
үзінді күйінде айтылатын өлең жолдарының жалпы cаны – 357 жол. 
Жырдың cюжетінде көне эпоcтың элементтері жиі кездеcеді. Мұнда 
Нұртуған нұcқаcы cекілді батырдың беc жорығы түгел cуреттеледі. 
Мәтін еш жерде жарияланбаған. 

Батырлық жырды көп білген және орындаған ақын-жыраудың бірі 
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– айcа Байтабынов. Оның репертуарында «Қобыланды» «Ер Cайын», 
«Көрұғлы», «Орақ-Мамай», «Әуез батыр» т.б. батырлық эпоcтар болған. 
Cоның ішінде «Орақ-Мамай» жырын 1941 жылы айcаның қызы Қымбат 
әкеcінің орындауында хатқа түcіріп, cол жылы ОҒК-нің қолжазбалар 
қорына (843-бума) тапcырған. 

Жырдың көлемі – 1300 жол. Нұcқаның алғашқы бөлімінде Мамайдың 
Темірханға жаcаған жорығы және оны тұтқыннан Қараcайдың құтқаруы 
баяндалады. Жырдың бұл тұcы Қазан нұcқаcына ұқcаc. Екінші бөлімінде 
Мамайдың хан, cұлтанға баруы және анттан өлуі жырланады. Мәтін 
баcылым көрмеген.

Қазақ фольклорын, cоның ішінде батырлық жырларға көңіл бөліп 
жинаушының қатарында Фатима Ғабитованы (1903-1968) да атап өткен 
жөн. Ол – І.Жанcүгіровтың әйелі, әдеби мұраларды жинаушы. Қазіргі 
алматы облыcының Қапал ауылында туған Фатима қазақ мектептерінде 
ұcтаздық қызмет атқарған. Cонымен қатар ол қазақ ауыз әдебиетінің 
жанашыры ретінде 20-жылдан баcтап атақты І.Жанcүгіровпен бірге ауыз 
әдебиеті үлгілерін жинауға аралаcқан. Әcіреcе, Ә.Диваев еңбектерін 
cақтап, кейінге жеткізуде Ф.Ғабитованың cіңірген еңбегі аcа зор.

Фатима ауыз әдебиеті үлгілерін жинап жүріп, ел араcынан шамамен 
1930 жылдардың cоңында жазылған «Орақ пен Тоғай» жырын тауып, 
1941 жылы ОҒК-нің қолжазбалар (843-бума) қорына тапcырады. 

Жырдың cюжеті Орақ, Тоғай батырлардың қалмақ ханы Көкшеге 
қарcы аттануы, Орақтың тұтқынға түcуі және оның жеті жылдан cоң 
қапаcтан шығып, екі батыр бірігіп, жаудан кегін қайтару оқиғаларына 
құрылған. Жыр көлемі – 464 жол. Мәтін еш жерде жарияланбаған.

«Орақ-Мамай» жыры нұcқалары ішінде ғылыми қауымға, да қалың 
жұртшылыққа да таныcы – Мұрын жырау нұcқаcы. Көлемі – 730 жол. 
Нұcқада Орақ, Мамайдың қалмақтың ханы Қозанның қолына тұтқынға 
түcуі және боcанып шығып кегін қайтаруы, cодан cоң өзі ханға аттанып, 
оны жеңу оқиғалары  баяндалады.

В.М.Жирмунcкий, Ә.Қоңыратбаев, Р.Бердібаев, Ш.Ыбыраев, 
а.Тұрғанбаев т.б. ғалымдар бұл нұcқаның мазмұнын жариялап, ғылыми 
айналымға енгізіп, өз пікірлерін білдірді.

Мәтінді Мұрын жырау 1942 жылы КCРО Ға-ның Қазақcтандағы 
филиалының алматыға келіп, «Қырымның қырық батыры» атты жырды 
орындағанда М.Хакімжанова жазып алған.

Жыр мәтіні 1990 жылы «Батырлар жырының» 6-томында, 2005 
жылы «Қырымның қырық батыры» жинағында және «Бабалар cөзі» 
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жүзтомдығының 50-томында жарияланды. Түпнұcқаcы ОҒК-нің 
қолжазбалар қорында (673-бума.) cақтаулы.

Қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін жинаған әрі орындаған белгілі 
жинаушылардың бірі – Ғали Әбетов. Әбетов Ғали (1923-1976) 
Қазақ КCР ғылым академияcы М.О.Әуезов атындағы  Әдебиет және 
өнер инcтитутында аға ғылыми қызметкер болып жұмыc іcтеген. 
Филология ғылымдарының кандидаты. Ол инcтитуттың Қазақcтанның 
аймақтарына жіберілген іc-cапарда, фольклорлық экcпедициялар 
құрамында болып, ел аузындағы халық мұраларын хатқа түcіріп, 
инcтитут қорына тапcырған. Cол қолжазбалардың ішінде өзі 
орындаған «Орақ-Мамай» эпоcының 1943 жылы хатқа түcкен (843-
бума.) нұcқаcы да кездеcеді.

Шығарма мазмұны Нұртуған жырлаған «Орақ-Мамай» жырымен 
бірдей болып келеді. Нұртуған нұcқаcының мазмұны күрделі, түрлі 
эпизодтарға бай болып келcе, бұл нұcқаны cоның қыcқартылған түрі деп 
cанауға болады. Мәтін еш жерде жарияланбаған. 

Орталық ғылыми кітапхана қорында жинаушыcы, жыршыcы, 
жазылған, қорға түcкен уақыты белгіcіз «Орақ-Мамай» жырының бір 
нұcқаcы (843-бума) cақтаулы.

Шығармада Орақ өлген cоң қалмақтар «Орақ өлді, оларда біздің 
кегіміз бар, өз қолаcтымызға кіргізейік» деп кеңеcіп, Мамайға елші 
жібереді, ол келіcім бермейді. Мамай қаcына ешкім ермеген cоң, өзі 
жалғыз қалмаққа аттанады. Шайқаcта шаршап ұйықтап кеткен Мамайды 
қалмақтар қолға түcіреді. Мұны еcтіген он үш жаcар Қараcай Мамайды 
құтқаруы т.б. оқиғалар cуреттеледі. Жыр көлемі өте шағын, еш жерде 
жарияланбаған.

Әдебиетші Малабаев Рахметжан да халықтың мәдени мұраларын 
көптеп жинаған зерттеуші-жинаушының бірі.

Малабаев Рахметжан (1884-1960) – Орал облыcы, Бөрлі ауданында 
туып-өcкен. 1910 жылдары Орынбордағы мұғалімдер мектебін бітірген. 
1940-50 жылдары Қазақ КCР Ға-ның Тіл және әдебиет инcтиутында 
ғылыми қызметкер болып іcтейді. Р.Малабаев ғылыми, көркем 
шығармалар (мақалалар, пьеcалар) жазумен қатар қазақша, орыcша 
аудармалар жаcап, cоңында қомақты мұра қалдырған.

Ол Тіл және әдебиет инcтитуты ұйымдаcтырған фольклорлық 
мұралар жинау экcпедицияcының біразына қатыcып, көптеген 
қолжазбалар жинаған. Cолардың бірі – 1947 жылы Батыc Қазақcтан 
аймағы, Cабындыкөл колхозында туып-өcкен, руы – қуандық, Хаcенов 
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Еркіннен жазып алған «Мамай мен Қараcай» жыры. Жинаушының 
айтуына қарағанда, Еркін  жырды кітаптан оқып үйренген.

Бұл нұcқада Орақ өлгеннен кейінгі Мамайдың жеке жорығы 
баяндалады. Cекcен төрт жаcтағы Мамай батыр жаудан қорқып, өзін 
таcтай көшкен ноғайлыға ашуланып, қалмаққа жалғыз аттанады. 
Қалмақтар Қиғаш тауында ұйықтап жатқан батырдың қару-жарағын, атын 
ұрлап алcа да, оянған cоң ұрыc cалып, бір өзі мыңдаған жауды қырады. 
Қалжыраған батырды қалмақтар ұcтап алып, зынданға таcтайды. Cонда 
жебеуші пірлерінің көмегімен ерекше қаcиетке ие болады. Мамайдың 
әйелі түc көріп, күйеуінің баcына қауіп-қатердің түcкенін cезеді. Шешеcі 
Қараүлек он төрт жаcар Қараcайды қалмаққа аттандырады, ол жауды 
қырып, ағаcы Мамайды құтқарады.

Еркін нұcқаcы көркем, шұрайлы тілмен жырланған. Мазмұны 1903 
жылы Қазанда баcылып шыққан «Орақ-Мамай» жырымен бірдей. 
Оған қарағанда, жыршының Қазан баcылымын жетік білгені және оны 
өзіндік cтильмен түрлендіре жырлағаны аңғарылады. Мәтін еш жерде 
жарияланбаған, қолжазбаcы ОҒК-нің қолжазбалар қорында (839-бума, 
4-дәп.) cақтаулы. 

«Батыр Мамай – Қанды Орақ» эпоcын атаубай Мәмбетұлының 
айтуынан 1980 жылдардың аяғында Қарақалпақcтандағы Қоңырат 
қалаcының тұрғыны Көрпеев айтмұрат жазып алған. 

Мәмбетұлы атаубай (1932-1973) – ақын, жыршы. Қарақалпақcтан 
аCCР-і Қоңырат қалаcында туып-өcкен. Жаc кезінен-ақ өлеңге, 
жалпы өнерге үйір болған. атаубай Қоңырат қалаcындағы қазақ орта 
мектебінде оқыған белгілі ақын Төлеген айбергеновпен cыныптаc 
болған. Ол 1952 жылы Нөкіc қалаcындағы педагогика инcтитутының 
қазақ тілі мен әдебиеті факультетіне түcіп, оны үздік бітіреді. 
Инcтитутты тамамдаған cоң, Қоңырат қалаcындағы өзі оқыған 
М.Горький атындағы орта мектепте мұғалім болып, кейін кәcіподақ 
ұйымында қызмет іcтеген.

Cол cияқты атаубай – көптеген терме жырлардың авторы. Оның 
термелері: «Жаралғалы бұл дүние», «Қалам алып хат жаздым, 
«Доcыңнан жазатайым cөз еcтіcең» т.б. атаубай cөзін де, әнін де өзі 
шығарған шығармалары: «Шынар-ай», «Көкшетау», «Іңгар-ау!», 
«Дейді екендер, дейді екен» және мұнан баcқа бірнеше көлемді жыр 
үлгілерін де жазған.

атаубай жырлаған «Орақ – Мамай» нұcқаcы туралы біраз ой-пікірлер 
академик Р.Бердібаевтың  еңбегінде ұшырайды [13].
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Жырдың баcпа бетіндегі аталуы «Батыр Мамай – қанды Орақ» 
болғанымен жыр оқиғаcы Қараcай мен Қазидың Орақтың өлер алдында 
айтып кеткен армандарын іcке аcыру жолындағы ерліктерін cөз етеді. 

Орақ батырдың өлер шағында әйеліне айтып кеткен үш арманы 
мынау: Ол бауыры Мамайдың қанша қызықты дәурен cүрcе де, cүйcініп 
күлгенін бір көрмепті. алдына жылқы балаcын cалмайтын Қызыл ат 
деген дүлдүлді қолға түcіре алмай, атына бір мінбей кетіпті. Қиғаш 
тауындағы ата жауы «қызылбаcты» бағындыра алмапты...

Қараcай әке арманын орындауды атақты жүйрікті іздеуден баcтайды. 
Жыр Қараcай мен Қазидың әкеcінің үш арманын орындауымен аяқталады. 
Эпоcта батырлар бейнеcі ерекше cомдалады, жыршы қаһармандарына 
небір ғажайып ерлік жаcатады. Қараcай мен Қази cанcыз жауды жеңген 
халық батыры ретінде дәріптеледі. Түркі – монғол халықтарында ерекше 
мәнге ие «ата аманатын орындау» мотивіне де жырда кең орын берілген.

атаубай Мәмбетұлы жырлаған «Батыр Мамай – қанды Орақ» 
жырының тілі көркем, cтилі жатық. Мәтінде баcқа тілдік қоcпалар аз. 

атаубай Мәмбетұлы нұcқаcы «Орақ-Мамай» жырының аталған 
варианттары алғаш рет 1992 жылы «Қазақтың батырлық эпоcы» 
атты жинақта [14, 53-98] «Қараcай-Қази» деген атпен жарық көрген. 
аталған жыр мәтіні одан кейін 2006 жылы шыққан «Қазақтың ерлік 
эпоcтары» деген жинақта [15, 25-137] «Батыр Мамай – Қанды Орақ» 
деген атаумен ешбір өзгеріccіз және cол жылы жарық көрген «Бабалар 
cөзі» жүзтомдығының 40-томында текcтологиялық тұрғыда талданып 
жарияланды. 

Профеccор Қ.Cаттаров баcқарған 1990 жылғы «амудария 
құйылыcындағы қазақтардың» ауыз әдебиетін жинау экcпедицияcы 
21 мауcымда Қарақалпақcтан аCCР-і, Шоманай ауданы, Гагарин 
cовхозының тұрғыны Оңғарбаев Орынбаcар жыраудың айтуынан «Орақ-
Мамай» жырының тағы бір нұcқаcын жазып алады. 

Орынбаcар нұcқаcында «Орақ – Мамай» жырының Қазан 
баcылымының cюжеті, яғни Орақ өлгеннен cоңғы Мамайдың жеке 
жорығы, баcқа да көптеген нұcқаларда кездеcетін Орақ батырдың Қазан 
патшамен шайқаcын cуреттейтін эпизод және Қараcай мен Қазидың әке 
аманатын орындайтын cюжеті көрініc тапқан. Cоған қарағанда,  жыршы 
«Орақ – Мамай» эпоcының бірнеше cюжетін жадында cақтай отырып, 
өзіндік cтильмен көркемдей, жаңғырта жырлағаны аңғарылады.

Орынбаcар нұcқаcының тілі қарапайым оқиғаcы қызықты болып 
келеді. Мәтінде араб, парcы cөздері барынша аз кездеcеді. Орынбаcар 
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нұcқаcы алғаш рет  2006 жылы «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 
40-томында жарияланды

Жалпы «Орақ – Мамай» эпоcы нұcұқаларының бәріне ортақ cюжеттік   
желілермен қатар, кейбір өзгешеліктері де бар. Негізінен алғанда жырдың 
қаһармандық, ерлікті cуреттейтін бағыты барлық нұcқаларда cақталған 
деуге болады.

«Орақ – Мамай» жырының барлық нұcқаларына ортақ мотивтерді 
төмендегідей жіктеуге болады:

1. Шежірелік мәліметтер; 2. Орақ батырдың жеке жорығы; 3. Орақ пен 
Мамайдың бірігіп жауға аттануы; 4. Батырлардың жау қолына тұтқынға 
түcуі; 5. Едіге тұқымы, Мұcа балалары араcындағы күреc; 6. Орақтың 
өлімі; 7. Орақ өлгеннен cоңғы Мамайдың жорығы; 8. Мамайдың анттан 
өлуі т.c.c. 

Оcы аталған cарындар Нұртуған, Жұмағазин нұcқаларында түгел 
кездеccе, көптеген нұcқаларда (Қазан баcылымы, айcа Байтабынов, 
а.Ваcильев, О.Оңғарбайұлы, а.Мәмбетұлы т.б.) жекелеген мотивтер 
ғана жырланады. 

аталған жыр нұcқаларында батырлардың жекпе-жек ұрыcтарына 
мол орын берілген. Тек Орақ, Мамай, Қараcай, Қази ерліктері ғана 
емеc, cонымен қатар жау жағының күші, әйгілі батырлары толық 
таныcтырылады. Олардың жеңіcке деген жігері, мақcаттарына 
cенімділігі көрінеді. ал, жау батырлары қанша мықты болғанымен 
де жеңіледі. Өйткені олар өзінің халқын қорғау үшін, әділ іc үшін 
күреcіп жүрген жоқ. Олар баcқа елдерді өздеріне бағындырып алу 
үшін күреcеді. Cондықтан олар Орақ, Мамай, Қараcай, Қази cекілді 
батырлардан жеңіліп қалады. «Қазилердің cанcыз жауды жапырып 
жіберуі де – бәрі де эпикалық идеал, әcерлеудің кәміл белгілері... Жыр 
– туған жер, ел намыcы үшін күреcке үндейді, тәрбиелік мәні зор мұра 
[13, 202].

Cонымен, жоғарыда аталған «Орақ – Мамай» жырының қай нұcқаcын 
алcақ та, одан халықтың ерлік, батырлық тұлғаcын көреміз. Жыршы 
ақындар Орақ – Мамайды ел-жұртын, халқын cүйген патриот ұл, шын 
батыр етіп жырлайды. Олардың ерлік іcтерін баcқаларға үлгі етеді.

алайда Кеңеcтік дәуірде жарияланған мәтіндердің қаcақана 
қыcқарту, редакциялық түзетулерге ұшырағаны бәрімізге мәлім. 
Cөзіміз дәлелді болу үшін жоғарыда аталған мәтіндердің ішінен 
атаубай Мәмбетұлы жырлаған «Орақ – Мамай» жырының 1992, 
2006 жылдары баcылған мәтіндерін ӘӨИ-дің Қолжазба қорындағы 
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(894-бума) түпнұcқамен мәтіндік cалыcтыру жүргізейік. Cалыcтыру 
барыcында аталған жинақтарда кейбір кемшіліктер кеткені 
анықталды. Дәлірек айтқанда, екі баcылымда да біраз өлең жолдары 
түcіп қалған. Cолардың біріне жырдың мына бір тұcын мыcалға 
келтіруге болады. Қараcай атаcының тапcырған екі арманын 
орындап, енді үшінші арманын қалайша бітірерін білмей қайғыланып 
жүргенде, анаcы балаcын көріп, не cебептен азып жүргенін cұрайды. 
Оcы тұcта жырдың 622, 623, 624, 625 өлең жолдары, яғни Қараcайдың 
анаcына беретін жауабы түcіп қалған. Cонда мәтін төмендегідей 
болып келеді: 

Түпнұcқа: 1992, 2006 жылғы баcылымдар: 
– Қараcай, Қази – балаңмын, – Қараcай, Қази – балаңмын,
Маған берcең жауапты. Маған берcең жауапты. 
азып жүрген балаңды  азып жүрген балаңды
Көріп тұрcың, анам-ай.                   Көріп тұрcың, анам-ай. 
азғанымның cебебін                                                       .......................................
Мен айтайын cаған-ай. ........................................
ақ cүт берген анам-ай, ........................................
Қарап жүрcің маған-ай. ........................................
азғанымның cебебі, азғанымның cебебі,                       
Үш арманы бар екен... Үш арманы бар екен...

Cоңғы екі баcылымдағы өлең жолдарының түcіп қалуы, біріншіден, 
өлең ұйқаcын бұзған; екіншіден шумақтың ішкі логикалық бірлігі мен 
көркемдігі біртұтаcтығынан айырылған. Мұндай кемшіліктер баcқа да 
нұcқаларда көрініc тапты.

Cондықтан «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 40-томына кірген 
мәтіндерге толық текcтологиялық талдау жаcалып, жырдың қорларда 
cақтаулы нұcқалары мен верcиялары түгел қамтылып, оқырманға 
ұcынылды.

Қорыта айтқанда, мақалада «Орақ-Мамай» жырының он беc 
нұcқаcының жиналу, жариялану тарихы жазылып, жыршылар, 
жеткізушілер мен жинаушылар туралы мәліметтер, cюжеттік, 
типологиялық ерекшеліктері барынша зерттеліп, оқиғалар желіcіндегі 
өзгешеліктері, түпнұcқа мен баcылым араcындағы айырмашылықтар 
айғақты мыcалдар келтіру арқылы дәлелденді.
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ҚАРАCАй, ҚАЗИ

Халық арасында «Қырымның қырық батыры» жырлар циклының 
қатарында таралып, кейін жыршылардың қызығуынан түрлі нұсқалары 
мен версиялары туындап, жеке туындыға айналған «Қарасай – Қази» 
жырында  Ноғай Ордасының құрамындағы рулардың ынтымақ-бірлігін 
сақтау арқылы мемлекеттің іргесін нығайту, сыртқы жауларға ымырасыз 
болып, олардан әрқашан үстем болу, елге бақуатты жағдай жасап, 
тәуелсіздікті баянды ету мәселесі жырланады. Осы жолда Едіге бидің 
кейінгі ұрпақтары Қарасай мен Қази жауға бастарын тігіп, жандарын 
пида етеді. ауыр кезеңдерде Еділ, Қырым хандары Әділ мен Жасарал 
(кей нұсқаларда – Жаседіл) ағайынды  батырлардың қасынан табылып, 
көмек қолын созады. Сөйтіп, бүкіл ноғайлы жұртының тұтастығын, бір-
бірінің арасындағы татулықты, адал достықты ту етіп көтеріп, қандай 
қиындық болмасын қолдан түсірмеуге тырысады.

Жырдың бас кейіпкерлері – ХVІ ғасырда өмір сүрген Мұса бидің 
немересі алшағырұлы Орақ батырдың ұлдары.

«Қарасай, Қази» жырында Ноғай Ордасы мен Қырым хандығының 
тарихында ХVІ ғасырда орын алған тарихи оқиғалар жыршылардың 
көркемдік көзқарастарының елегінен өткізіле отырып бейнеленген. 
ХVІ ғасырдың орта шенінде Кіші Ноғай Ордасының негізін қалап, сол 
орданы өмірінің ақырғы сәттеріне, яғни, 1576 жылға дейін билеген Қази 
бидің тұсында және ол өмірден өткеннен кейін болған оқиғалар жырда 
эпикалық жинақтау тәсілі арқылы суреттелген. Оған жырда бейнеленген 
әскери қақтығыстардың астрахан маңындағы Қиғаш тауында, Дербент 
қаласында болуы және жыр нұсқаларының көпшілігінде Әділдің тұтқынға 
түсуіне байланысты оқиғалар кең эпикалық құлашпен жырлануы айғақ 
болады.

Жырда сөз болатын Дербент қаласы Әзербайжанға тиесілі қала екені, 
ал ол ел ұзақ уақыт бойы Иран мемлекетінің ықпалында болғаны туралы  
тарихи деректер көптеп кездеседі [1, 399-400]. 

«Қарасай, Қази» жырының Мұрын жырау орындаған нұсқасы 
бізге екі қолжазба күйінде жеткен. Оның екеуін де Бозтай Жақыпбаев 
жазып алған.  1939 жылғы Маңғыстау экспедициясы барысында қағазға 
түсірілген. 
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«Қарасай-Қази» туындысы көбіне «Қырымның қырық батыры» 
жырлар циклының құрамында зерттеліп, әр кезеңдерде М.Әуезов, 
Қ.Жұмалиев, С.Сейфуллин, Ә.Марғұлан, Е.Ысмайылов, Ә.Қоңыратбаев, 
Ы.Дүйсенбаев,  Р.Бердібаев, М.Мағауин, С.Садырбаев сынды ғалымдар 
өзіндік ой-пікірлерін білдірді. Ел тәуелсіздігін алған кезден бастап 
қорларда ұзақ жылдар жатып қалған, қолдан түзетіліп, жөнделген 
қаһармандық эпостардың екінші өмірі басталды. Жырдың барлық 
нұсқаларымен танысуға мүмкіндіктер туып, Қ.Сыдиықов, Ш.Ыбыраев, 
Ж.Тілепов, С.Сәкенов сияқты ғалымдар зерттеу еңбектерінде туындының 
бұрын айтылмаған жаңа қырларына ден қойып, тың қорытындылар 
жасады. Фольклортанушы Д.Есенжанова «Қазақтың қаһармандық жыры 
– «Қарасай, Қази» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғап, 
кейін соның негізінде монографиялық еңбек жазды [2]. 

Қарасай мен Қази басты кейіпкерлердің қатарында бейнеленетін 
«Әділ сұлтан»  жырын  академик В.Радлов жазып алып, 1896 жылы 
«Образцы народной литературы северных тюркских племен. Ч.7. 
Наречия Крымского полуострова» жинағында жариялаған. Бірақ 
бұл тұлғаларға байланысты жыр нұсқаларының хатқа түсу тарихы 
ХІХ ғасырдың бас кезінен бастау алатынындығын Санкт-Петербург 
университетінің сирек қорындағы «Әділ сұлтан» жырының бір үлгісін,  
В.Радлов, Ғ.Қараш (Әділ сұлтан. Қазан, 1910),  Ә.Мүтәліп ұлы (1924) 
нұсқаларын, Г.ананьев жазып алған (1895) «Қырымлы Әділ сұлтан» 
аңызын  және қазақтың «Қарасай, Қази» жырының тағы бір нұсқасын 
салыстыра зерттеген тарихшы а.Исин алғашқы түпнүсқаға қатысты: 
«Бізге жеткен жинақтағы шығармалардың соңғы көшіріліп жазылған 
уақыты – ХІХ ғасырдың алғашқы ширегі деп есептеуге келеді», – дей 
келіп [3, 12], «Әділ сұлтан» жыры ноғайда да, қазақта да ХVІІ ғасырдан 
жырлана бастаса керек. Қазақта «Әділ сұлтан» әңгімесі бертін келе ХІХ-
ХХ  ғасырларда көбінесе «Қарасай, Қази» жырымен қабыса дамыды» [3, 
69], – деген тұжырымға келеді.

Профессор Х.Досмұхаммедұлы Мұрат ақын шығармашылығының 
бас-аяғы бүтін жетпегендігіне былайша өкініш білдіреді: «Орақ, Мамай, 
Қарасай, Қази, асан қайғы, Қазтуған секілді өткен адамдар туралы 
Мұрат көп өлеңдер шығарған. «Қарасай, Қази» туралы Мұрат екі күндей 
айтатын еді», – деп ақсақалдардан естігенім бар. Мұрат сөздерінің көбі 
осы күнде жойылған. Біздің басып отырған «Қарасай, Қазиымыз»  ұзақ 
сөзден  қалған бір жұрнақ қана» [4, 103].  

Кеңес кезеңінде белгілі ақын-жыраулар Мұрын Сеңгірбайұлы 
мен Нұрпейіс Байғаниннің  аузынан жазып алған нұсқалардан бөлек 
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И.Ұйықбаев, Б.Ысқақов, К.Сейдеханов, Қ.Саттаров, Ә.Оспанов, 
Б.Жақыпбаев, а.Тұрғанбаев, Ш.Кәрібаев, а.Байтабынов, Т.Кенжалин, 
Ж.Сапаров, Қ.алпанов, Қ.Сыдиықов, Ш.Керімов және Т.Ғаитов, 
Ә.алманов, Х.Иманғалиев, Ж.Төрениязов, Ғ.Жұбаназарұлы, а.Көрпеев, 
М.айтжанова, З.Мамадәлиева сияқты жинаушылар Қазақстанның әр 
өңірінен жазып алып, Орталық ғылыми кітапхана мен М.О.Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер институтының сирек қорларына тапсырған. 
Төменде аталған жинаушылар өткізген қолжазбалардың ғылыми сипаты 
толық көрсетілген.

Қарасай, Қази. (ӘӨИ, 342-бума) 1960 жылғы Қарақалпақ 
экспедициясының материалдарын (ауыз әдебиетінің үлгілері) кезінде 
ел арасынан жинап, Тіл және әдебиет институтының қолжазбалар 
қорына тапсырғандар: Дауылбаев Ж., Кәрібаев Ж., Есжанов Күнтуған, 
Рахманқұлов Н., Құлпыбаев Е. Мұқабасы қоңыр, ұзын жол дәптерге араб 
әрпімен жазылған (123-125 бб.). Сақталу сапасы жақсы.

Қарасай, Қази. ОҒК-ның сирек қорында (363-бума, 1-дәптер) сақталған. 
Туындының тапсырушысы – Күнтуғанов Темірғали. Жырды алғаш рет 
1947 жылдың 3 ақпанында жазып алған адам – Тайыр Құлтелеұлы. Бұл 
жинаушылар жайында басқа мәлімет табылмады. Жырлаушысы белгісіз. 
Шығарманың бірінші беті толық қара сөзбен баяндалған да келесі 
беттерден бастап шумақтар екі қатардан орналасқан. 

Жырдың қысқаша мазмұны мынадай: 
«Бұрынғы өткен заманда, ноғайлы елінде аушыбай деген пір өмір 

сүріпті. аң аулап жүріп, үш аққуды кезіктіреді. атайын десе, үш аққу 
үш қызға айналып кетеді. аушыбай ұстап алғанда, қыздар шарт қояды: 
«Біріншісі, түнде далаға шыққанымды көрме; екіншісі, от жаққанымды 
көрме; үшіншісі, бас жуғанымды көрме». аушыбай кейін осы шарттарды 
бұзғандықтан су перінің қызы кететінін айтып, ішінде баласы барлығын, 
қалмақ жеріндегі бір бәйтеректің басына туып, тастап кететінін айтады. 
Сол баланың атын Едіге деп қояды. аушыбайдан тарқаған ұрпақтар 
шетінен батыр болып, ел басқарады. Орақ өлерінде әйеліне үш арманын 
айтады: біріншісі, туысы Мамайдың баласы жоқтығынан күлмейді; 
екіншісі, Ер Көкшенің қызыл атын міне алмай бара жатқандығы; үшіншісі, 
Қиғаш тауындағы қызылбасты бағындыра алмай қалғандығы. Қарасай, 
Қази, Әділ хан, ахмет секілді батырлар қырық мың қолмен қызылбас елін 
жаулап алу үшін аттанады. Барар жол бір аяқты тар жол болғандықтан, 
бүкіл әскерді үшке бөледі. Он төрт мыңын Қарасай, Қази, он төрт мыңын 
Әділ хан, он үш мыңын ахмет басқарады. Қарасай, Қази Қабан қаласын 
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басып алады. Әділ әскерін тар жолда жаулар жеңіп, Әділдің өзін ұстап 
алады. Оны әбден жәбірлейді. Әділ уақытында келмеген соң құлдары 
анасы мен қарындасын басына бастайды. Қатты қиналған Әділ Жаратқан 
иесіне, пірлеріне жалбарынады. Әділдің қысылғанын сезген пірі қара құс 
болып ұшып, қасына қонады. Әділ тісіменен хат жазып, еліне жібереді. 
Қарақұс анасы мен қарындасына хатты жеткізеді. Қарындасы Ілия хатты 
Қарасай, Қазиға апарады. Олар жауға қайта аттанады. «атамыздың 
үшінші арманын осы жолы орындайық» дейді. Қызылбастар екі батырдың 
келетінін біліп, қорғандарын мықтылап алыпты. Қарасай, Қази келе сала 
жауды қыра бастайды. Дербант қаласын басып алады, бірақ Әділді таба 
алмайды. Қысылғанда пірі әйел кейпінде келіп, зынданға алып барады. 
Әділ Қарасайға шерін айтады. Үшеуі қызылбас елін жеңіп, қолға түскен 
әскерлерін босатып алады. Жауын мұсылман дініне кіргізіп, еліне аман-
есен оралып, бақытты өмір сүреді».        

Қолжазба сары қағазға қара сиямен, араб әліпбиінде әдемі жазылып, 
реттік сандармен беттелген. Мұқабасы ақ қағазбен тысталып, түбінен 
тігілген. Сақталуы жақсы. Жырдың жалпы көлемі – 27 бет, 14 парақ.

Қарасай, Қази. ОҒК-ның қолжазба қорында (363 бума, 2-дәптер) 
сақталған. 1941 жылы арал ауданы маңынан жинап алып тапсырған 
Хангельдин асайын. 

Жырдың қысқаша мазмұны мынадай: «Он екі баулы ноғайда Орақ атты 
ерден Қарасай, Қази есімді қос жетім қалады. Әкесінің туысы Мамай хан 
да қайтыс болып, күнкөрістері нашарлап кетеді. Таққа Шынтемір шалды 
отырғызғанда Смайыл мен Тобаяқ өздерін хандыққа сайламағандары 
үшін өкпелеп, теріс қарап кетеді. Қалмақтың ханы Темірхан ноғайлы 
еліне «біздің айтқанымызға көнсін, көнбесе, соғысуға келсін» деп жаушы 
жібереді. Смайыл ел арасына іріткі салып, Қарасайға қарасты ел мен 
жұртты тастап кетіп қалады. Қарасай мен Қази Көкеман атты қалмақ 
батырын жеңіп, бөлініп кеткен елін қосып алады. Ханның әйелі екіқабат 
болып, айдаһардың жүрегіне жерік болады. Ханның өтінішімен Қарасай 
жерік асын тауып әкеп береді. Әйелінің жерігі қанып, бір ұл, бір қыз 
туады. Баланың атын Әділ, қыздың атын Ілия қояды. Әкесінің тағына 
Әділді отырғызады. Қалмақтың ханы Темірхан хат жазып, ноғай елін 
соғысқа шақырады. Ноғайдың белді-белді батырлары жиналып, жолға 
шығады. Соғысып жүргенде, Әділ, Қарасайлар жаудың қолында қалды 
деген хабар келіп, мұны естіген құлдар басына бастайды. Олар елден 
қашып шығады. Соғыста Әділ хан жау қолына түсіп, оны әбден қинайды.  
Пірлер мен бабалары қолдап, тірі қалады. Батырдың әруағы құс болып 
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ұшып, хатын Ілияға апарып береді. Қарасай мен Қази Әділдің қамалып 
жатқан торын талқандап, үшеулеп қалмақ елін жеңіп, кегін алады. Әділ 
қарындасын Қарасайға қосады. Өзі хандығын құрып, мақсат-мұратына 
жетеді.   

Қолжазба жартылай ескі ұзын жол, жұқалау мектеп дәптеріне, 
жартылай ескі ұзын жол дәптердің қатты түріне жазылған. Жазуы нашар, 
оқылуы қиын. Жұқалау бөлігіне қара сиямен жазылған мәтіннің жазуы 
өшіп барады. Қаттылау қағазға жазылған бөлігі көк сиямен жазылған. 
Екі бөліктің жазу стилі екі бөлек. Дәптердің шеті мүжілген, қара 
дақтар түскен. Ішкі беттерінде де дақтар бар. «Толық емес» деген жазу 
жазылған. Қолжазбаның кей беттері бөлек жүр. Мұқабасын сарғыш ақ 
қағазға желімделген. Реттік санмен беттелген. Көлемі – 60 бет. Қолжазба 
тозып тұр. 

Қарасай, Қази (Айса Байтабынов нұсқасы). Жырды 1940 жылы 
жаздырып жіберген Байтабынов айса (1875-1955). Ол – ақтөбе облысы, 
Қобда ауданының тумасы. ақындық өнерді жас кезінде Бітеген, Нұрпейіс 
жыраулардан үйренген. «Қобыланды», Ер Сайын», «Көрұғлы», «Әуез 
батыр», «Телағыс» жырларын жатқа білген. айсадан жазылып алынған 
осы шығармалар ОҒК-ның қолжазба қорында, ал «Қарасай, Қази» 
жыры аталмыш қордың 363 бума, 3-дәптерінде сақталған. Дәптердің 
мұқабасының ішкі жағына латын әрпімен «ақтөбе облысы Қобдинский 
р-он, Өтешсайский ауылисполком, к/з Өтешсай» деген сөздер көк сиямен 
жазылған. 

Жырдың қысқаша мазмұны мынадай:
«Орақ, Мамай өлген соң Қарасай он бесте, Қази он үште әкесінен 

қалып, қос жетімнің дұшпаны көп болады. Сонда Қараүлектей ана екі 
баласын қолына алып, елін жинап, перзентсіз бай шал Шынтемірді 
Мамайдың орнына хан сайлайды. Шынтемір хан болған соң, Мамайдың 
тоқал шешесінен туған Смайыл мен Тобаяқ, Әли менен ер Сидақ 
«мирасымды бермеді» деп өкпелеп елден кетеді. Сол тұста қалмақтың 
ханы Темір ханнан қырық кісі келеді. Соның ішінде сөзге шешен ханның 
Ханбегі деген адамы болады. Келе сала Шынтемірге сәлем беріп, былай 
дейді: «Орақ, Мамай өліп, хан болған екенсің. Жеті атамды өлтірген 
соның кегін алар күн туды. Орақ, Мамай тұсында бұрымдымызды 
күң, айдарлымызды құл етіп, еліміздің берекесін қашырып, басымызға 
лаң салып еді. Енді сол істегенін өзіне істеймін, бірақ Орақтың қызы 
Қымбатты ханымызға қатындыққа, Қарасай, Қази қос жетімді құлдыққа, 
Қараүлек кемпірді күңдікке берсең, еліңді шаппаймын, кеңшілік 
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беремін», – дейді. Шынтемір он бес күн ішінде жауабын айтпақшы болып, 
қалмақ адамдарын қайтарады. Елін жинап, ақыл сұрайды. Ел не дерін 
білмей дағдарады. Жағдайды Қарасайға айтқанда, ол бағынбайтынын, 
қол бастап соғысуға даяр екенін айтады. Осы кезде баяғы хандық үшін 
өкпелеп жүрген Тобаяқ пен Смайыл ортаға іріткі салып: «Жас баланың 
сөзіне сенбеңдер, босқа қырыламыз. Онан да бұларды тастап, көшіп 
кетелік» деп ақыл салыпты. Сол күні Қараүлек пен Қарасай, Қази қос 
жетімді жұртқа тастап, көшіп кетеді. Таңертең тұрса, ел жоқ. Қараүлек 
Қарасайға «атаға тартып тумадың» деп, кейістік білдіреді. Қалмақ 
қолы келіп, Орақ, Мамайдың үйірлі жылқысын айдап жөнеледі. Әкесі 
мінген Тайқара ат бөлініп, кейін қашып, Орақ, Мамайдың моласының 
басына барып тоқтайды. Қарасай Тайқараға мініп, жау соңынан қуып 
жеткенде, қалмақтың Қараман атты батыры Орақ екен деп қатты сасады. 
Жылқыны жаудан айырып, қолындағы құрығымен болсада соғысқа 
кіріседі. Неше күндей соғысып, ақыры қалың қолдың қоршауында 
қалып қояды. Қараүлек түс көріп, Қазиды соңынан жібереді. Сөйтіп 
Орақтың қос ұрпағы жауын жапыра жеңіп, қалмақтың ақылды батыры 
Көкеманмен келісімге келіп, не десе де айтқанына көнуге мақұл болады. 
Бұлар Қараүлек кемпірдің ақылымен, он екі баулы ноғайлы Шынтемір 
ханды елімен қоса көшіріп әкеледі. Шынтемірге Көкеманды әкеп, жыл 
соңына дейін бір ұл, бір қыз беретін болып, екеуін ақыреттік дос қылып 
табыстырады. Қараүлек кемпір Орақ, Мамай моласының басында 
олардың ерлігін тізіп, жоқтау айтып, Құдайдан тілек тілейді. Жасы 
сексенге келген Шынтемір жиырмадағы жігіттей, әйелі ақтолқын он 
бес жастағы кезіндей болып қайта жасарады. ақтолқын жүкті болып бір 
ұл, бір қыз туады. Қыздың атын Ілия, ұлдың атын Әділ қойып, ұланасыр 
той жасайды. Әділ алты жасқа шыққан жылы Шынтемір хан қайтыс 
болады. Әділ он бес жасқа жеткенде хандық таққа отырады. Әділ әкесіне 
ас бермекші болып, ұланасыр той жасайды. Оған алыс-жақын барлығы 
шақырылады. Қырымның қырық батыры келеді. Мұны білген қалмақтың 
ханы Темірхан хат жібереді. «Қызылбастың елі мені шапқалы жатыр. Төс 
қағысқан дос едік» деп жаудан араша сұрапты. Бұл Темірханның өтірік 
айласы еді. Әділ хан бастаған қол Қызылбасқа аттанады. Болаттау деген 
тауға келгенде, сөзге келіспей, әскер үшке бөлінеді. Шаһарға жақындап, 
айнала қазылған ордан атпен секіріп өтіп кіріп жатады. Әділдің күрең 
атының өмілдірігі үзіліп, ордың ішінде қалады. Неше күн, неше түн соғыс 
болады. Батырлардың бірталайы жаралы болып, кері қайтады. Қарасай, 
Қази Әділді іздейді. Қарасайдың жарасы ауыр болып, Қази тышқанның 
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шөбімен емдеп жазады. Елге келіп, тынығып жатады. Қызылбастар 
Әділдің он саусағын қарымен кесіп алып, терімен, оның үстін темірмен 
торлап, арба сүйреткізіп қояды. Әділдің пірі қарақұс болып, елге хат 
апарады. Қарасай, Қази қайта жорыққа аттанып, Әділді тауып, құрсаудан 
босатып алады. Қанжарбек деген қызылбастың ханын ұстап, Әділдің он 
саусағы мен екі қарын орнына келтірсе, дос болуға уәде етеді. Қанжарбек 
мыстан кемпірін алғызып, Әділді жазып береді. Үшеуі елге келеді. 
Қарасай ақтолқын анасынан сүйінші сұрағанда, сүйіншіге Ілияны береді. 
Әділдің аман келгенін көріп, жылап көріседі. Сыпыра жырау басу айтып, 
жыр толғайды. Әділ хандық тағына отырып, мұратына жетеді».           

Мәтін қара сиямен, латын әрпімен бір қатарға жазылған. Көлемі – 156 
бет. Жазуы әдемі, түсінікті. Сақталуы жақсы. Реттік санмен белгіленген. 
Бір қалың және бір торкөз оқушы дәптері біріктіріліп тігіліп, қолжазба 
соған жазылған. 

В.Н.Жирмунский «Қарасай-Қази» эпосын зерттеу барысында: «Из 
старых записей «Қарасай-Қази» самостоятельный интерес представляют 
варианты айсы Байтабынова» дей келіп, оның ерекшелігіне ден қояды. 
«Қырымның қырық батыры» цикліне кіретін «Телағыс» жырының айса 
айтқан нұсқасына да айрықша мән береді [5, 409-410]. 

Келесі «Қарасай, Қази» жыры ОҒК-ның сирек қорында (363-бума, 
4-дәптер) сақталған. Дәптердің ішкі мұқабасында «қысқаша» деп 
жазылған сөз бар. Жырды жинаған Құсниев Мұрат. Соңғы беттің сыртына 
«Мұрат жазған вариант» деп жазылған. Жырдың қысқаша мазмұнына 
тоқталайық: 

«Орақты алшы Смайыл Тобаяқ, Қарабатыр Тілекелер алмас 
қылышты есікке құрып қойып өлтіреді. Мұнан соң Қараүлектің, Орақтың 
әйелінің жоқтауы баяндалады. Орақтың жауы бар екен, алшы Смайыл 
Тобаяқтар жауын жаулаймыз деп. аттанады. Ол кезде Қарасай 17 жаста 
екен, мінетін аты болмай, үйде қалады. Қарасай қарындасы Қибатты 
Көкшенің Көкбұйра атына сатып, жауына аттанады. артынан Қази да 
барады. Бұлар барған соң қаптап келе жатқан қалмақты көріп, үрейленіп, 
Қарабатыр Тілеке, Смайылдар қашып кетеді. Бүкіл қалмақпен Қарасай-
Қази соғысады. Бұларға Тарғын батыр көмектеседі. Жауын жеңіп, 
Қарасай-Қази еліне қайтады». 

Машинкаға басылған өлең жолдары бір қатарға орналасқан, арасында 
қара сөзбен баяндалатын тұстары да кездеседі. Латын әліпбиімен 
жазылған мәтіннің кей жерлері қаламмен жөнделген. Көлемі – 43 бет, 
1118 жол. 
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Қарасай, Қази дастаны (Қылышұлы Қартбай жырау нұсқасы). Жыр 
нұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында сақтаулы (373-бума, 9-дәп.). 
Қартбай жырау өз қолымен жазған қолжазбаны 1992 жылы 12 тамызда 
институттың ғылыми қызметкері М.Шафиғиға арнайы жіберген.

Жырдың қысқаша мазмұны мынадай: «арғы атасы – әулие, шейх, пір 
Мәулімнияз, одан Едіге, одан Нұрадин, одан Мұса тарайды. Мұсаның 
тоқалынан туған 30 шақты ұл-қыздары Қараүлек деген үлкен әйелінен 
туған балалары Орақ, Мамайды күндейді. Басы алшы Смайыл – Тобаяқ, 
Қалу, Сидақтар бірігіп, Орақтың аламас қылышын ұрлап алады да оны 
есікке құрып, аңдаусызда Орақты өлтіреді. Орақ өлер алдында әйеліне 
өмірдегі үш арманын аманат етеді. Қарт шешесі Қараүлектің айтуымен 
Орақтың бір арманы деп үлкен ұлы Қарасай әкесінің досы Ер Көкшеден 
Қызыл атты ұрлап алып, әкесінің ағасы Мамай ханның жеңе алмай 
жатқан жауы алауса қалмақты шауып, жеңеді. Орақтың Қызыл атқа 
мініп «Орақ» деп жауға шапқанын, елін жаудан қорғайтын ер болғанын 
көрген Мамай хан өмірінде бірінші рет күледі. Мамайдың күлгенін 
ел көреді. Осымен Орақтың екі арманы бірдей орындалады. Қарасай 
әкесінің үшінші арманын орындау үшін айсаұлы ахметті, Ерек серек, 
Қоянақ батырларды  ертіп, Қызылбасқа жорыққа аттанады. Әділдің 
шешесі көрген түсін үш рет жорытады. Түсіне сенбей, соғысқа кеткен 
Әділдің артынан келеді». Жыр «Қарасай, Қази қос батыр әкесі Орақтың 
үш арманын орындап, мұратқа жетеді. Ер Әділ тағына мініп, әділ болып, 
халқына адал қызмет етеді» деп аяқталады.    

Мәтін Жамбыл облысының Мерке ауданына қарасты Сыпатай 
ұжымшарында қолдан істелген қалың дәптерге қара сиямен кирилл  
әрпінде хатқа түсірілген. Жыр жолдары әр бетке бір қатардан 
орналастырылып, реттік сандармен нөмірленген. Институт қорында 
өңдеуден өтіп, түптелген. Сақталу сапасы – орташа, көлемі – 4080 жол. 
Бұл нұсқа жөнінде «Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы» деген 
жинақтың (9-кітап, алматы, 2012) 209-бетінде «ӘӨИ, 1089-бумада» деп 
қате мәлімет беріліп, келесі 211-бетте «ӘӨИ, 373-бума, 9-дәптерде» деп 
дұрысталып жазылған.

Қарасай, Қази  (Қашаған Күржіманұлы нұсқасы). Қашағанның 
немере інісі, маңғыстаулық жыршы  Шәдіман Үсембаев айтуынан 1947 
жылғы 1 шілдеде хатқа түскен. Шәдіман «Қарасай – Қазиды»  ақынның 
өз айтуынан үйренген. Жырдың қысқаша мазмұнына тоқталайық:

«Ноғайлы дәуірінде Құрманбай деген байдың баласы болмай, көп 
жылдан соң әйелі жүкті болып, бір ұл бала туады. Қуанышқа үлкен 
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той жасап қазақ, ноғайдың бәрін шақырады. Орақ батырмен бірге 
Қырымның қырық батыры да келеді. Осы той үстінде патшадан хат 
келеді. Хатта мұсылманның Қондыкер деген ханына қалмақтың Күзбан 
деген ханы бүкіл елімен соғыс ашпай бағынуын, егер бағынбаса, елін 
шауып, қатын-баласын күң етемін деген шарт қояды. Қондыкер қалмаққа 
бағынғысы келмей, Қырымның қырық батырынан көмек сұрайды. Жетім 
бала Қарасайдың барайын десе аты жоқ, намыстанып жылағанын көрген 
шешесі оны жұбатып, тұлпар іздеп, ақыл айтады. Қарасай қарындасы 
Қибатты беретін болып, Қосай батырдан көк тарлан тұлпар атын алады. 
Қази мен Қибат қоштасып қала береді. Қырымның қырық батырын қуып 
жетсе, олар кімді хан сайларын білмей, дауласып келеді екен. Қарасай 
олардың қателіктерін бетіне басады. Батырлар ақылдасып, Қарасайды 
хан сайлайды. Екінші қолға Әділ хан болады. Бұлар Орақ батырдың 
жазып кеткені бойынша қалмаққа баратын жолды тауып, соғыс басталып 
кетеді. Әділ хан аяқ асты жоғалып кетеді. Қарасай қалаға тоғыз рет кіріп, 
таба алмай, елге қайтады. Батырлар тарап кетеді. Кейіннен Қарасай, Қази 
екеуі келіп, қалмақ қолын жеңіп, Әділді жеті қабат темір тордан босатып 
алып, елге оралады. Қосайдың келісімімен Қибатты Әділге қосады». 

Түпнұсқа ОҒК-ның сирек қорында сақтаулы (398-бума, 4-дәптер). Жыр 
қисық жол оқушы дәптерінің әр бетіне бір қатардан көк сиямен кирилл 
әрпінде жазылып, реттік сандармен нөмірленген. Жазуы нашар, әр жерде 
дақтар кездеседі. Қолжазба көп редакцияланып, шимайланғандықтан, 
мәтіннің дұрыс оқылуына кедергі келтіреді. Дәптер түптеліп, ақ жіппен 
қайта тігілген, бірақ сақталуы орташа  деңгейде. Жыр көлемі – 15 бет, 
1204 жол.

Осы буманың 10-дәптерінде адай Мұрын жыраудың 82 жасында 
Қашаған туралы айтқан мәліметі берілген: «Қашаған ірі денелі, қара кісі 
еді. аузы бір жағына қисықтау, өлеңді суырып салып айтатын. Ноғайлы 
батырлар жырын көп білетін. Тойда өлең айтып, той бастайды. айтысқа 
кіреді. Бірақ міндетті түрде осылары үшін ақы сұрайтын еді. Қашаған 
адай ішінде түрікпен адай деген рудан шыққан. Ол 84 жасында өлді, 1924 
жылы өлетінінен 2-3 жыл бұрын көзінен айырылды».

Қарасай, Қази (Мұрын жыраудың І-нұсқасы). Қолжазба ОҒК-ның 
сирек қорында сақталған (673-бума, 8-дәп.). Мәтінді 1942 жылы Мұрын 
Сеңгірбайұлын Қазақстан Үкіметі арнайы қаулымен шақыртып алған 
тұста, Тіл және әдебиет институтының ғылыми қызметкері Бозтай 
Жақыпбаев жыраудың айтуынан жазып алған. Бұл нұсқада Қарасай мен 
Қазидың қалмақтың ханы Батырмен соғысқаны суреттеледі. Бұндай 
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тарау жырдың өзге нұсқаларында кездеспейді. Осы нұсқада бұдан да 
басқа өзіндік ерекшеліктер кездеседі. 

Шығарманың бастапқы бес беті қара қарындашпен, әрі қарай 
көк сиямен, араб әрпінде жазылған. Мәтін әр бетке бір қатардан 
орналастырылып, реттік санмен нөмірленген. Қолжазбаның барлық 
беттеріндегі кей тармақтар, шумақтар сызылып, түзетіліп, шимайланған. 
Жазуы нашар. Кейінгі жылдары қолжазба түптеліп, мұқабасы ақ қағазбен 
тысталған және сақталу деңгейі – қанағаттандырарлық, көлемі – 46 бет.

Қарасай, Қази (Мұрын жыраудың ІІ-нұсқасы). Бұл жыр үлгісі де ОҒК 
қорында сақталған (673-бума, 9-дәп.). Мәтінді 1939 жылғы Маңғыстау 
экспедициясының жұмыс барысында жыраудың өз аузынан хатқа 
түсірген – Б.Жақыпбаев. Жыр кеңсе қағазына латын әрпінде әр бетке бір 
қатардан машинкамен терілген. Мұқабасы ақ қағазбен тысталып, реттік 
санмен нөмірленген. 

Мұрын жыраудан жазып алынған бұл екі нұсқаны салыстыра 
қарағанда, алдыңғы нұсқаның біршама толықтырылғаны байқалады. 
Мысалы, жырдың қара сөзбен айтылатын кіріспесі кейінгі нұсқада бірер 
сөйлемге дейін қысқартылған. Жыр жолдары да көп үзілген, бірақ негізгі 
мазмұнында айтарлықтай ерекшеліктер аңғарылмайды. Қолжазбаның 
соңғы бетінде былай жазылған «Қарасай-Қази. Мұрын жазған варианты. 
Қарасай жеті жаста, Қази алты жаста, Қибат бес жаста. Сол кезде 
қалмақ ханы «Қарасай мен Қази қорықпаса, соғысқа келсін, келмесе, біз 
шабамыз» деп ноғайдың ханы Әділ сұлтанға хат жібереді. Әділ соғысқа 
аттанады. Қарасай соғысқа мінетін аты болмағандықтан қарындасы 
Қибатты Көкше деген қарттың Тарлан аты үшін беріп, жауға аттанады. 
Зая деген Әділдің қарындасы «Әділ жау қолына түсіп қалды» деген хабар 
алып келеді. Бұл хабарды естіп, Қази да жауға аттанады. Қарасай-Қази 
қалмақтың әскерін қырып, Әділді тұтқыннан құтқарады». 

Бірінші нұсқада: «Орақ пен Мамай – екі батыр тұрған заманда Ораққа 
«әйел ал» десе, алмайды екен» деп басталып, «Қази мен Қарасайдың» 
біткен жері осы» деген сөйлеммен аяқталса, Маңғыстауда жазылған 
нұсқа: «Қарасай келген жүгіріп, Жалаң аяқ, жалаңбас» деп басталып, 
«Сау-саламат, дін аман, астана халық ел деді» деген жолдармен 
тамамдалады. Мәтіннің басталар тұсында: «Маңғыстау ауданындағы 
Форт-Шевченко қаласындағы азамат 77 жастағы Мұрын Сеңгірбаевтың 
ноғайлылық Қарасай, Қазиды жырлап айтқаны» деген мәлімет 
келтірілген.  Қолжазбаның сақталу сапасы – жақсы, көлемі – 18 бет, 487 
жол. 

Қарасай, Қази дастаны (Құдайберген Шоқаев  нұсқасы). 
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Бұл жыр нұсқасын ел арасынан жинап, Тіл және әдебиет 
институтының қолжазбалар қорына 1947 жылы 9-желтоқсанында 
тапсырған – Иманбек Ұйықбаев. Ол 1922 жылы туған. Қазақ КСР Ға Тіл 
білімі институтында аға ғылыми қызметкер болып істеген. И.Ұйықбаев 
көптеген экспедицияларға (Батыс Қазақстан экспедициясы, Гурьев 
экспедициясы) қатысып, халық ауыз әдебиеті үлгілерін жинауда көп 
еңбек сіңірген. Сол жинаған қолжазбаларын ӘӨИ және ОҒК қорларына 
өткізген. Қазір жырдың қолжазбасы ОҒК-ның сирек қорында сақтаулы 
(784-бума). 

Жырдың қысқаша мазмұнына тоқталайық: «Қарасай, Қазидың 
атасы Орақ батыр бір жолғы жорықтан оралғанда көп олжамен келеді. 
Жорықтан түскен олжаны елдің игі жақсыларына бөліп береді. Орақтың 
жиырма сегіз інісі бар еді. Олар «бізге олжадан бермей, елге таратты» 
деп өкпелеп, барлығы бірігіп, Орақты өлтірмекші болады. Сонда 
Тобаяқ інісі Орақтың әруағы бар екенін ескертіп, оны өлтірудің жолын 
айтады. Шынында да Орақты солай өлтіреді. Орақ батыр өлерінде анасы 
Қараүлекке үш арманын айтады: «Біріншісі, Орал таудың етегінде бес 
тұлпар бар. Иесі мұның Көкше қарт. Сондағы Қызыл атты бір ұстап 
мінбедім. Екіншісі, ағам Мамайды бір күлдіре алмадым. Үшіншісі, 
Қиғаш тауының тас қақпасы, оның ар жағында қызылбастың он екі қақпа 
хандық елі бар, соны бағындырсам деп едім. Қарасай, Қази ержетсе, осы 
арманымды орындасын», – деп Орақ батыр көз жұмады. Қарасай, Қази 
ержетіп, Шынтемір хан өліп, орнына он бір жасар баласы Әділ хан болады. 
Әділ Қарасай, Қазидың досы еді. Бір күні Әділ екі досынан «Сендердің 
аталарыңның бара алмаған жері, ала алмаған жау бар ма екен?» дейді. 
Қарасай, Қази білмеген соң әжесі Қараүлектен сұрайды. Кемпір өлер 
алдындағы Орақтың үш арманын айтып береді. Үш дос ақылдасып, 
осы орындалмай кеткен үш арманды орындауға бел байлайды. Қарасай 
Көкше қарттың сынағынан сүрінбей өтіп, Қызылды ұстап мініп, еліне 
келсе, Әлеукенің қолы елін қоршап алыпты. Ел басқа жаққа көшіп кетеді. 
Мамай жалғыз тарығып тұрғанда, Қарасай келіп, қаптаған жауды жайпап 
салады. Сонда Мамай езу тартады. Сонымен Орақтың бірінші, екінші 
арманы орындалады. Әділ хан қырық мың әскер жиып, Қиғаш тауына 
аттануға дайын екен. Әділ қолды, Қарасай, Қази жолды бастайды. Ешкім 
аша алмаған тас қақпаны Қарасай ашады. Әскер үш бөлікке бөлінеді. 
Қызылбас елінде жойқын соғыс болады. Қызылбастың халқы қаланы 
тастап, далаға қашады. Әділ қолға түседі. Қарасай жараланып, Қази 
оны ақ аюдың дәрісімен жазып алады. Бұлар Әділді таппай, ақыры 
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елге қайтады. Қызылбастың ханы Әділді арбаға жегіп, тас тасытқызып, 
тісімен тезек тергізеді. анасы мен қарындасы елде зар еңірейді. Әділдің 
пірі оның қиындыққа түскенін көріп, Қара құсын жібереді. Әділ құс 
арқылы еліне хат жазады. Хатты анасы мен қарындасы Қарасай, Қазиға 
береді. Хабар алған соң екі батыр жауға аттанды. Қызылбасты шауып, 
жеті қабат зынданнан Әділді құтқарып алады. Үшеуі бірігіп, Дербенд 
деген қаласын шауып, қызылбас елін бағындырады. Үшеуі елге аман-
есен оралады. Әділдің анасы Қарасайға Ілияны қосады. Әділ елге хан 
болып, барша мұраттарына жетеді».    

Буманың сыртында «Шоқаев Құдайбергеннің жинағы», ал соңғы 
бетінде «Характеристика. Халық ақыны Шоқаев Құдайберген 1905 
жылы туған. Ұлты – қазақ. Оқымаған. Кедей шаруа отбасынан шыққан. 
Өзбек және Қарақалпақ жоғары советтерінің сайлауына белсенді 
қатысқан. Қарақалпақ аССР-нің Мойнақ поселкесінде тұрады. Сталинге 
арнаған өлеңдері бар» деп жазылған. Қай жерде, қандай жыршыдан, 
кім жазып алғаны белгісіз. Мәтін кеңсе қағазына көк сиямен кирилл 
әрпінде хатқа түсірілген. Жыр жолдары әр бетке бір қатардан орналасып, 
реттік сандармен беттелген. Қолжазба қайта өңдеуден өтіп, мұқабасы 
ақ қағазбен тысталған. Сақталу сапасы – қанағаттандырарлық, көлемі – 
4530 жол. Бұл нұсқа «Бабалар сөзі 100 томдық сериясының» 41-томында 
жарияланды [1, 139-255]. 

Қарасай, Қази (Нұрпейіс Байғанин нұсқасы). Жыр үлгісін ақынның 
өз аузынан жазып алған – ахмет Ескендіров. Қолжазба алдымен 1941 
жылдың 4 сәуірінде Қазақстан Жазушылар одағына алынып, 1942 жылы 
ОҒК-ның сирек қорына  тапсырылған (784-бума, 1-дәп.). Жыр нұсқасы 
жол көзді қалың үш оқушы дәптеріне көк сиямен латын әрпінде түсіріліп, 
қарындашпен реттік сандармен нөмірленген. алғашқы бетте туынды 
қара сөзбен басталып, қалған беттерде бір қатардан орналастырып, жыр 
үлгісінде жалғастырылған. Мәтіннің көп жері сызылып, кей жолдары 
кирилл жазуында түзетілген. Қолжазбаның 129, 130, 170, 171, 172-беттері 
толығымен қайта жазылып, 202-бетте Н.Байғанинның жеке фотосуреті 
тіркелген. Үш дәптер бірге түптеліп, сырты қоңырала түсті қатты қағазбен 
тысталған. Сақталу сапасы – нашар, көлемі – 6800 жол. ал Қазақстан 
Жазушылар одағының 1944 жылы Н.Байғанинге берген мінездемесінде 
жыр көлеміне байланысты мынандай деректер келтірілген: «Қарасай, 
Қази бұл ағайынды екі батыр да – ХV-ХVІ ғасырларда жасап, 
қазақтың елін, жерін жаудан қорғаушылар деп аңыз болған батырлар.  
Н.Байғанинның жырлауында «Қарасай, Қази» – 11000 жол өлең» (ӘӨИ. 
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169-бума, 3-тізім). 1946 жылы Н.Байғаниннің «Таңдамалы шығармалар» 
жинағына дайындағанда, мәтін көп редакцияланып, 2102 жол ғана 
іріктеліп алынған.

Қарасай, Қази (Таңатар Кәрібаев нұсқасы). Қарақалпақстан аумағына 
1984 жылдың 17 сәуірден 17 мамыр айлары аралығында М.О.Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер институты арнайы ұйымдастырған 
фольклорлық-этнографиялық экспедициясы кезінде жазып алынған. 
Экспедиция жетекшісі – ф.ғ.к. К.Сейдеханов. Таңатар Кәрібаевтың 
аузынан хатқа түсірген – Бердақ атындағы Нөкіс мемлекеттік 
университетінің сырттай филология факультетінің 3-курс студенті 
Дәметкен Әбдиева. 

Жырдың қысқаша мазмұны мынадай: «Орақ, Мамайдың өлгенін 
естіген қалмақтың ханы Қондыкер: «Ноғайлыда кегім бар, Қарасай, 
Қази жас, елін шауып алам ...» деп әскер жинап, шабуылға дайындалып 
жатқанда, кемпірі «Қарасай, Қази жас деп басынба, арғы аталары батыр 
болған, елін алдырмайды, одан да Қырымға бар» дейді. Қондыкер 
Қырымға елші жіберіп: «Әділ хан, ноғайлы менің қол астыма кірсін. 
Кірмесе, соғысуға Қиғаш тауға келсін» деген шарт қояды. Қырым 
ханы Әділ сұлтан бодандыққа келіспей, Қарасайдан көмек сұрайды. Ол 
Қарасай, Қазиды жассынып, Қырымның қырық батырын алып, білдірмей 
жауға аттанады. Мұны білген Қарасай, Қази арттарынан қуып жетіп, 
шайқаста ерлік көрсетеді. Олар Әділдің жаудың қолына түскенін біліп, 
оны құтқаруға аттанады». Жыр толық аяқталмаған.    

Шығарма тор көзді оқушы дәптеріне көк сиямен кирилл әрпінде 
жазылған. Өлең жолдары әр бетке бір қатардан орналастырылып, 
реттік сандармен  беттелген. Қолжазба ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 
өңдеуден өтіп, мұқабасы ақ қағазбен тысталған (894. 4-дәп., 1-180-бб.). 
Титул бетінің жоғары жағында «Қарақалпақ экспедициясы – 84» деген 
белгі, ортасында жинаушы туралы аздаған деректер келтірілген. Сақталу 
деңгейі – орташа, көлемі – 3500 бет.

Қарасай, Қази (Қобылаш Бекмаханбетов нұсқасы). Жыр үлгісінің 
түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында сақтаулы (897-бума, 1-146-
бб.). Бума екі кітапшадан тұрады. 1-кітапшада тек мәлімет берілген. 
Шығарманы Мұрын жыраудан үйреніп Мұса, Шәдіман жыраулар 
жырлаған. Олардан Қобылаш үйреніп, ел арасында насихаттап жүрген. 
1987 жылы 18-19 қыркүйек аралығында институт ұйымдастырған 
«Маңғыстау экспедициясының» жұмысы барысында топ мүшесі Т.Гаитов 
Маңғыстау облысы, Жаңа өзен қаласы, Теңге кентінің тұрғыны, 1936 
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жылы туған, мамандығы мұнайшы Қобылаш Бекмағанбетов жыраудың 
өз аузынан үнтаспаға жазып алған (6 сағаттық). Мәтін аталған қорға 
түскеннен кейін экспедиция жетекшісі Қ.Сыдиықов пен фольклортанушы 
Ш.Керім қағазға түсіріп, машинкаға бастырған. 

2-кітапшада жыр мәтіні берілген. (Қобылаш Бекмаханбетов нұсқасы). 
Машинкамен басылған көшірме кеңсе қағазының әр бетіне бір қатардан 
орналастырылып, еуропалық санмен нөмірленген. Сақталу сапасы – 
орташа, көлемі – 148 бет, 4270 жол.

Қарасай, Қази (Мәмбетұлы Атаубай нұсқасы). Жыр нұсқасы ӘӨИ-
дің қолжазбалар қорында сақтаулы (920/8-бума, 27-160-бб.). Туындыны 
Қарақалпақстандағы Қоңырат қаласынының тұрғыны, мектепте белгілі 
ақын Төлеген айбергеновпен сыныптас оқыған атаубай жыршыдан 1975 
жылы «амудария фольклорлық экспедициясы» кезінде Қ.Саттаров пен 
а.Көрпеев  жазып алған. Жыр оқиғасы Қарасай мен Қазидың Орақтың 
өлер алдында айтып кеткен армандарын іске асыру жолындағы ерліктерін 
сөз етеді. Мазмұны «Батыр Мамай қанды Орақ» жырымен бірдей. Бұл 
нұсқа туралы біраз ой-пікірлер Р.Бердібаевтың еңбектерінде кездеседі. 

Шығарма кеңсе қағазына қара сиямен кирилл әрпінде жазылып, реттік 
сандармен нөмірленген. алдыңғы бетіне қысқаша түсінік, жазылған 
жері мен жылы, соңында мазмұны берілген. Жыр жолдары әр бетке бір 
қатардан орналастырылып, мұқабасы сұр түсті қатты қағазбен тысталған 
және түптелген. Сақталуы жақсы деңгейде, көлемі – 4123 жол.

Қарасай, Қази қиссасы (Иманғалиұлы Қайролланың І-нұсқасы). 
ақтөбе облысының Ойыл өңірінде туып,  өмірінің көп бөлігін 
Қарақалпақстанның Қожелі қаласында өткізген атақты жыршы 
Қайролла Иманғалиұлынан жазып алынған жыр нұсқасы ӘӨИ-дің 
қолжазбалар қорында сақтаулы (920/11-бума). Қайролла «Қырымның 
қырық батырының» біраз жырларын, «Барақ батыр» т.б. фольклорлық 
мұраларды өзінше жырлап, ел арасында насихаттаған. Жыр мәтінін 1979 
жылы Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогика институты 
ұйымдастырған фольклорлы-этнографиялық экспедиция кезінде осы оқу 
орнының студенті Моншақ айтжанова Қожелі қаласында хатқа түсірген. 
Кейін 1982 жылы экспедиция жетекшісі, доцент Қ.Саттаров мәтінді 
машинкаға бастырып, жинақ ретінде құрастырған. 

Жырдың қысқаша мазмұны мынадай: «Ертеде Орақ деген батыр 
болады. Орақ өлген соң, Қарасай, Қази жетім қалады. Орақтың шешесі: 
«Немерелерім жас, елім басшысыз қалмасын» деп елін жинап, кеңес 
өткізеді. Бір перзентке зар болып жүрген Шынтемір деген шалды 
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Мамайдың орнына таққа отырғызады. Қалмақтың ханы Темірхан 
бұларға «бізге бағын» деп елші жібереді. Он беске келген Қарасай оларға 
бағынбайтынын айтады. Смайыл-Тобаяқ «баланың қолынан не келуші 
еді» деп, көп адаммен елінен көшіп кетеді. Қарасай арттарынан қуып 
жетіп, елге қайтарып әкеледі. Елге келгенде шешесі Шынтемірдің әйелі 
жеті басты айдаһардың жүрегіне жерік екенін хабарлап, Қарасайды 
Күйген тауға жұмсайды. Көп қиындықпен айдаһардың құйрығынан бір 
елідей кесіп әкелгенде, жерігі қанып, Әділ атты ұл, Ілия есімді қыз бала 
туады. Балалар он беске келеді. Шынтемір өлер алдында екі баласын 
Қарасай мен Қазиға тапсырады. Қалмақтың ханы Темірхан Қырымның 
қырық батырын алдамақшы болып, хат жазып «Қызылбас мазамызды 
алды, дос болсақ, Қарасай, Қази сол жауымды алып берсін» дейді. 
Қарасай, Қази қырық батырымен жауға аттанады. Әділ де соңдарынан 
кетеді. Әділдің шешесі түс көріп, баласына қауіп төніп тұрғанын сезеді. 
Қызылбасқа баратын жолдың қауіп-қатері мол, жалғыз аяқ жол екенін 
көрген батырлар кері қайтпақшы болады, Әділ көнбей, өзі аттанады да 
жаудың қолына түседі. Оны құтқаруға Қарасай, Қази аттанады. Үшеуі 
жауды жеңіп, бәрін мұсылман дініне кіргізіп, елге оралады». 

Бұл нұсқада қиял-ғажайып элементтер көп кездеседі. Жыр жолдары 
әр бетке бір қатардан орналасып, реттік сандармен беттелген (5-86 б.). 
Жинақтың мұқабасы күлгін түсті қатты қағазбен тысталып, арнайы 
түптелген. алғашқы беттеріне «Қарасай, Қази» жыры туралы қысқаша 
мәліметтер мен Қ.Иманғалиұлының туындыны жаздыру үстіндегі бір сәті 
бейнеленген фотосуреттер енгізілген. Титул бетінің бас жағында: «Низами 
атындағы Ташкент мемлекеттік педагогика институты. Қазақ филология 
кафедрасының доценті Қ.Саттаров» деген сөйлем жазылған. Ортасында 
«Қыдырәлі Саттаровтың фольклор экспедициясы жинаған қазақ ауыз 
әдебиеті үлгілері. 11-жинақ», аяқ шенінде «Ташкент – 1982» деген дерек 
бар. Қысқаша мәліметте жазып алушы жырдың 82, 85-беттерінде біраз 
жолдарды қалдырып кеткендігі ескертіледі. Жинақтың сақталу сапасы – 
жақсы, жыр көлемі – 2236 жол.

Қарасай, Қази қиссасы (Қайролла Иманғалиевтың ІІ-нұсқасы). 
М.айтжанова мен Қ.Саттаров жазып алған «Қарасай, Қази» жырының 
бұл үлгісі  де ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында сақталған (920/12-бума, 71-
112 б.). 

Қиссаның қысқаша мазмұны мынадай: «Ертеде Мұса деген биден 
отыз ұл қалады. Отыз ұлдың ішінде Мамай би болып, ел биледі. Орақ 
батыр болып, ел қорғайды. Мамай мен Орақ билікті, батырлықты қатар 
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жүргізіп, еліне өте қадірлі болады. Мұса бидің қалған балалары басы 
Қарабатыр Тілеке, алшы, Смайыл – Тобаяқ дегендер болып бұларды 
күндейді. Бұлар Орақтың алмас қылышын жасырып алып, түнде Орақ 
жатқан үйдің есігіне көлденең құрып қойып, ауылды айнала жылқыны 
қуып «Жау келді! аттан, Орақ, аттан!» деп айқай салады. Төсекте 
жатқан Орақ сыртқа шығамын дегенде, есіктегі құрулы алмасқа ұшырап 
жараланады. Осы жарадан Орақ өледі. артында Қараүлек шешесі, бір 
аяғы ақсақ, бір көзі соқыр әйелі, Қарасай, Қази деген екі баласы және 
Қибат деген бір қызы қалады. Орақтың жауы бар екен, оған бармастан 
бұрын өліп кетеді. Орақты өлтіргендер «Орақтың жауын жаулап аламыз» 
деп қол жинап аттаныпты. Сол кезде Қарасай он жеті жасар екен. Мінетін 
аты болмай, ноғайлының Көкше деген батырының көк бура атын алу үшін 
қарындасы Қибатты береді. Қарасай кеткендердің арттарынан аттанады. 
алшы, Смайыл – Тобаяқ, Тілеке жаудан қорқып, елдеріне қайтып кетеді. 
Қарасай алған бетінен қайтпай, жауға бет алады, қасына Ер Тарғын ереді. 
арттарынан Қази жетеді, Қарасайдың қарсы болғанына қарамай, еріп 
жүреді. алдарынан шыға келген қалмақтың бір топ әскерімен айқасып, 
жеңіп, елдеріне аман-есен оралады».      

Мәтін алдыңғы үлгіде жүйеленіп, 1984 жылы Ташкент қаласында 
машинкада басқан Гүлсін Сабырханова. Мұқабасы сиякөк түсті қатты 
қағазбен тысталып, түптелген. Екі нұсқаның сюжеттік желісінде 
бірсыпыра өзгешеліктер байқалады. атап айтқанда, алғашқы үлгінің 
әлқиссасы: «Он таңбалы Үрімде, Қырық таңбалы Қырымда…» деп 
басталып, соңы: «Әділдейін ханыңыз еліне енді қайтады» деген 
тармақпен аяқталса, кейінгі нұсқаның бас-аяғында: «Өткен заманда 
Мұса деген би болыпты. Мұсадан 30 ұл қалады», «Әңгімесін айтады, 
Еліне аман қайтады» деген жолдар кездеседі.

Жинақтың сақталу сапасы – жақсы, көлемі – 920 жол. 
Қарасай, Қази, хан Әділ дастаны (Өмірзақ Қалбаев нұсқасы). 

Жыршының жеке қолжазбасынан көшіріп алған – Низами атындағы 
Ташкент мемлекеттік педагогика институтының студенті Дүрия 
Ерімбетова. Қазір көшірме ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында сақтаулы 
(920/24-бума, 2-184-бб.). Мәтін Қ.Саттаров құрастырып, тапсырған 
жинақтардың үлгісінде дайындалған. 

Жырдың қысқаша мазмұны мынадай: «Қарасай әке арманын орындау 
үшін анасынан рұқсат сұрағанда, ол «жауға жалғыз аттанбай, қолыңа 
әскер ал» деп ақыл береді. Қарасай Қырымдағы Әділ ханға, Қырымның 
қырық батырына хабар беріп, көп әскермен сапарға аттанады. Қызылбасқа 
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баратын жолды барлап қайтқан Қоянақ қарт жолдың ауырлығын айтып, 
Әділді кері қайтармақшы болады. Оған Әділ көнбейді. Қарасай, Қази 
қызылбасқа баратын жолдың жалғыз аяқ, тар жол екенін көріп, одан 
әскер өте алмайтынына көздері жетеді. Сондықтан әскер үшке бөлінеді: 
он төрт мыңына Қарасай, Қази бас болып, он үш мың қолға Әділ хан 
және он үш мың қолға Исаұлы ахмет бас болып аттанады. Қарасай, Қази 
жауды жеңіп, еліне қайтады. Әділ жау қолына түсіп қалады. Әділ соғысқа 
кеткенде құлдары анасы мен қарындасына қорлық көрсетеді. Қызға 
таласып, ақыры бірін-бірі өлтіріп тынады. Қарасай, Қази жау қолында 
қалған Әділді іздеп таба алай жүргенде, анасы пір болып, оның жатқан 
зынданын көрсетіп кетеді. Қарасайлар досын жау қолынан босатып, 
қызылбасты жеңіп, аман-сау еліне оралады».          

Жыр жолдары кеңсе қағазына  қара сиямен кирилл әліпбиінде әр 
бетке бір қатардан жазылып, реттік сандармен беттелген. Өмірзақ 
жырау туындыны өзінше жырлап, өзгерістер енгізгенін: «Көп айтылған 
көне жыр, азырақ жөндеп, өңдедім» деген жолдардан байқауға болады. 
алғашқы бетте мәтінге қысқаша түсінік, соңында мазмұны берілген. 
Жазылған жылы мен жері көрсетілмеген. Сақталуы жақсы деңгейде, 
көлемі – 4944 жол.

Қарасай – Қази (Бейсенбаев Тұрлан жырау нұсқасы). Бейсенбаев 
Тұрлан – белгілі жырау, Қарақалпақстанның Қоңырат қаласына жақын 
алтынкөл поселкесінің тұрғыны. Жыр нұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар 
қорында сақтаулы (920/37-бума, 73-162 б.). Шығарманы 1987 жылғы 8 
шілдеде жыраудың қолжазбасынан көшіргендер: Қ.Саттаров пен студент 
Р.Жұмадуллаева. Жыраудың қысқаша мазмұны мынадай: «Әділ, Қарасай, 
Қази айсадан туған бес батыр Қоянақ қартты басшы қылып, Қарасай 
мен Қазидың атасының арманын орындау үшін Қызылбасқа аттанады. 
Осы сапарда Қарасай, Қази жаудың көп әскерімен соғысып, Қазбан деген 
қаласын алады. Әділдің әскері жалғыз аяқ тар жолмен келе жатқанда, 
Қорғасынның көп әскері жолдың екі жағын қоршап алады. Әділдің аты 
сүрініп, терең орға құлайды». Жыр осы жерде аяқталып, толық бітпей 
қалған.     

Көшірме кеңсе қағазына қара сиямен кирилл әрпінде түсіріліп, жыр 
жолдары әр бетке бір қатардан орналасқан. алғашқы бетте мәтінге 
қысқаша түсінік, жазылған жылы, соңында мазмұны беріліп, реттік 
сандармен  нөмірленген. Мұқабасы көкшіл арнайы қатты қағазбен 
тысталып, түптелген.

Сақталуы – талапқа сай, көлемі – 2469 жол.
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Қарасай – Қази (Жақып жырау нұсқасы). Жыр нұсқасы ӘӨИ-дің 
қолжазбалар қорында сақтаулы (920/48-жинақ, 1-143 б.). «Бесқала 
фольклорлық экспедициясы» кезінде Қарақалпақстанның Елліқала 
ауданына «Қырық қыз» кеңшарының тұрғыны, атақты Жақып 
жыраудың баласы, мұғалім болып қызмет еткен Тарақат Жақыпұлының 
қолжазбасынан Қ.Саттаров пен Зұхра ахметова 1990 жылы көшіріп 
алған. Жақып жырау – қазақ пен қарақалпаққа ортақ «Қырық қыз» 
дастанын жырлаған талантты жырау. Жырдың мазмұны Тілеумағамбет 
жыраудың жырлаған нұсқасымен бірдей.

Жыр нұсқасы кеңсе қағазына қара сиямен кирилл әрпінде жазылып, 
реттік сандармен беттелген. алғашқы бетте мәтінге қысқаша түсінік, 
жазылған жылы мен жері, соңында мазмұны берілген. Мұқабасы сұр 
түсті қатты қағазбен тысталып, түптелген. Сақталу сапасы  –  жақсы, 
көлемі – 3666 жол. Осы нұсқа жөнінде «Қазақ қолжазбаларының 
ғылыми сипаттамасы» деген жинақтың (9-кітап, 2012) 207-бетінде 
«ӘӨИ, 920/50-бумада» сақталған деп жансақ мәлімет беріледі де келесі 
208-бетте ӘӨИ, 920/48-бумада деп дұрыс жазылған. 

Қарасай, Қази (Тілеумағамбет жырау нұсқасы. ӘӨИ: 920/50-бумада 
сақтаулы). Туындыны амудария құйылысындағы қазақтардың арасына 
арнайы жіберілген экспедиция кезінде хатқа түсірілген. Жетекшісі – 
Қ.Саттаров. Қарақалпақстанның Қоңырат ауданына қарасты Раушан 
кеңшарының тұрғыны Әмір Сейілханұлының қолжазбасынан және 
айтуынан 1977 жылы жазып алған – Қадиша Құлпыбаева. Жыр нұсқасын 
1914 жылдан бері Тілеумағамбет жырау жырлап, кейін ахмет деген кісі 
мен оның баласы Мұстажат жырлап келген. Ә.Сейілханұлы жинаушы, 
жаттап айтушы болуы да мүмкін, себебі мәтіннің соңы «Бұл қағазға 
жаздым-ай, ахметұлы Мұстажат» деген жолдармен аяқталады. Соған 
қарағанда Тілеумағамбет жыраудан алғаш қағазға түсірген Мұстажат 
сияқты. Мұндағы Сейілханұлы Әмір – Қарақалпақстанның Қоңырат 
ауданы, Раушан совхозының тұрғыны. Руы – табын, қарақойлы. Бұл 
жырды алғаш рет 1914 жылдан бастап атасы Тілеумағанбет жыраудан 
естіген. Жырды ахмет және оның баласы Мұстажат деген кісілер де 
той-жиындарда айтып жүрген. Оларда Тілеумағанбеттен жазып алған 
қолжазба бар екен. Енді жырдың қысқаша мазмұнына тоқталайық: «Орақ 
батыр өлер шағында әйеліне айтып кеткен үш арманын естіген Қарасай 
әке арманын орындауға аттанбақшы болады. Қырымның ханы Әділден 
көмек сұрайды. Ол кезде Әділ он бір жаста еді. Әкесі өлген соң таққа 
отырады. Ноғайлыда Ысмайыл деген ер болады. Ол Әділді жамандап, 
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түріктің патшасына хат жазады. Патшадан: «Әділ деген Қырымның 
патшасы болса, қызылбас деген жауды бағындырып алсын, менің әлім 
келмейді» деген хат келеді. Әділ Қарасай, Қази т.б. батырлармен жауға 
аттанады. Әділ хан қолға түсіп қалады. Қарасай, Қази Әділді тұтқыннан 
босатып, үшеуі жауын жеңіп, еліне оралады». 

Мәтін кеңсе қағазына қара сиямен кирилл әрпінде түсірілген. Жыр 
жолдары әр бетке бір қатардан орналастырылып, реттік сандармен  
нөмірленген. Сақталу сапасы жақсы, көлемі – 4587 жол, 139 бет.

Қарасай, Қази (Наурызбек жырау нұсқасы). Халық шығармасының 
бұл нұсқасы ӘӨИ-дің  қолжазбалар қорында сақтаулы (920/64-бума, 
3-108-бб.). Мәтін амудария құйылысындағы қазақтардың арасына арнайы 
ұйымдастырылған фольклорлық экспедицияның жұмысы барысында 
Қарақалпақстанға қарасты Қоңырат қаласының тұрғыны, белгілі жыршы 
Наурызбектің аузынан жазып алғандар: Қ.Саттаров пен З.Мамадәлиева.  
Т.Көшенова 1990 жылдың аяғында жырды қайта көшірген. 

Көшірменің алғашқы бетінде мәтін тарихына байланысты қысқаша 
түсінік, жазылған жылы мен жері, соңында мазмұны берілген. Туынды 
кеңсе қағазына қара сиямен кирилл әрпінде хатқа түсірілген. Мәтін әр 
бетке бір қатардан орналастырылып, реттік сандармен нөмірленген. 
Қолжазбаның мұқабасы қоңыр түсті қатты қағазбен тысталып, түптелген. 
Кей беттерде жазылмай қалған (4-бетте) жыр жолдары кездеседі. 
Қолжазбаның сақталу сапасы – жақсы, көлемі – 2940 жол. 

Қарасай, Қази (Үшінші белгісіз жыршының нұсқасы). ӘӨИ-
дің қолжазбалар қорында сақтаулы  (949-бума, 1-дәп., 1-89-бб.). 
Шамамен өткен ғасырдың 80-жылдары жазылып алынған жыр үлгісі 
Нұртуған жырау шығармаларының арасында жүргеніне қарап, сондай-
ақ Нұртуған мен осы нұсқаның ұқсас сюжеттік желісіне мән бере 
отырып, екі мәтінді де бір адам жырлағандығына болжам жасауға 
болады. Мәтін сарықоңыр қалың, тор көзді дәптерге алғашында жасыл 
(1-69 б), кейін (70-89 б.) көк сиямен кирилл әрпінде көшірілген. Әр 
бетке бір қатардан орналастырылып, реттік сандармен нөмірленген. 
Қолжазбаның 16-бетінде қосымша енгізілген жолдар болмаса (ол да 
көшірушінің қолтаңбасы), өзге түзетулер кіргізілмеген. Қайдан, кімнен 
жазып алынғандығы туралы көрсетілмеген. Ел арасынан жинап, қорға 
тапсырғандар: фольклортанушылар Ш.Керім мен а.Тұрғанбаев. 

Жыр нұсқасы толық аяқталмаған. Сақталу сапасы орташа, көлемі – 
3500 жол.

Қарасай, Қази (Орақов Бөкенбай нұсқасы). Жырдың тағы бір нұсқасы 
ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында сақтаулы (949-бума, 3-дәп., 1-64 б.). 
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Бөкенбай жыршы  белгісіз адамның қолжазбасынан 1975 жылы көшіріп 
жазып алған, басы-аяғы үзіліп қалған үлгісін 1987 жылы фольклортанушы 
а.Тұрғанбаев көшіріп, қорға Ш.Керім тапсырған. Мұнан басқа деректік 
мәліметтер көрсетілмеген. 

Мәтін сырты сұр түсті қағазбен тысталған қалың жол көзді 
дәптерге қара сиямен кирилл әрпінде түсірілген. Әр бетке екі қатардан 
орналастырылып, реттік сандармен беттелген. Сақталу сапасы – орташа, 
көлемі – 2500 жол. 

Қарасай, Қази ерлер (Ерімбетұлы Төренияз нұсқасы). Жырдың 
Төренияз жыраудың бел баласы Төрениязов Жеткерген 1991 жылы 
тапсырған екі нұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында сақтаулы (977-
бума, 3-дәп., 1-24, 49-50 б.; 4-дәп., 1-23 б.).  Қолжазбаның ортасында 25 
бет мәтін үзіліп қалған. Ол жөнінде Төренияз қолжазбасын көшіруші 
Габдұлғазиз Жұбаназарұғлы мынандай ескерту жазады: «Мынау – 
Қарасай, Қази, Жасарал Тербентке аттанып барғанда, Әділ ханның 
тесіктен қамалға кіретін жерінен Тербенттен мал алып қайтатынға дейін 
(1-24-б.), сосын бірден 49-беттен басталады, ортасы жоқ, бірақ бұрыннан 
тігулі екен. Мұны көшіргенім жоқпын, себебі менде бұл жері бар еді.  Бұл 
да Ерімбетұлы Төренияздың қолжазбасы». алайда, белгісіз себептермен 
көшіруші мәтінді толықтырмаған. 

Жыр нұсқасы 1982 жылы жол көзді оқушы дәптеріне қарындашпен 
араб әрпінде көшірілген. Әр бетке бір қатардан орналастырылып, реттік  
сандармен нөмірленген. Дәптердің мұқабасы тысталып, өңдеуден өткен. 
Бірақ сарғайып, тоза бастаған. Көлемі – 520 жол.

«Қарасай, Қази» жырының жоғарыда көрсетілген  бумадағы (ӘӨИ. 
977-бума, 4-дәп., 1-23-бб.) Төренияздың тағы бір нұсқасын да ел 
ішінен жинаған – Ғ.Жұбаназарұлы. Оның ескертпесіне қарағанда, 
а.Жұбанов деген кісі 1981 жылдың 22-желтоқсанынан келесі жылдың 7 
наурызына дейін көшірген. Екі нұсқаны салыстыра қарағанда, сюжеттік 
желісінде айтарлықтай өзгешеліктер кездеседі. Мысалы, алдыңғы 
нұсқа: ««Бұлардың мен сөйлейін ұрысын ары, Сілтейді жақсы келсе 
қылыштарын» деген жолдардан бастау алып, соңы: «азамат, қаламдас, 
әй, жолдастар, айтайын түсіндіріп бірте-бірте-ай» деген тармақтармен 
аяқталса, кейінгі нұсқаның басқы сөз: «Қарасай атқа шықты мұнан 
былай...», соңғы сөз: «Туралап келіп  сыртынан хабарлас қылды Қарасай» 
болып аяқталады.

Мәтін ұзын жол оқушы дәптеріне қарындашпен араб әрпінде 
жазылған. Әр бетке бір қатардан орналастырылып, реттік сандармен 
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нөмірленген. Қолжазба өңдеуден өтіп, түптелгенмен, сақталу сапасы – 
нашар. Көлемі – 400 жол. 

Қарасай, Қази (Ш.Кәрібаев нұсқасы). Бұл нұсқа Ш.Кәрібаевтың 
дайындауымен 1944 жылы жарық көрген 5-класқа арналған «Әдебиеттік 
оқу кітабында» жарияланды. Ол еңбекте жыр  нұсқасының кімнен, қашан, 
қайдан жазылып алынғаны, жинаушысы кім екені туралы мағлұмат 
келтірілмеген, тек нұсқаның қысқартылып берілгені туралы ескертпе 
ғана көрсетілген. 

«Қарасай-Қази» эпосының сюжеттік желісіне ХVI ғасырда Ноғай 
ордасы мен Қырым хандығының тұсында өткен тарихи оқиғалар арқау 
болған. Әйтседе, жыршылар аласапыран кезеңнің оқиғаларын сол 
күйінше бейнелеуден гөрі, эпосты көркемдік тұрғыдан дамытып, өз 
қиялдарының елегінен өткізе отырып жырлағанын көреміз. Халықтық 
шығармада көптеген тарихи оқиғалар жинақталып, жырдың бас 
кейіпкерлері – Қарасай мен Қазидың маңайына топтастырылған. Қарасай, 
Қази мен Әділ сұлтанның астрахан түбіндегі Қиғаш тауында, сондай-
ақ, Кавказдағы Дербент қаласы төңірегінде қалмақ, қызылбас елдерінің 
әскерімен болған ұрыс қимылдары және Әділ сұлтанның жау қолына 
тұтқынға түсуіне қатысты шытырман оқиғалар да кең қамтылады.   

Қарасай, Қази (Әбді Үмбетұлы нұсқасы). Жыршысы белгісіз. Қалың 
дәптерге кирилл әрпімен екі қатар етіп, ұқыпты көшірілген қолжазбаның 
көлемі 5760 жолды құрайды. Дәптердің парақтары әбден тозып кейбір 
жыр жолдары өше бастаған. Мұқабаның ішкі беттерінде Өзбекстан, 
Тәжікстан аумағындағы Бұхара, Газли, Ленинабад, Хожелі тәрізді қала,  
кенттердің аты мен бірнеше кісілердің есімдері жазылған. Сондай-
ақ, Кіші жүз адай тайпасы, қырықмылтық, шалбар т.б. аталықтарына 
қатысты қысқа мәліметтер келтірілген. аталған жыр мәтінінің соңында 
осы қолжазбаны көшіруші – Қ.алпанов. Әбді Үмбетұлының аты-жөні, 
мекен-жайы (Хожелі кенті, «Ет комбинат») жазылып, қолы қойылған. 
Жазылған уақыты – 1961 жылғы 13 наурыз. 

Орақ, Мамай, Қарасай (Сейіт нұсқасы). аталған жыр нұсқасы 
Қытайдағы қазақтар арасында кең жайылған фольклорлық мұралардың 
қатарына жатады. Көлемі шағын жыр үлгісін Шыңжаңдағы Іле-қазақ 
автономиясы облысы Толы аудандық мәдениет үйінің меңгерушісі Төкен 
Кенжалин жергілікті жыршының аузынан жазып алып, «Мұра» әдеби 
журналында жариялаған (1990 жыл, №2. 3-22 бет.). 

Жыршының өз жанынан қосқан эпизодтық детальдары, кейіпкер 
есімдерінің біраз өзгерістері ұшырайды. Сондай-ақ, эпостың стилінде 
Қытайдағы қазақтардың жергілікті сөз қолданыстары да айқын 
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аңғарылады. Көлемі – 1247 жол. Бұл нұсқа «Бабалар сөзі 100 томдық 
сериясының» 42 томында жарияланды [6, 116-148; 71].

Қарасай-Қази (Жақсылық жырау нұсқасы). Көлемі – 4500 жолды 
құрайтын «Қарасай-Қази» эпосының аталған варианты жайында «Бабалар 
сөзінің 42-томында», Т.Әлбектің зерттеуінде баяндалған [6, 412; 71-72]. 
Жақсылық – Қарақалпақстан қазақтары арасында атағы кең жайылған 
ірі эпик жыршылардың бірінен саналады. Ол ноғайлы цикліне кіретін 
бірқатар эпикалық жырларды шебер орындаумен ерекшеленетін үлкен 
өнер иесі. Эпостың осы нұсқасы 1962 жылы жергілікті фольклоршы 
Ж.Сапаров жазып алып, Қазақстан Ұлттық Ғылым академиясының 
М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының Қолжазба 
қорына өткізген. Жақсылық жырау нұсқасында Қарасай, Қазимен бірге 
Әділ сұлтан бейнесі де толыққанды сомдалған. Жырдың мазмұны 
өзге қазақ нұсқалармен ұқсас болғанымен, мұнда Бесқала өңірінің 
эпикалық  дәстүрі мен жыршылық стилі айқын көрініс тапқан. Сондай-
ақ, «Қарасай-Қази» эпосы қарақалпақстандық қазақ жыршы-жыраулары 
– Өмірзақ, Құдайберген, Қайролла, Ережеп, Наурызбек, Жақып, Әмір, 
Орынбасар, Тұрлан т.б. өнер саңлақтарының репертуарынан тұрақты 
орын алғаны мәлім. Олардың көпшілігін филология ғылымдарының 
докторы Қыдырәлі Саттаров басқарған фольклорлық экспедиция 
мүшелері әр жылдары жазып алып, М.Әуезов атындағы ӘӨИ Қолжазба 
қорына өткізген [7].  

Қарасай, Қази (Нұртуған нұсқасы). Жырдың аяқталмаған нұсқасы  
ӘӨИ-дің  қолжазбалар қорында (897-бума, 2-3-дәптер) сақтаулы. 
алдыңғы дәптерде «Қорған болған сендерге, кешегі залым Смайыл» 
деген тармақтарға дейін 3247 жол қамтылса, 3-дәптерге «Қарасайды 
қалмақтар қуып кеткенде Күнқияш тасаға тығылып қалған екен» деген 
сөйлемнен басталып, «Мақұл десең асылым, Ініңді алып келемін»деген 
жолдарға дейін 2432 жол енген. Қолжазбаларды Нұртуғанның  1994 
жылы Ә.Оспанов жариялған «Кәнеки, тілім, сөйлеші» атты жинағында 
жариялаған нұсқамен салыстыра қарағанда, арада 800-ден астам, аяқ 
шенінен 876 жыр тармағы түсіп қалған. 

Жырдың 2-дәптердегі үзіндісі кімнен, қашан, қайдан жазып алынғаны 
туралы мәліметтер көрсетілмеген. Мәтін мұқабасы сарықоңыр түсті 
тор көзді қалың оқушы дәптеріне кирилл әрпінде түсіріліп, реттік 
сандарымен нөмірленген. Қолжазбаның алғашқы 69 беті жасыл, қалған 
30 беті көк сиямен жазылып,  әр бетке бір қатардан орналасқан.

Мәтіннің екінші үзіндісін (3-дәп.) 1975 жылы Бөкенбай Орақовтың 
қолжазбасынан көшіріп алып, 1995 жылы институт қорына өткізген – 
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а.Тұрғанбаев. Көшірме сұр түсті жол көзді қалың оқушы дәптерінің әр 
бетіне бір қатардан кирилл әрпінде түсіріліп, беттелген. Бірақ құжаттық 
деректер берілмеген. Екі қолжазбаның сақталу сапасы – жақсы, жалпы 
көлемі – 5624 жол.

Жалпы, Нұртуғанның 1914-1916 жылдар аралығында «Қарасай – 
Қази»  туындысының 9 мың жолдан асатын нұсқасын жырлағаны, оған 
арқау болған оқиғаларды ұстазы Сұлтан шайыр мен Мұхаммеди молда-
дан, татардың саудагер қартынан естіген деректер кездеседі [8]. алайда, 
бұл толық нұсқа хатқа түсіп, ғылыми айналымға әлі енбегені белгілі.

Қарасай, Қази (Ерғали Дәрімбетов нұсқасы). Туындының бұл 
нұсқасы да ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында сақтаулы (1113-бума, 12-
дәп.). Институттың ғылыми қызметкері Ә.алманов 1986 жылы жыр 
үлгісін  Қызылорда облысының арал ауданына қарасты ақпай ауылының 
тұрғыны Ерғали жыраудың өз қолынан қабылдап алған. Мәтін жол көзді 
қалың журналдың жыртылып алынған бес парағының екі жағына  көк 
сиямен кирилл әрпінде жазылған. Әр бетке бір қатардан орналастырылып, 
реттік  сандармен нөмірленген. алғашқы бетте тапсырып алушының 
шығармаға байланысты қысқаша түсініктемесі мен жазылған уақыты 
көрсетілген. 

Жыр үзіндісінің қолжазбасы өңделмеген, сақталу сапасы – нашар. 
Жалпы көлемі – 200 жол. 

«Қарасай, Қази» жырын сюжеттік құрылымдарындағы айырма-
шылықтарына орай шартты түрде  екі версия аясында топтастыруға бо-
лады. атап атап айтқанда, бірінші версияға Мұрат Мөңкеұлы, Қашаған 
Күржіманұлы, Нұрпейіс Байғанин, Құдайберген Шоқаев, айса Байта-
бынов, белгісіз жыраулар (4 нұсқа), Қайролла Иманғалиұлы (екі нұсқа), 
Өмірзақ Қалбаев, Таңатар Кәрібаев, Тілеумағамбет жырау, Жақып жырау, 
атаубай Мәмбетұлы, Қартбай жырау Қылышұлы, Қобылаш Бекмаханбе-
тов, Жақсылық жырау, Қ.аяпов, Ш.Кәрібаев, Әбді Үмбетұлы, Сейіт жы-
рау жырлаған нұсқаларды топтастыруға болады. 

ал екінші версияға фольклортанушылардың зерттеу нысанасына 
түбегейлі  іліге қоймаған Нұртуған мен Төренияз жыраулар жеткізген   
жыр нұсқаларын жатқызған жөн сияқты. 

аталған екі версияның аясына жинақталған жыр нұсқаларын 
салыстыра қарағанда, олардың сюжеттік желісінде, композициялық 
құрылымында, тақырыптық-идеялық ұстанымдарында, кейіпкерлер 
бейнесінде, топонимдік атаулар жүйесінде т.б. айтарлықтай 
айырмашылықтар кездеседі. Мәселен, алдыңғы жыр версиясындағы 
жыр нұсқаларының кіріспесі Қарасай мен Қазидың ататегіне қатысты 
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шежірелік мәліметтер мен Орақ батырдың (кей нұсқада Мұса, 
Мамай хандардың) дүниеден өтер алдындағы аманатынан бастау 
алады. Композициясы бір-біріне жалғасып, оқиғалары тізбектеліп 
дамып отыратын, яғни, Қарасай мен Қазидың керемет дүниеге келуі; 
батырлардың жауға аттануы; ерлік жорықтары; Әділ сұлтанның орға 
жығылып, жау қолында қалуы; Қарасай, Қазидың елге оралуы; Әділдің 
елге құстар арқылы хабар жіберуі; Қарасай мен Қазидың Әділді 
қызылбастардың тұтқынынан құтқаруы; батырлардың жауды жеңіп, еліне 
оралуы сияқты оқиғалардан құрылып, ағайынды батырлардың, оларға 
жанашыр қосалқы кейіпкерлердің  іс-әрекетімен тікелей байланысты 
өрбіп отырады. Сондай-ақ нұсқаларда Әділ сұлтанның да керемет 
дүниеге келуі, қолбасшылық қабілеті, ерлік істері жан-жақты баяндалып, 
оның  тұтқынға түсуіне байланысты оқиғалар эпикалық кең құлашпен 
жырланады.

алайда, «Қарасай, Қази» жырының жоғарыда көрсетілген 
қорларда сақталған нұсқалары әрқилы өңірде, түрлі жыршылар 
мен айтушылардан жазып алынып, белгісіз қолжазбалардан 
көшірілгендіктен, жыр желісіндегі кей оқиғалар, эпизодтар үзіліп 
қалған немесе тыңнан қосылған. Сондықтан осы еңбекте аталған екі 
версияның жиынтығы ретінде Қашаған ақын мен Нұртуған жырау 
нұсқаларының оқиғалар тізбегін назарға алғанды жөн санаймыз. атап 
айтқанда, Қашаған нұсқасының сюжетін жеті ірі оқиғаның аясында 
топтастыруға болады [9, 80].

Едіге әулетінен өрбіген бірнеше ұрпақтың өкілдері қатысатын 
«Қарасай-Қази» эпосы көптеген дарынды жыршылардың айтуымен 
өңделіп, жаңғырған және жыр сюжетіне бірқатар жанама эпизодтар 
да қосылғаны аңғарылады. Яғни, жыраулар дүрбелеңге толы дәуір 
шындығын суреттей отырып, тарихи оқиғаларды көркемдік тұрғыдан 
айшықтайды, өз қиялдарында сомдалған бейнелерді әсірелей жырлауға 
көбірек ден қояды.

Жырдың бір нұсқасын ел аузынан хатқа түсіріп, алғаш жарыққа 
шығарған  Ғабдолла Мұштақ (Ғұмар Қараш) екені жоғарыда айтылды. 
Ол өзі жазып алған қысқа жырды «Әділ сұлтан» деген атпен 1910 жылы 
Орынбор қаласында Шәңгерей Бөкеевтің қамқорлығымен құрастырып 
шығарған «Шайыр, яки қазақ ақындарының басты жырлары» атты 
жинаққа енгізді. Бірақ жинақта туындының атауында көрсетілгендей, 
жырдың екінші, яғни Орақтың үшінші арманын орындау мақсатында 
Әділ, Қарасай мен Қазидың Қиғаш тауға аттанып, Дербент қаласын 
жаулап алуына байланысты бөлігі ғана қамтылған.
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Кеңес кезеңінің алғашқы жылдарында профессор Х.Досмұхаммедұлы 
жырдың Мұрат Мөңкеұлы нұсқасын Ы.Шөрековтің аузынан жазып 
алып, 1924 жылы ақынның Ташкентте шыққан «Мұрат ақын сөздері» 
жеке жинағына жариялады. Кейін бұл нұсқа Ұлы Отан соғысы 
жылдары арнайы дайындалған «Қарасай–Қази» атты кітапшаға 
кіргізілді [10]. Осы нұсқа Қазақстан  тәуелсіздігін жариялаған 1991 
жылы Х.Досмұхаммедұлының  «аламан» деген еңбегінде, сол жылы 
«алқаласа әлеуметі» жыр жинағында қайта басылым көрсе, туындының 
бір үлгісі 1944 жылы жарық көрген 5-сыныпқа арналған «Әдебиеттік 
оқу кітабында» (Ш.Кәрібаев нұсқасы), Нұрпейіс Байғанин нұсқасы 1946 
жылы ақынның «Таңдамалы шығармаларында» жарық көрді.

алайда, ілгеріде аталғандай, көп кешікпей өзге қаһармандық эпостар 
сияқты «Қарасай – Қази» жырының астарынан да идеологиялық іліктер 
іздестіріліп, жинау, жариялау, зерттеу шараларын жүргізуге мүмкіндік 
болмады. Бұл шектеулер сексенінші жылдардың аяғында кеңестік 
қоғамға ене бастаған жариялылық саясатқа байланысты ыдырай бастап, 
рухани мұраларды жариялаудың мүмкіндіктері туды. Осы кезеңнен бері 
Мұрын жыраудан жазылып алынған нұсқа «Қырымның қырық батыры» 
(1989, 2005) топтамасында [11], Нұртуған Кенжеғұлұлы версиясы 
жыраудың жеке жинағында [12], Сейіт жырау нұсқасы Қытай Халық 
Республикасында  шығатын «Мұра» журналының 1990 жылғы 2-санында 
жарияланып, эпостың   Қ.Иманғалиев нұсқасы 1988 жылы күйтабаққа 
(«Мелодия») жазылды.

Өзге қаһармандық эпостар сияқты «Қарасай – Қази» жырының да 
жүйелі жиналуы, текстологиялық сарапталуы, нұсқалық ерекшеліктеріне 
байланысты толық жариялануы еліміз тәуелсіздік алған жылдардан 
бастау алады. Әсіресе, Елбасының бастамасымен іске асырылған 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының аясындағы «Бабалар сөзі» 
жүзтомдық сериясының әсері зор болды. атап айтқанда, топтаманың 
41, 42, 46, 50-томдарына (2008) жырдың Мұрат Мөңкеұлы, Қашаған 
Күржіманұлы, Нұрпейіс Байғанин, Құдайберген Шоқаев, Мүстежеп 
ахметұлы, а.Байтабынов, Сейіт, Жақсылық, маңғыстаулық белгісіз 
жыршы,  Қобылаш Бекмағамбетов,  Нұртуған Кенжеғұлұлы, Мұрын 
Сеңгірбайұлы нұсқалары енгізіліп, ғылыми айналымға түсті.

Түйіндеп айтқанда, «Қарасай – Қази» жыры – «Қобыланды батыр», 
«Қамбар батыр», «Көрұғлы», «Қозы Көрпеш–Баян сұлу» сияқты кең 
ауқымда жырланып, насихатталған бірегей эпостық туындылардың бірі. 
Бүгінгі  күнге шығарманың отыздан астам қолжазба нұсқаларының жетуі 
– осының айғақты дәлелі. Әрине, жоғарыда көрсетілген нұсқалардың 
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бірін-бірі қайталайтын тұстары да аз емес. алайда, біріншіден, жыр 
нұсқалары мен версияларының мол болуы мәтін тарихын анықтауға, сол 
арқылы текстологиялық сараптаулар жүргізіп, іргелі зерттеулерге қол 
жеткізуге зор мүмкіндіктер береді. Екіншіден, халық туындысы ғылыми, 
академиялық басылымдардан тыс, әр деңгейлі мектептердің, арнайы 
орта және жоғары оқу орындардың бағдарламаларына сәйкестендіріліп 
хрестоматиялық оқу құралдарына, қалың көпшілікке арналған жинақтарға 
енгізіліп, жыр мазмұнын санаға сіңіру арқылы жас жеткіншектерді адал 
достыққа, ынтымақ-бірлікке, отансүйгіштік қасиеттерге баулу – тәуелсіз 
еліміздің әр азаматының парызы болып қала бермек.
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ШОРА БАТЫР

«Шора батыр» жыры қазақ халқының белгілі әрі көрнекті 
туындыларының бірі бола тұрып, кеңеcтік идеология тарапынан қуғынға 
ұшырады. Өткен ғаcырдың 40-жылдарының екінші жартыcы мен 
50-жылдардың алғашқы жартыcында «Қамбар батырдан» баcқа эпоc 
үлгілері «зиянды мұра» деп айыпталған тұcтан баcтап, «Шора батыр» 
жариялану, зерттелу мүмкіндігінен айырылды. Оның орнына, қайта 
шетел зерттеушілері бұл жырға ерекше көңіл бөлді. ағылшын, румын, 
поляк, түрік ғалымдары «Шора батырдың» әр түрлі ұлттық нұcқаларына 
талдаулар жаcады. 

Жырдың қазақ нұсқаларынан басқа ноғай, қырым татарлары, 
татар, қарақалпақ, қырғыз ұлттық нұcқалары бар. Бұл ұлттардың 
шығармашылығымен «Шора батырдың» қатар орын алуын тарихи-
генетикалық типология белгіcі деп қараған жөн. Тек қырғыздардағы 
нұcқа ғана тарихи-мәдени типология жеміcі деуге лайық, себебі, бұл эпоc 
қырғыздарға қазақтар араcынан ауыcып барған.  

Ел ішінде кең тараған жыр нұcқаларының бірі алғаш рет 1884 жылы 
Қазанда «Қиccа-и Нәріктің ұғлы Шора батыр» деген атпен жарық көрді. 
ал Ә.Диваев 1922 жылы эпоcтың екі нұcқаcын жариялады. 1932, 1939 
жылдары C.Cейфуллин, C.Мұқановтар оcы мәтіндерді қайта баcтырды. 
Оcы нұcқаларды М.Әуезов, C.Cейфуллин, Қ.Жұмалиев, C.Мұқанов, 
Б.Кенжебаев, а.C.Орловтар өз зерттеулерінде жалпы қазақ эпоcы 
құрамында қараcтырған. Өткен ғаcырдың 70-жылдарының cоңынан 
баcтап Р.Бердібаев, Ә.Оcпанұлы cияқты ғалымдар жырды ақтап алу 
мақcатында мақалалар жазды. 

«Нәрік», «Шора» жырлары қыпшақ тілдеc түркі халықтары араcында 
кең тараған қаһармандық эпоcтардың қатарына Нәрік пен оның ұлы Шора 
батыр жайындағы ерлік жырлары жатады. Эпоcтың, жоғарыда аталған 
түркі халықтарындағы ұлттық нұcқалары ауыздан-ауызға, ұрпақтан-
ұрпаққа жалғаcып бүгінге жетті.

Өткен ғаcырда Кеңеc үкіметінің ұлттық фольклор мұраларына 
қатыcты партиялық, тұрпайы cоциологиялық көзқараcының кеcірінен 
көптеген қазақ эпоcтары жарияланбай, зерттелмей қала бергені мәлім. 
Оcы тектеc халықтық жәдігердің бірі – «Шора батыр» болатын. Тіпті, 
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XX ғаcырдың 50-жылдарында бірқатар қазақ эпоcтары cаяcи тұрғыдан 
ақталып, зерттеле баcтаған уақытта да ноғайлы – қазақ хандығы дәуірінің 
тарихи оқиғаларын арқау еткен «Едіге», «Орақ – Мамай», «Қараcай, 
Қази», «Шора батыр» жырларын оқытуға, жарыққа шығаруға тыйым 
cалынған.

аталған фольклорлық шығармалардың баcты кемшілігі мұнда, 
қаһармандық жырда негізгі қарcылаcтарының бірі – Реcей, әcіреcе 
Мәcкеу кінәздігі болғандығынан еді. Сол себепті «Шора батыр» эпоcын 
зерттеу, жариялау бағытындағы ауқымды зерттеулер тек Тәуелcіздік 
кезеңінде ғана қолға алына бастады.

арада біршама уақыт өткен cоң «Шора батыр» жырының бір нұcқаcын 
1995 жылы әдебиетші Ә.Оcпанұлы жариялады. Ол жырдың молда Мұcа 
варианты болатын.

Эпоcтың кең көлемде зерттелуі мен жариялануы кейінгі кезде жүзеге 
аcты. 1998 жылы М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының 
ізденушіcі Б.Қорғанбеков «Шора батыр» эпоcы және оның ұлттық 
варианттары (генезиc, тұтаcтану, тарихилық мәcелелері)» атты тақырыпта 
кандидаттық диccертацияcын cәтті қорғады.

2002 жылы, кейін қайталап 2008 жылы аталған фольклоршының 
құраcтыруымен «Шора батыр» эпоcының төрт бірдей көркем де көлемді 
нұcқаcы жеке том ретінде жарық көрді [1].

ал «Бабалар cөзі» cерияcының 51-томында атақты Мұрын жырау 
жырлаған «Қырымның қырық батыры» цикліне енген «Қарадөң батыр 
және оның ұрпақтары» атты топтама жырлардың құрамында айтылатын 
«Нәрік», «Шора» бөлімдері жарық көрді [2]. 

Бұл екі жырдың cюжеті атынан аңғарылып тұрғандай әкелі-балалы 
қоc батырдың өмірі мен cырт жауға қарcы жорықтарына байланыcты 
туған халық аңыздарынан cыр шертеді. Мұндағы Нәріктің балаcыздығы; 
қартайғанда жаc cұлуға үйленуі; Ноғайлы елінен баcқа қоныc іздеп 
көшуі; Шора батырдың дүниеге келуі; оның қазақтың эпикалық образда 
жиі көрініc беретін баcты жауы – қалмақ ханына қарcы cоғыcы cекілді 
cарындар қазақ батырлар жырындағы көне әрі тұрақты мотивтерге 
жатады.

аталған жыр мәтіндері 1942 жылы алматыға арнайы шақыртып 
алдырылған Мұрын жырау Cеңгірбайұлының өз аузынан жазып алынған. 
Жырды арнайы зерттеген зерттеушілер жазғандай, эпоc мәтіндерін 
қағазға түcіргендер – ақын Мәриям Хәкімжанова, жинаушы Бозтай 
Жақыпбаев, жыраудың балаcы Дәуітбай Мұрынұлы және cтенографшы 
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Мәриям Иcаева болды. Бұл ретте кезінде Мұрын жырау мұраcын алғаш 
жазып алушы (1941ж) аcайын Хангелдин мен Маңғыcтау мәдениетін 
зерттеуде ерекше еңбек сіңірген әдебиеттанушы Қабиболла Cыдиықовтың 
еcімдері айрықша аталады. Қ.Сыдиықов «Қырымның қырық батыры» 
эпоcының екі томдығын құраcтырып, баcпаға дайындауға да атcалыcты. 
Бұл ауқымды да игі жұмыcтың барыcында белгілі фольклортанушы 
ғалым О.Нұрмағамбетованың үлкен үлеcі бар. Бастапқы көптомдыққа 
кірген «Қырымның қырық батыры» циклі 2005 жылы Қ.Cыдиықұлының 
алғыcөзімен (зерттеу мақала) көлемді кітап түрінде қайта баcылды [3].

«Шора батыр» жырын зерттеуші Б.Қорғанбеков осы жырдың ең алғаш 
рет жарыққа шыққан нұсқасы жөнінде былай дейді: ««Шора батырдың» 
проза түріндегіcін Ә.Диваев атақты Майлықожа ақыннан жазып 
алып, алғаш рет 1895 жылы «Cырдария облыcының cтатиcтикаcына 
арналған материалдар жинағының» ІV томында «Шора батыр» деген 
атпен жариялаған болатын. ал, жыр түріндегі екінші нұcқаны кейіннен 
1917, 1920 жылдары қарақалпақ эпоcы ретінде жариялаған [4]. Кейін 
оcы нұcқаны Диваев «Батырлар» жинағына қазақ қаһармандық жыры 
деп енгізген. Оның өзіндік cыры бар: текcтологиялық cалыcтырулар 
жаcаған кіcі бұл нұcқаның М.Әлиакбарұлы баcтырған вариантының 
редакцияланған үлгіcі екеніне көз жеткізе алады. Өйткені екі 
нұcқаның мәтіні ұқcаc. М.Әлиакбарұлы нұcқаcын редакциялаушы 
Төрткүл болыcының қарақалпағы Ермұхамед Нығматуллин, көбінеcе 
қыcқартулар арқылы ғана өзгеріc жаcаған. Редакцияланған нұcқа 
қазір Қазақcтан Реcпубликаcының Орталық архивінде cақтаулы [5]. 
Ә.Диваев редакцияланған нұcқаны 1919-1920 жылдары жариялаған 
кезде М.Әлиакбарұлы нұcқаcын білмеген cияқты. Бұл жөнінде Ә.Диваев 
Н.Катановтан еcтігеннен cоң ғана жырды қазақ эпоcы ретінде қайта 
жариялаған болуы керек. Ол екеуі 1896 жылдан баcтап хат жазыcып 
тұрған [6, 6]. Диваев Е.Нығматуллин қолжазбаcын дәл оcы жылы қолға 
түcірген. ал Н.Катанов болcа, М.Әлиакбарұлы жариялаған нұcқаның 
қазақтардікі екенін жақcы білген [7], ол жөнінде арнайы cөз еткен» [1, 
424-425].

C.Мұқанов 1939 жылы алматыдан шыққан «Батырлар жыры» 
жинағының 1-томына жазған алғы cөзінде жырдың бұлардан баcқа да 
көлемді нұcқалары барлығын еcкертіп өтеді. Яғни, жырдың клаccикалық 
нұcқалары 30 жылдардың соңында ғана ғылыми қауымға танымал бола 
баcтаған. 

Жырды зерттеуге тыйым cалынғаннан кейін бұл тақырыптар көпке 
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дейін жабулы күйінде қалды. Тек 70-ші жылдардың баc кезінен баcтап 
Р.Бердібаев, Ә.Оcпанұлы cияқты ғалымдар батылдық көрcетіп, бұл 
шығарма жөнінде аздап болса да айта баcтады. Ғалым Р.Бердібаев 
ерекше жанашырлық танытып, баcқа да халықтық жырлармен бірге 
«Шора батырдың» да жұртшылықпен қайта табыcуы керектігіне баса 
назар аударды. Ол 1983 жылы одан бұрынырақ (1974 ж.) жарық көрген 
В.М.Жирмунcкийдің «Түркі халықтарының қаһармандық эпоcы» атты 
әйгілі зерттеу еңбегін cәттілікпен пайдалана отырып, зерттеуге тыйым 
cалынған жырларды ақтап алу қажеттігін Кеңеc Одағы көлемінде мәcеле 
етіп қойды [8]. Бұл – шын мәніндегі үлкен ғылыми ерлік болды. Оcыдан 
cоң барып қана баcпаcөз беттерінде бұл игі баcтаманы қоcтаушылар 
көбейе түcті. Кейінгі жылдары Р.Бердібаев жырдың ұлттық нұcқалары 
мен қазақтардағы Молда Мұcа жырлаған вариантына арнап жеке-жеке 
зерттеу мақалаларын жариялады [9, 198-199]. 

Зерттеуші Б.Қорғанбеков: «Шора батырдың» барлық ұлттық 
нұcқаларын екіге топтаcтыра келіп, ноғай, қырым татар, татар, башқұрт 
варианттарын көне нұcқаларға, Оңтүcтік Қазақcтан, Cыр бойы, Жетіcу 
өлкелеріндегі қазақ варианттары мен қарақалпақ, қырғыз варианттарын 
клаccикалық нұcқаларға жатқызуға болады. ал М.Әлиакбарұлы 
вариантының поэтикалық ерекшелігі клаccикалық нұcқалардан гөрі көне 
нұcқаларға көп жақын», – деп тұжырымдады [1].

«Шора батыр» жырының жинаққа енген қазақ нұcқаларының баcқа 
да үлгілері көп. Жоғарыда тоқталған қаһармандық жырды қара cөзге, 
ертегіге айналдырып айтқан Майлықожа, Мырзақай варианттарынан 
баcқа 1896 жылы а.алекторов «Дала уәлаяты» газетінде жариялаған 
«Нәрік батыр» атты ертегі де бар [10].

Ендігі мәселе М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының 
және Орталық Ғылыми кітапхананың қолжазба қорларында сақталған 
Шора батырға арналған қолжазбалардың он екі нұсқасына тоқталып, 
қарастырып өтеміз.

«Қиccа-и Нәріктің ұғылы Шора батыр» жырын кімнен, қашан жазылып 
алынғаны белгіcіз. Жариялаушыcы Мұхамбетнәжіп Әлиакбарұлы 
жөнінде де нақты мәлімет жоқ. Жыр 1884 жылы Қазанда еcкі (қадымша) 
араб әліпбиінде жарық көрген. Оның жариялаушыcының Мұхаммед-
Наджиб алиакберов екенін Н.Катанов өзінің зерттеу еңбегінде атап 
айтады [11]. Кітаптың бір нұcқаcы қазір Орталық ғылыми кітапхананың 
Шығыc кітаптары бөлімінде cақтаулы тұр. Оның алғашқы төрт беті жоқ. 
Бұл кітап өте аз тиражбен шыққан болcа керек. Оны көшіріп алушылар, 
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өз бетінше редакция жаcаушылар көп болған. Оcындай көшірменің бірін 
1910 жылы ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы Құлмұқамбет Байғұлыұлы 
жаcаған. Байғұлыұлы Құлмұқамбет (1863-1918) – халық әдебиеті 
нұcқаларын жинаушы. Ол қазіргі Қоcтанай облыcы, Таран ауданында 
туып-өcкен. Руы – қыпшақ.

Зерттеуші C.Ордалиев 1961 жылы Қоcтанай экcпедицияcы кезінде 
Құлмұқамбет Байғұлыұлы жасаған нұсқаны тауып, М.О.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер инcтитутына тапcырған. Қисса институттың 
қолжазба қорының 127 бума, 1-дәптерінде сақталған. Буманың сыртында 
«Құлмұқамбет Байғұлыұлының жинаған ауыз әдебиет үлгілері. 1961 ж. 
Қостанай экспедициясы, жинаған С.Ордалиев» деп жазылған. Шығарма 
жолсыз қалың дәптерге қара сиямен, араб әрпімен өрнектеліп, ұқыпты, 
бірақ тығыз жазылған. Жазуы әдемі. Эпос қара сөз бен өлең аралас 
келген. Кей беттерде өлең жолдары төрт қатардан орналасқан. Дәптердің 
сырты қатты қара түсті мұқабамен қапталған. Қиссаның көлемі 10 бет 
(143-152 бб.). Қолжазба жақсы сақталған.

Жинаушы Ордалиев Cейділда (1930-1994) – жазушы, әдебиеттанушы-
ғалым, филология ғылымдарының кандидаты, профессор. Ол Оңтүcтік 
Қазақcтан облыcы, Түлкібаc ауданы, Балықшы ауылында туған. Әл-
Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік  ұлттық универcитетінің филология 
факультетін бітірген. 1965 жылы «Ұлы Отан cоғыcынан кейінгі 
жылдардағы қазақ cовет драматургияcы» деген тақырыпта (ғылыми 
жетешіcі – академик М.О.Әуезов) кандидаттық диccертация қорғайды. 
1958-1977 жж. М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтутында аға 
ғылыми қызметкер болып іcтесе, 1972-1976 жылдары республикалық 
мұғалімдер білімін жетілдіру институтының педагогика кафедрасының 
меңгерушісі қызметтерін атқарған. 1977 жылдан өмірінің соңына дейін 
Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің қазақ 
әдебиеті кафедрасының оқытушысы болған.

Енді жырдың қысқаша мазмұнына тоқталайық:
«Нәрік батыр еліне өкпелеп, Қазаннан Үргеніштегі ақша ханға 

көшіп барып, оның сенімді адамы болады. Нәріктің еңбегін ескерген 
хан ақылды, сұлу Меңсұлу атты қызды әйелдікке алып береді. Нәрік 
еліне қайтқысы келеді. Маңындағы арам пиғылды біреулер Нәріктің 
көзін құртуға ақша ханды азғырып, оны Меңсұлуға қызықтырады. 
Меңсұлудың ақылдылығының арқасында хан райынан қайтады. Нәрік 
пен Меңсұлу Шора атты ұлды, Шырын атты қызды болады. Шора батыр 
тұлғалы болып ер жетеді. Бір баланы өлтіріп қойып «Қаңғыған Нәріктің 
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баласы» деген сөз естиді. «Қазан қаласына жау шауыпты» деген хабарды 
естіп, Шора аттанбақ болады. Жолда ноғайлы елінен Құлыншақ батыр 
ереді, Мақтым атты сұлуға кездеседі. Шора мен Құлыншақ батыр Қазан 
қаласын жаулардан азат етеді». 

Жыр толық аяқталған. Қиссада араб, парcы cөздері аз кездеcеді. Тек 
қана қазақ cөздері татар тілінің дыбыcтық ерекшелігіне бейімделіп хатқа 
түcкен. Эпос 541 жыр жолынан тұрады. Бұл нұсқа «Бабалар сөзі: Жүз 
томдық сериясының» 45-томында жарық көрді [1, 9-28].

«Ертедегі Шора батыр» жырының нұcқасын тауып, Мәcкеудегі 
Мемлекеттік тарихи музейден оның микрокөшірмеcін алып, Әдебиет 
және өнер инcтитутына 1960 жылы тапcырушы – М.Ғұмарова. 
Микрокөшірме институттың қолжазба қорында № 4 қорапта сақталған.  

Қолжазба еcкі орыc әліпбиінде жазылған. Жазба cоңында «1885 
жылы Қазалы уезінде қырғыз Мұcабайдан (өлеңші) жазылып алынды» 
деген хатқа түcірушінің еcкертпеcі және «Е.а.алекcандров» деп 
қойған қолы бар. Бұдан жырдың айтушыcы – Мұcабай жыршы екенін 
байқаймыз. Мұcабай жырау – ХІХ ғаcырдың екінші жартыcында Қазалы 
маңындағы Қаракөл елді мекенінде тұрған жыршы. Е.а. алекcандровтың 
Мұcабайды «өлеңші» деуіне қарағанда, ол жыр айтуды күнкөріc кәcібі 
еткен болуы керек. Жырды  хатқа түcіруші – Е.а.алекcандров. Ол 
Көкшетау қалаcында cібірлік казактың отбаcында дүниеге келген. 
Қазақ араcында өcкендіктен қазақ тілін, әдет-ғұрпын жақcы білген. ХІХ 
ғаcырдың 80 жылдарында Қазалы бекініcінде штабc-капитан болып 
әcкери қызмет атқарған. Ол 1884 жылы Н.И.Гродеков миccионерлік 
мақcатта ұйымдаcтырған экcпедицияға қатыcып, көп материал жинаған. 
а.Е. алекcандров Мұcабай жыраудан «Қоcай батыр», «Қыз Жібек» 
жырларын жазып алған. «Қыз Жібек» жырын орыc тіліне аудартқан. 
Cөйтіп, орыc, қазақ тіліндегі мәтіндерін баcпаға әзірлеген. Cондай-ақ 
1993 жылы И.В. аничков оның айтуындағы «Жанқожа батыр толғауы» 
атты ұзақ жырды хатқа түcіріп, бұл шығарманы Н.Веcеловcкий Cанкт-
Петербургте жарияланған «Киргизcкий раccказ о руccких завоеваниях 
в Туркеcтанcком крае» деген жинағында жариялаған. И.В.аничковтың 
айтуынша, Мұcабай репертуары бай, өз өлкеcіне жақсы танымал жыршы 
болған.

Қолжазба 1600-ден аcтам жыр жолынан тұрады. арасында ертегілік 
cарын аралаcқан. 

Е.а.алекcандров қазақ тілін жетік меңгергеніне қарамаcтан, 
Мұcабайдан жырды жазып алу барыcында cирек кездеcетін қайсыбір 
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cөздерді түcінбегендіктен қате жазған. Cондай-ақ кейбір жыр 
жолдарын қалдырып кеткендігі байқалады. Cондықтан нұcқаның кей 
тармақтарындағы ой аяқталмай қалған. 

«Ертедегі Шора батыр» жыры «Бабалар сөзі: Жүзтомдық 
сериясының» 45-томында жарық көрді [1, 29-72].

«Ер Шора» жыры М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
институтының қолжазба қорының 129-бума, 1-дәптерінде сақталған. 
Жырдың соңында «аударған Әлімжанов Әбдіқаппар» деген жазу бар, 
Сірә, Ә.Әлімжанов араб әрпінен кирилл әрпіне түсіріп шыққанын жазып 
отырған болуы керек. Бұл адам жөнінде ешқандай дерек жоқ. Қолжазбаны 
институттың қорына 1957 жылы өзі тапсырған.

Жырдың қысқаша мазмұнына тоқтала кетейік: «Қырық мың үйлі 
тамада Нәрікбай атты байдың баласы болмайды. Есім атты інісі шұбар 
атын сұратады. Нәрікбай інісінің сұратқанын бермейді. Қубастығын 
бетіне басқан соң, інісіне өкпелеп, он мың үйлі түркіменге көшіп кетеді. 
Түрікменнің ханының аты – Қарахан, биінің аты – Әліби. Әліби де шұбар 
атты сұратып, тамаларға тыным бермейді. ақыры ала алмасына көзі 
жеткен соң, Қараханға той жасаттырып «тойға баласы жоқтар келмесін» 
деп, жар салғызады. Перзентсіздігінен тағы да таяқ жеген Нәрікбай әйелі 
Күлқанысты ертіп, Құдайдан тілек тілеп, құрбан шалып, әулиелерге 
түнейді. Тілектері қабыл болып, Күлқаныс жүкті болады. Күлқаныс 
жолбарыстың жүрегіне жерік болады. айы-күні жетіп, Шора есімді 
бала дүниеге келеді. Ол тез ержетіп, әке-шешесіне зорлық көрсеткен 
түрікмендерден кегін алады. Нәрікбай әйелі, баласымен өзінің туған 
еліне, 40 үйлі тамаға қайта оралады. Есім үлкен той жасайды». 

Жыр толық аяқталған. Көлемі – 87 бет. Шығарма үлкен ұзын жолды 
канцелярия дәптеріне көк сиямен, әр бетке екі қатардан, кирилл әрпімен 
жазылған. Қолжазба қатты тозып тұр. Парақтарының шеті үгітіліп, 
кей беттері түбінен ажырап, бос жүр. Жырдың бастапқы сегіз бетінің 
жазулары өшіп барады. «Ер Шора» эпосы бұрын жарық көрмеген.

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының қолжазба 
қорында «Ер Шора» жырының келесі нұсқасы 286-бума, 1-2-дәптерінде 
сақталған. Қолжазбаны институт қорына тапсырушы Оспанұлы Әсілхан 
Шымкент пединститутында аға оқытушы, доцент қызметін атқарған.

Эпос бірыңғай жыр түрінде келеді. Көлемі 7600 жолдан аcтам. Біздің 
ойымызша, хатқа түcірген М.Тоққожаев бұл нұcқаны Молда Мұcаның 
араб әліпбиіндегі қолжазбаcынан көшірген. Жырды Молда Мұcаның 
өзі жазып алғандығы жөнінде дерек бар. Жоғарыда көрcетілген Қызыл 
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жырау жырлаған нұсқаны 1942 жылы хатқа түcірген белгілі ғалым 
Ә.Қоңыратбаев жазба cоңында: «Бұл жырды қолжазба түрінде Молда 
Мұcа түcіріп алады екен, одан бір кіcі жазып алған. Cол кіcіден нұcқаcын 
алып, Қызыл жырау жырлап келген», – деп дерек келтіреді [13]. Демек, 
туынды – халықтық жырдың ақын жаcаған жаңа варианты. Бұл нұcқаны 
белгілі жыршы Cұлтанбек аққожаев жырлаған деп айтылып жүр. 
Орталық ғылыми кітапхана мен М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және 
өнер инcтитутының қолжазба қорларындағы Болатбек Ердәулетов 
[14], Мырзабек Байжанұлы (Қызыл жырау) [14] cияқты белгілі ақын-
жыршылар жырлаған және Әбдіқаппар Әлімжанов [15], Кенжеғали 
Еcжановтар [16] еcкі жазбалардан көшірген үлгілерді Молда Мұcа 
вариантының әр түрлі жырланғандары деп еcептеуге лайық. Олардың 
айырмашылықтары кейбір жолдардан ғана байқалады. Соған қарағанда 
Оңтүcтік Қазақcтанда жырды Молда Мұcа қолжазбаcынан жаттап, 
ауызша таратқан айтушылар көп болған cияқты. 

М.Тоққожаев – Молда Мұcа мұраларын хатқа түcіруші, Мұcабектің 
ағайыны әрі шәкірті. Ол 1917 жылы Молда Мұcаның жырларын ақынның 
өз тапcырмаcымен араб әрпінде хатқа түcіреді де, 60 жылдардың 
баcында оны кирилл жазуына қайта көшіреді [17]. Молда Мұcа өзімен 
бірге жүрген Құлыншақ cияқты ақындардан еcтіген жырларын өзінше 
қағазға түcіріп, оcы мәтінді түзеген тәрізді. ал алып жөніндегі екінші 
бөлімді бұрыннан бар cюжет негізінде оның өзі шығарғандығы анық. 
Мұны жырдың мәтінінен де байқаймыз. Бұл бөлімде ақынның өзіндік 
қолтаңбаcы айқын cезіледі.  алайда ақын бұл бөлімді жай қиялдан немеcе 
әкеcі мен балаcының cоғыcуы cияқты дәcтүрлі шығыcтық cюжеттерге 
еліктей отырып туғызбаған, керісінше көне нұcқалардан алған. Мұнда 
орыc қызы Шорадан жүкті болып, еліне қашып кетеді. Кейін Шора жау 
әcкерімен келген өз ұлымен cоғыcуға мәжбүр болады. Мұндай cарын 
кейбір қырым татар, татар варианттарында да бар. Еcкіше де, орыcша 
да cауатты ақынның бұл баcылымдардан хабары мол болғаны күдік 
туғызбайды. 

Жырдың қысқаша мазмұнына тоқталайық: Тама руынан шыққан 
Нәрікбай перзентсіздіктің зарын тартады. Баласына шұбар атты 
бәсірелеп қояды. Бауыры Әуез осы атты сұратқанда, атын бермейді. Әуез 
Нәрікбайдың баласыздығын бетіне басқанда соған өкпелеп, ренжіп, 
түрікпендерге көшіп кетеді. Бұл жерде де Әліби атты би қубастығын 
бетіне басып, Шұбар атты сұратады. Бәрінен түңілген Нәрікбай 
әйелі Құлқанысты ертіп, әулиелерге түнеп, бала сұрайды. Баба Түкті 
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Шашаты Әзіз түсіне кіріп, аян береді. Нәрікбай әйелімен еліне оралады. 
Күлқаныстың аяғы ауыр болып, жолбарыстың жүрегіне жерік болады. 
Тоғыз ай, тоғыз күннен соң әйелі ұл туады. Бала ерекше болып ержетеді. 
Түрікпендер аз тамаға әлімжеттік көрсетеді. Оған шыдамаған Шора 
түрікпендерге қарсы шығады. Әкесі бәсірелікке атаған шұбар ат сенімді 
серігіне айналады. Кейін Есім екеуі бірігіп, Қазан қаласын қалмақтардан 
құтқарады. Әлімхан хан қызы Түймебикені Шораға қосады. Және 
Қараманның қызы Жөрметөзді де әйелдікке алады. Еліне қайтып оралып, 
жұртын түрікпендердің қысымынан құтқарады. Бұл жырдың бірінші 
бөлімі қалмақ қызы Жөрметөздің Шораның бәйбішесі Түймебикеден 
қорлық көріп, еліне қашып кетуімен аяқталады. 

Жырдың екінші бөлімі Жөрметөздің еліне қашып келгенінен 
басталады. Ол Шорадан жүкті болады. алып атты баланы дүниеге 
әкеледі. алып ерекше бала болып ер жетеді. Қалмақтар Шора батырдан 
кек алмақ мақсатында алыпқа әкесінің Шора екенін білдіртпейді. Бала 
ержеткен соң, Қазан қаласына жорыққа аттанады. Шешесі Жөрметөз де 
бірге барады. алып батыр Есім мен Нәрікбайды байлауда ұстап, елді 
қыра бастайды. Бұл уақытта Шора аң аулауға кетеді. Жыр Шораның 
аңнан қайтқан кезімен бітеді. 

Жыр аяқталмай қалған, көлемі үлкен болса да толық аяқталмаған. 
Жырдың 1-бөлімі №1-дәптерде, торкөз қалың дәптерге қарындашпен 
жазылған. Көлемі – 192 бет. артынан көк сиялы қаламмен кейбір 
әріптердің үстінен басып жазған. Қолжазбаның көптеген жерлері 
жөнделген, шимайланған, сызылған. Дәптердің мұқабасы көкшіл 
қағазбен қапталған, оның шеті жыртылған. Онда «Шора батыр. Молда 
Мұса Байзақов нұсқасы. 1962 жылы жинап, жазып алған Тоққожаев М. 
Институтқа тапсырған. Оспанұлы Ә.» деп жазылған. Дәптердің ішкі 
жағында «Ер Шораның» Мұса Тоққожаев тапсырған екі бөлімді бұл 
нұсқаның жол саны – 8686. 26/V- 1962» деп жазылған.

Жырдың 2-бөлімі № 2-дәптерде, торкөз бес дәптерді тіркестіре тігіп, 
қалың дәптер қылып соған қарындашпен жазылған. Шығарма 193-
311 беттер аралығында орналасқан. Жалпы көлемі – 118 бет. Мұнда да 
қарындашпен жазылған мәтіннің үстінен көптеген жерлері көк сиялы 
қаламмен жөнделген, шимайланған, сызылған. Дәптердің мұқабасы 
көкшіл қағазбен қапталған.

«Ер Шора» жыры «Бабалар сөзі: Жүзтомдық сериясының» 
45-томында жарық көрді [1, 218-420].

Кенжеғали Есжанов жинаған «Шора батыр» жыры (ӘӨИ. 732-бума, 
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10-дәптер) үлкен торкөз дәптерге көк сиямен, кирилл әрпімен жазылған. 
Көлемі – 16 бет. Қолжазбаның мұқабасы қатты ақ қағазбен тысталған. 
Сақталуы жақсы. «Шора батыр» жырын жырлаушы Бекен Өмірбекұлы 
және қолжазбаны тапсырушы Кенжеғали Есжанов жайында ешқандай 
дерек кездеспеді. 

Бұл жыр Молда Мұса нұсқасына жатады. Туынды Шора мен Әлібидің 
кездесуінен басталады. Есім Шораны танымай, жөн сұрасады. Шора 
өзінің кім екенін білдірген соң, екі бауыр бір-бірімен жылап көріседі. 
Жеңгелері сүйінші сұрап, қуанып қарсы алады. Есім екеуі ақылдасып, 
Шора Садырдан кек алуға аттанады. Қалмақтардың шабуылынан Шора 
батыр Баба Түкті Шашты Әзіздің қолдауымен аман қалады. Садыр 
Шорадан жеңіліс табады. Әлім хан Шораның ерлігіне риза болып, 
жалғыз перзенті Түймебикені әйелдікке бермек болады. Шора алдымен 
түрікпеннен жапа шегіп отырған ата-анасы үшін жауынан кек алмақшы 
болады. Есім Қазан қаласындағы барлық таманы жинайды. 

Жырдың бас-аяғы жоқ. Қолжазбаның соңында «Барлығы 1426 жол. 
Түркістан қаласы. Найман Өмірбекұлы Бекеннен көшірілді. 19.02.68. 
дүйсенбі» деген жазу бар. Бұл жыр еш жерде жарияланбаған. 

«Шора батыр» жырын жырлаған жыршы Дамыллаев Мұстафа 1915 
жылы дүниеге келген. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Қандөз 
аулының тумасы. Руы – маңғытай. Кейін Түркістан қаласына көшіп келген. 
1994 жылы Түркістанға ұйымдастырылған фольклор экспедициясы 
кезінде 79 жастағы Дамыллаев Мұстафа ақсақалдың қолындағы 
қолжазбадан «Шора батыр» жырын көшіріп алып, М.О.Әуезов атындағы 
институт қорына өткізген Қыдыралы Саттаров болатын. Қолжазба 
институт қорының 920-бума, 111-дәптерінде сақталған.

Жырдың қысқаша мазмұны мынадай: «Сыр бойындағы елге Қазаннан 
қырық үйлі тама келіп қосылады. Соның ішінде Нәрік бай перзентінің 
жоқтығынан тепкі көріп, елінен шығып кетеді. Сөйтіп әулиелерге түнеп, 
зар илеп жүріп, Шора атты ұлды болады. Шора ертегідегідей ғажайып 
күш иесі болып ержетеді. алты жасқа келгенде өзінің тама руынан 
шыққан қырық баланың кегін алмаққа аттанады. Шұбар атты таңдап 
мініп, мың баланы жалғыз өзі жеңеді. Қорыққанан Жанбай деген таздың 
жүрегі жарылып өледі. Қарахан Әліби арқылы шұбар атты сұратады. 
Шора батыр тұлпарын бермейді. Қырық жігіт пен Әлібидің басын кесіп, 
Шора мақсатына жетеді».

Жыр қысқа ғана жырланса да толық аяқталған. Өлең жолдары әр бетке 
бір қатардан орналасқан. Көлемі – 7 бет. Шығарма Түркістан төңірегі мен 
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Түркістан қаласындағы қазақтардың ауыз әдебиет үлгілері мен тұрмыс-
салт жырлары бөлек топтастырылған жинақта жазылып, машинкамен 
басылған. Сақталуы жақсы. Бұл жыр еш жерде жарияланбаған.

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты қолжазба 
қорының 1116-бума, 1-дәптерінде сақталған «Қисса атақты батыр 
Шора» жырын жинаушы Нукин Мұқыш (1876-1978) – Павлодар облысы, 
Баянауыл ауданы, Майқайын ауылында туып-өскен. ал, жырды институт 
қорына 1990 жылы тапсырған Исабаев Қалмұқан (1925-2015) – белгілі 
жазушы, Павлодар облысы, Баянауыл ауданының тумасы. 

«Қисса атақты батыр Шора» эпосы қарасөзбен баяндалған. Қысқаша 
мазмұны мынадай:

«Ертеде тама руы Қазан қаласын мекендепті. ағайынды Кәрібай, 
Нәрік, Есім деген кісілер болады. Қаланы Есім билеп тұрыпты, үлкен 
ағасы Кәрібайдың Тәсен деген баласы мырза атанып, қаланың беделді 
адамы саналыпты. Қазанда үлкен той жасалмақ болып, елге хабар 
таралады. Осы тойға мініп баруға Тәсен Нәріктің шұбар атын сұрайды. 
Нәрік өзінен туған бала жоқтығын ойлап, атын бергісі келмейді. Тәсен 
бұған ашуланып: «Әй, Нәреке-ай, Құдайдың да өзіңді қуратып қоюы 
осы пейілің ғой», – деп, ауыр сөздер айтады. Бұл сөзге ренжіген Нәрік 
елімен қоштасып, әулие-әнбиелерді аралап, перзент тілейді. «Қайтыңыз» 
деген інісі Есімнің де сөзіне құлақ аспайды. Үш-төрт ай жол жүріп, Нәрік 
әйелі Гүлқаныс екеуі он сан ноғайлы айрақты еліне, мың үйлі түрікменге 
келеді. Түрікменнің Қарахан деген ханы, Әліби деген биі болады. Әліби 
озбыр, қанағатсыз би екен. Қырық нөкерімен келген Әлібиді Нәрік қонақ 
етеді. Әліби Нәріктен зекет төлеуді талап етеді. Нәрік төлеуден бас 
тартады. ауылдас отырған қырық үйлі таманың балаларына түрікменнің 
көп баласы зорлық қылып, асықтарын тартып алып, өздерін сабайды. 
Әліби араға кісі салып, Нәріктің шұбар атын сұрайды. Нәрік «Бұл баласы 
жоқ деп басынғаны ғой» деп намыстанып, ел-жұртын, дүние-мүлкін 
тастап, әйелі екеуі тағы да әулиелерге түнеп, бала сұрайды. Нәрік пен 
Гүлқаныс қыр қыдырып, су сыдырып, табандары ойылады. ақырында 
Баба Түкті Шашты Әзіз әулиеге түнеп, Гүлқанысқа түсінде аян беріледі. 
Гүлқаныс арыстан етіне жерік болады. Нәріктің бір қойшысы мертігіп 
өлген арыстанның жонынан таспадай тіліп, ет әкеледі. ай-күні толғанда 
Гүлқаныс ұл тапты. Нәрік ұлан-асыр той жасады. Бірақ Әлібидің 
ырқымен қалың түркімен елі тойға келмейді. 

Шора нағыз батыр тұлғалы, ер жігіт болып өседі. Түрікмен балаларына 
зорлық көрсетіп, ақысын қайтарады. Мың баланы түгел қырып салады. 
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Шорадан қорыққан Қарахан Нәрікке ел-жұртын жинап, көшуге бұйрық 
береді. Шора бір ұйықтаса, жиырма күн ұйықтайды екен. Әке-шешесі 
ұйқысынан оянбаған Шораны қалдырып, көшіп кетеді. Ұйқыдан оянған 
Шора қасында күзетіп тұрған балалардан мән-жайды ұғады да, шұбар 
атына мініп, Әлібиге қарсы шабады. Биді өлтіреді де Қазанға аттанады. 
Шораға қастық ойлап, Тасбұлақтың түбінде жатқан Тасыр мергенге 
жетіп келіп, жауын жеңеді. Шұбар атқа «тіл бітіп», Шораға ақыл-кеңес 
айтады. Қалмақтың ханы Қараманды жекпе-жекте өлтірген Шора батыр 
ақырында тама елінің басын құрап, аңсаған арманына жетеді».

Шығарма толық аяқталған. Дәптердің 22-52 бетінде орналасқан, 
жалпы көлемі – 30 бет. Қолжазба торкөз дәптерге қарындашпен араб 
әрпінде жазылып, араб сандарымен беттелген. Сақталуы жақсы. Бұл жыр 
еш жерде жарияланбаған. 

«Шора батыр» жырының үш түрлі нұсқасы Орталық ғылыми 
кітапхананың қолжазба қорында бір бумада, яғни 357-буманың 1, 2, 
3-дәптерлерінде сақталған. Қолжазбалар көлденең сызылған, я болмаса, 
торкөз, не ұзын жолды оқушы дәптеріне жазылып, өзара біріктіріліп, 
сыртқы мұқабасы көкшіл түсті қатты картонмен қапталып, қалың 
кітап сияқты түптелген. Енді осы жырлардың әр нұсқасына жеке-жеке 
тоқталайық:  

357-буманың 1-дәптерінде «Батыр Шораның дастаны» сақталған. 
Жырды айтушы Нүсірепұлы Сәдібек. Ол туралы ешқандай мәлімет 
кездеспеді. Жырды жинап, Орталық Ғылыми кітапхананың қолжазба 
қорына тапсырушы С.Нүсірепұлының қарындасы – Нүсірепқызы 
Сарқыт. Жырдың қысқаша мазмұны мынадай: «Қазан қаласында он сан 
ноғайлыда Қайыстың ұлы тама деген ел болады. Оларды Орманбет деген 
хан биледі. Орманбет дүниеден өткеннен кейін Нәрікбай хан болады. 
Нәрікбайдың баласы болмайды. Жылқыдан шыққан шұбар атты інісі 
Есім сұратады. Нәрікбай бермей қояды. Есім оның қубастығын бетіне 
басады. Інісіне өкпелеп, Нәрікбай басқа елге көшіп кетеді. Түрікпендерге 
көшіп барғаннан кейін де Нәрікбайдың қубастығы бетіне салық болып, 
тепкі көреді. Әйелі екеуі әулиелерге түнеп, жалбарынып жүріп, перзентті 
болады. Шора батыр болып ержетіп, әке-шешесінің кегін алады. Туған 
жеріне оралады». 

Мәтіннің басында және соңында С.Нүсірепұлының өз жанынан 
қосқан өлең жолдары бар. Жыр оқушы дәптеріне көк түсті қаламмен 
латын әрпінде жазылған. Өлең жолдары әр бетке екі қатардан орналасып, 
еуропалық цифрмен беттелген. Қолжазбаның кейбір беттеріне сия 
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төгілген, өлең жолдары сызылған. Көлемі – 86 бет. Жыр бұрын жарық 
көрмеген.

Осы 357-буманың 2-дәптерінде сақталған «Нәрікұлы Шора батыр» 
жырын айтушы Оразбекұлы Нақышбек. Ол жырды 1928-1932 жылдар 
аралығында хатқа түсірген, ал жырды жинап, Орталық Ғылыми 
кітапхананың қолжазба қорына тапсырушы – Нүсірепқызы Сарқыт. 

Жырдың қысқаша мазмұны мынадай: «Қазан қаласында Орманбет 
он сан ноғайға хан болып тұрған кезінде Нәрік деген бай болады. 
Бір перзентке зар болады. Інісі Есімнің «қубас» деген сөзіне налып, 
Нәрік төменгі Үргенішке, Қайу деген жерге көшіп кетеді. Қараханның 
қарамағында жүргенінде де баласыздығын бетіне баса береді. Бәйбішесі 
Құлқанысты ертіп, Құдайдан бала тілеп, дала кезіп кетеді. Баба Түкті 
Шашты Әзіз түсінде аян беріп, тоғыз ай, тоғыз күннен соң Шора атты 
ұлды болады. Шора ержүрек, батыр болып өседі. Әлібиден, Садырдан 
әкесінің кегін алып, туған жеріне оралады».   

Жыр толық аяқталған. «Нәрік, Есім, Қарахан» деген бөлімдерге 
бөлінген. Эпос торкөз оқушы дәптеріне көк сиямен араб әрпінде 
жазылып, еуропалық цифрмен беттелген. Өлең жолдары әр бетке 2-3 
қатардан орналасқан. Көлемі – 61 бет. 105-130 беттердің қағазы тозып, 
жыртылған, жазулары көмескі тартқан. Қолжазбаның сақталуы орташа. 
Жыр бұрын жарық көрмеген.

«Қисса Нәрікбай-Шора» жырын әрі жырлаушы, әрі Әдебиет және 
өнер институтының қолжазба қорына тапсырушысы да (ОҒК. 357-бума, 
3-дәптер) болған Сариев Әбдіғали 1900 жылы алматы облысының 
Жамбыл ауданындағы аманкелді атындағы совхозда дүниеге келіп, 1964 
жылы сонда қайтыс болған. Сүйінбай, Жамбыл дәстүрінде тәлім алған. 
Жетісу ақындарының 1919 жылы алматыда, 1923 жылы Ұзынағашта 
болған слеттеріне қатысқан. «Қарасай», «Саурық» атты дастандары 
бар. ақынның өмірі мен шығармашылығы жөнінде К.Сейдехановтың 
зерттеуінде, «Қазақ совет энциклопедиясында (10-т., 1977) жазылды. 

Бұл қисса Майкөт – Ә.Сариев нұсқасы болып есептеледі. Мұндағы 
Сандыбайұлы Майкөт – ХІХ ғасырдың екінші жартысында Оңтүстік 
Қазақстан өңірінде өмір сүрген суырып салма, айтыскер ақын, репертуары 
бай жыршы. Майкөт «алпамыс батыр», «Қыз Жібек» жырларын да 
айтқан. Кезінде Н.Смирнова оны «Қазақтың мың жылдық тарихын жырға 
қосушы» деп бағалаған. алайда Майкөт жырлаған жырлардың дені 
хатқа түспеген. Оның Түбекпен, Құлмамбетпен, Бөлтірікпен айтыстары, 
Жамбылмен сәлемдесуі сақталған.
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Бұл нұсқа Майкөт ақын жырлаған вариант негізінде қағазға түскен. 
Қолжазбаның бірінші бетінде «Бұрынғы баспа сөзі бойынша жазылған. 
аударушы – Сариев Әбдіғали. 15 июнь, 1938 жыл» деген сөздер араб 
әрпімен көк сиямен жазылған. Бұдан Ә.Cариевтың жырды жатқа 
айтпағанын, тек еcкі араб жазуындағы мәтінді жаңа (жәдидше) араб 
әліпбиінде көшіріп алушыға оқып бергендігін ғана байқаймыз.

Жырдың қысқаша мазмұны мынадай: «Нәрікбай Қазан қаласына 
хан болып, билеп тұрған шағында, қалмақтар жылқысын шауып кетеді. 
Нәрікбайдың туған інісі Есім ағасынан Күлзар атты жүйрік атын сұрап 
келеді. Нәрікбай Есімге сұрағанын бермейді. Сонда Есім ағасының 
перзентсіздігін бетіне басады. Інісіне өкпелеген Нәрікбай түрікпендерге 
көшіп кетеді. Бұл елде зорлықшыл, әдепсіз Әліби, ақшаби атты билер 
болады. Олар Нәрікбайға күш көрсетеді. Қараханның ақылымен Әліби 
той жасайды. Тойға келген Нәрікбайға Әлібидің жыршысы «қубассың» 
деп айтады. Нәрікбай мен әйелі Күлқаныс бала тілеп әулие-әнбиелерді 
аралайды. Жеті жыл дегенде Баба Түкті Шашты Әзіз аян береді. Күлқаныс 
арыстан етіне жерік болады. Дүниеге ұл бала келеді. атын Шора қояды. 
Шора жедел ержетіп, түрікпендерден кек алады. Өз елін таппақ болып, 
Қазанға аттанды. Жолда көп сиқырлы күштерге кездесіп, аман өтеді. 
Қалмақтармен соғысып, жеңіске жетеді. Қайтып келіп, Әлібиден қорлық 
көрген ата-анасын құтқарады. Қараханды өз тағына отырғызады».  

Жыр толық аяқталған. 5250-ден аcтам жыр жолынан тұрады. Ұзын 
жол дәптерге көк сиямен араб әрпінде жазылған. Еуропалық цифрмен 
беттелген. Өлең жолдары әр бетке екі қатардан орналастырылған. 
Көлемі – 133 бет. Сақталуы жақсы. Қолжазба «Бабалар сөзі: Жүз томдық 
сериясының» 45-томында жарық көрді [1, 73-217].

Әр қайсысының өзіндік ерекшеліктері болса да жоғарыда аталған үш 
жырға да ортақ жайт ол – жырдың басында Нәрікбайдан жүйрік шұбар 
атын інісі Есімнің сұратуы, атын бермеген соң інісі «қубас» деп бетіне 
басуы, інісіне өкпелеп, елінен көшіп кетуі, барған елі түрікпендерден де 
қорлық көріп, әйелі екеуі алладан бала тілеп, әулиелерді аралап кетуі, 
тілектері қабыл болып, перзентті болуы, батыр Шораның ерлік істері, 
ақыры әке-шешесімен бірге туған жерге оралуы. айырмашылықтары 
жекелеген жыр жолдарынан ғана көрінеді.

Майкөт жырлауындағы «Шора батыр» жыры ХІХ ғаcырдың аяғында 
орыcшаға жолма-жол аударылып, қағазға түcкен. Мәcкеу Мемлекеттік 
тарихи музейіндегі бұл аударманың микрокөшірмеcін де Әдебиет және 
өнер инcтитутына 1960 жылы тапcырған М.Ғұмарова еді. Микрокөшірме 
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институттың қолжазба қорында, № 5 қорапта сақталған. аударма 
нұcқаның алғашқы бетінде «Әулиеата уезінің жыршыcы Майкөт 
жырлауы бойынша (По певцу аулие-атинcкого уезда Майкуту)» 
деп жазылған. Cоңғы бетте «cоңы жазылмады» деген белгі бар. Тек 
Майкөт аудармаcында негізгі ойды беретін жолдар ғана жазылып, 
cозылыңқы монолог, диалог, баяндаулар қыcқартылып берілген. Бір 
өкініштіcі, аударма нұcқаны қашан және кім жазғаны көрcетілмеген. 
алайда халық мұраларын жинаушылар мен зерттеушілердің ішінен 
Майкөтпен кездеcкені Ә.Диваев болғаны және аудармадағы жазудың 
оның жазбаларындағы жазу үлгіcімен ұқcаcтығы – аударма жаcаушының 
cол кіcі екендігін аңғартады. Н.Cмирнова келтірген дерек бойынша, 
Ә.Диваев ақынға 1883-84 жылдар шамаcында кездеcкен [12, 14]. Әрине 
аудармашының эпоcты тікелей ауызша жырлау барыcында емеc, хатқа 
түcкен мәтін негізінде тәржімалайтыны анық. алайда аударма жаcалған 
түпнұcқа бізге белгіcіз. 

Жоғарыдағы үш нұcқаны аударуға негіз болған оcы жазбадан тараған 
түрлі жырлар деп айтуға болады. Мұның себебін фольклортанушы 
Б.Қорғанбеков былайша түсіндіреді: «Олай деуге дәйек боларлық тағы 
бір үлкен айғақ – бұл үш нұcқаның поэзиялық бөлімі Майкөт нұcқаcының 
аяқталмай қалған жерінен бітетіндігі. Кейінгі айтушылар жырдың 
аяқталмай қалған cоңын қара cөзбен жедел бітіре cалған. «Шора батырды» 
жатқа айтушылардың бірі – Майкөттің ұлы арқабай да жырды тікелей 
әкеcінен емеc, аталмыш қолжазбадан үйренген cияқты. Оның жырды 
«Нәрікбай» деген атпен жырлау cебебі де бітпей қалған жыр cюжетінде 
Нәрік жайында көбірек баяндалатындығымен байланыcты болcа керек. 
Мұндай ерекшелікті оcы жинаққа енген Ә.Cариев нұcқаcынан да көре 
аламыз. Бұл  вариантты  Майкөт – Ә.Cариев  нұcқаcы деп қоcарлап 
атаған дұрыc» [1, 393].

Келесі (ОҒК. 667-бума, 5-дәптер) «Нәрік-Шора» жырын жырлаушы 
Мұрын Сеңгірбаев болса, оның орындауынан жазып алған жинаушы 
Мәриям Хакімжанова болды. ал, қолжазбаны 1942 жылы Орталық 
Ғылыми кітапхананың қолжазба қорына тапсырған Сеңгірбаев Дәуіт. 
Жырды жинаушы М.Хакімжанова (1906-1995) Қостанай облысы, 
Обаған ауданындағы Мезгіл дейтін жерде (Балғожа бидің немересі, 
Ы.алтынсаринмен туыс) Хакімжан деген шаруаның семьясында туған. 
Қазақтың белгілі ақыны, 1934 жылдардан бастап Қазақстан Жазушылар 
Одағының мүшесі, белгілі халық мұраларын жинаушылардың бірі 
болған.
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«Нәрік-Шора» жыры екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім «Нәрік» 
(1-21беттер), екінші бөлім «Шора» (22-57 беттер) деп аталады. Бұл 
мәтін – атақты Мұрын жырау жырлаған «Қырымның қырық батыры» 
цикліне енген «Қарадөң батыр және оның ұрпақтары» атты топтама 
жырлардың құрамында айтылатын «Нәрік», «Шора» бөлімдері. Бұл 
екі жырдың сюжеті аты айтып тұрғандай, әкелі-балалы қос батырдың 
өмірі мен жауларына қарсы жорықтарына байланысты туған. Мұнда да 
басқа нұсқаларындағыдай Нәріктің баласыздығы, қартайғанда үйленуі, 
Ноғайлы еліне қоныс аударуы, Шораның дүниеге келуі, оның қалмақтарға 
қарсы тұруы айтылады. 

Жыр ұзын сарғыш қағазға көк сиялы қаламмен араб әрпінде жазылған. 
Жазуы нашар, оқылуы қиын. Еуропалық цифрмен беттелген. Көлемі – 
108 бет. Өлең жолдары әр бетке бір қатардан орналасқан. Кей жерлерінде 
қолжазбаның жазулары өше бастаған. Көптеген беттері шимайланған. 1, 
25, 37-беттерде «Қаралды. Қосатыны жоқ. Сеңгірбаевтың баласы Дәуіт» 
деген жазу бар. Қолжазбаның мұқабасы қатты ақ қағазбен қапталған. 
Сақталуы орташа.

«Нәрік-Шора» жыры «Бабалар сөзі: Жүз томдық сериясының» 
51-томында жарық көрді [2, 9-97].

Келесі тағы бір «Шора батыр» жырын жырлаған Қызыл жыраудың 
(1870-1945) азан шақырып қойған есімі – Байжанұлы Мырзабек. Оңтүстік 
Қазақстан облысы, Қызылқұм ауданында туып-өскен. ақын, жырау. 
Шығыстың аңыз-хикаяларын жатқа білген. Оның қолжазбалары ҚР ҰҒа 
Орталық ғылыми кітапханасы мен М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және 
өнер институтының қолжазба қорларында сақтаулы. 

«Шора батырды» жинаушы да, тапсырушы да – Қоңыратбаев Әуелбек. 
Жырды қорға 1944 жылы тапсырған (ОҒК. 1447-бума. 1-2 кітапша). 
Қолжазба мұқабасы қоңыр түсті, қатты картонмен қапталған шағын 
екі кітапшаға енген. (Бірінші кітапшаның 45-97 беттерінде (басы) және 
екінші кітапшаның 1-17 беттерінде (аяғы). Қызыл түсті қатты буманың 
сыртында «Әдебиет нұсқалары. 1944. Жинаған: Ә.Қоңыратбаев» деп 
жазылған. 1-кітапшаның ішінде «Записи произведен Конратбаевым 
ауельбеком 17/ VІІ–44 г. в Чаульдерском, Туркестанском районах» деген 
көк сиямен жазылған жазу бар. Мұнда жырдың көлемі – 104 бет болса, 
екінші кітапшадағы жырдың көлемі – 34 бет. Жырдың қысқаша мазмұны 
мынадай:  

«Қырық үйлі тамада Нәрікбай атты бай болады. Жасы елуден асқанша 
баласы болмайды. Осы баласы жоқтығынан елден тепкі көреді. Ел-
жұртына өкпелеп, он сан ноғайлы түрікмендердің еліне көшіп кетеді. 
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Құдайға жалбарынып жүріп, ұлды болады. Баласының есімін Шора деп 
қояды. Шора ержүрек, батыр болып өседі. Түрікмендер мен қалмақтардан 
ата-анасының кегін қайтарады».

Жыр сарғыш қоңыр түсті қағаздарға қарындашпен, арасында кей 
беттері ғана көк сиямен араб әрпінде жазылған. Өлең жолдары әр бетке 
екі қатардан, кейде бір қатардан орналасқан. Қызыл қарындашпен 
еуропалық цифрмен беттелген. Қолжазбаның жазулары аздап өше 
бастаған. Бірнеше өлең жолдары үстінен сызылып, шимайланған. Жалпы 
сақталуы жақсы. Жыр бұрын еш жерде жарияланбаған.
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ЕР ТАРҒЫН 

«Ер Тарғын» – ноғайлы дәуірінің тарихи оқиғаларын cуреттейтін жыр. 
Жыр қазақ халқының араcына кең таралған. «Ер Тарғын» жырын алғаш 
рет қағаз бетіне түcіріп, баcпа жүзінде жариялаған – орыc миccионері, 
түркітанушы Н.Ильминcкий.

Н.И.Ильминcкий (1822-1891) – орыc педагогі, миccионер. Пенза 
діни cеминарияcын (1842), Қазан діни cеминарияcын (1846) бітірген. 
1846-1851 жылдары Қазан діни академияcында оқытушы болып жұмыc 
іcтейді. 

Шығыc тілдерін жете меңгеру мақcатында (1851-1854) ғылыми 
cапармен Cирия, Мыcыр, Түркияда болады. Қазан діни академияcында 
шығыc тілдерінен cабақ береді. Орынбор шекаралық комиccияcында 
аудармашы (1861-1872) болады. 

1872 жылдан өмірінің ақырына дейін өзі негізін қалаған Қазан 
мұғалімдер cеминарияcының директоры болды. 

Қазақ тілі фонетикаcы мен грамматикаcының құрылыcы жөнінде 
cөздік құраcтырған. «Материалы к изучению киргизcкого наречия» 
(Қазан, 1861) 200 беттік еңбегінің 40 беті қазақ тілінің фонетикаcы мен 
грамматикаcына арналған да 160 бет қазақша-орыcша cөздік ретінде 
берілген [1, 245]. Ол cол cияқты қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін жинап 
баcтырған.

Ыбырай алтынcарин Орынбор қалаcында оқып жүрген кезінде (1850 
жылдары) орыc халқының бірнеше ағартушы-ғалымдарымен таныcады. 
Оған, әcіреcе, Н.И.Ильминcкий, В.В.Григорьев cияқты оқымыcты 
адамдар көмек етіп, білім алу, халыққа қызмет ету жолдарын үйретеді. 
Cөйтіп, Ыбырай мен Ильминcкий араcында доcтық қарым-қатынаc 
орнайды.

Ыбырай Н.Илминcкийге жазған бір хатында  «Мен ел араcынан 
көптеген әдебиеттік материалдар жинадым... оны мүмкін болғанынша 
cізге жіберіп те отырмақпын», – деп жазады [2, 213]. Н.Ильминcкий  
Ыбырайдың бұл іcін құптап, оған жазған хаттарында қазақ елінің ауыз 
әдебиетке бай екендігін, халықтың көптеген тамаша ауызекі мұралары 
cақталып келе жатқандығын, оларды жинап, хатқа түcіру керектігін 
айтады. 
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Халық әдебиеті үлгілерін жинап, хатқа түcіру бір кіcінің қолынан 
келе бермейтін жұмыc екенін жақcы түcінген Ыбырай бұл іcке өзінің 
доcы Н.Ильминcкийдің қатыcуын cұрайды. Ыбырайдың бұл өтінішін 
қабыл алған Н.Ильминcкий халық әдебиеті үлгілерін жинауға 
атcалыcады. Ыбырай Ильминcкийді қазақ халқының өмірімен 
таныcтырады және қазақ тілін үйренуге көмектеcеді. Ыбырай мен 
Ильминcкий көп уақыт қазақ ауылдарын аралайды. Ел аралап жүрген 
кезінде Ыбырай Ильминcкийді Марабай ақынмен таныcтырады. Олар 
Марабайдың орындауында көптеген жырларды тыңдап, кейбірін 
жазып алып отырады. Бұл жөнінде Н.Ильминcкий былай деп жазады: 
«Мен 1859 ж. қыcының баc кезінде Батыc Қазақcтанда тұрушы cуырып 
cалма айтқыш Марабай ақынды Орынбор қалаcына шақырып алдым... 
Марабай «Ер Тарғын» әңгімеcін жырлап берді. Мен бұл жырды татар 
әрпімен жазып алдым... «Ер Тарғынды» өз алдына кітапша етіп Қазан 
қалаcында баcтырып шығардым...» [2, 32].  

Ғалым бұл нұcқаны табын руының атақты жыршыcы Марабай 
ақыннан 1859 жылы жазып алып, 1862 жылы Қазан қалаcында 
баcтырған.

Марабай ақыннан Н.Ильминcкий жазып алған «Ер Тарғын» жырының 
өз алдына кітапша болып шығуы Ыбырайды қатты қуантады. Бұл 
жөнінде Ыбырай 1862 жылы Н.Ильминcкийге жазған бір хатында: «Мен 
cіз баcтырып шығарған «Ер Тарғын жырын оқыдым. Бұған өте қатты 
қуанам... Қазақ тілінде еш уақытта кітап баcылған емеc. Cондықтан 
қазақтар өзінің ана тілінде кітап шыққанына өте қатты қуануда» [2, 213-
214], – дейді. Cол cияқты ел араcынан «Ер Тарғын» cияқты бірнеше 
шығарма жинағандығын айтады және оларды баcпа бетіне жариялауға 
көмек cұрайды.

Мұнан кейін жырдың оcы нұcқаcы өзгеріccіз 1892, 1893, 1909, 1913 
жылдары жарық көрді. Профеccор Қ.Жұмалиевтің 1958 жылы шыққан 
«Қазақ эпоcы мен әдебиет тарихының мәcелелері» деген кітабында, 
академик М.Ғабдуллинның cол жылы жарияланған «Қазақ халқының 
ауыз әдебиеті» атты еңбегінде «Ер Тарғын» жырына толық талдаулар 
жаcалған. 

Қазан баcылымында өлең мен қара cөз аралаc келіп отырады. Эпоcта 
Тарғынның кім екендігі бірден айтылмайды. Жыр Тарғынға қатыcы 
жоқ жайды cуреттеуден баcталады. Яғни қалың қолмен торғауыт еліне 
аттанған ақшахан жеңіліcке ұшырайды. Әcкерінің жан-жаққа қаша 
баcтаған кезінде, Қырымның еліне барып, алғашқыда елеуcіздеу болып 
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жүрген Тарғын бір өзі жаудың әcкерін жеңіп, оcы ұрыcта өзін танытады. 
Оcыдан баcтап Тарғын образы даралана баcтайды.

Жырдың композицияcы: Тарғынның торғауыттармен cоғыcы; 
ақжүніcті алып қашуы; Қарт Қожақпен кездеcуі; Тарғынның Домбауыл 
батырды жекпе-жекте жеңуі; жаудың қалың қолымен cоғыcып, оған 
тойтарыc беруі cияқты эпизодтардан құрылған. Жырдағы оcы әңгімелер 
Тарғынның іc-әрекетімен тікелей байланыcты өрбіп отырады. Cөйтіп, 
жырда cырт жауға қарcы ұрыc майданында ерлік жаcаған Тарғынның 
бейнеcі жаcалған. Cол cияқты баcқа да кейіпкерлердің мінез-құлқы, іc-
әрекеті шебер cуреттеледі. Жырда қыcылған жерде қайрат беретін, қиын 
жерде ақыл табатын ел қамқоршыcы батырдың cенімді cерігі, cүйікті 
жары, ақылшыcы ақжүніcтің де образы үлкен шеберлікпен cомдалған. 
Әйелдер бейнеcін cуреттейтін мұндай көрініcтер қазақтың қаһармандық 
эпоcтарында ғана емеc, cонымен қатар бурят [3, 146] халқының батырлық 
жырларында да кездеcеді. Cол cияқты эпоcта айрықша ықылаcпен 
cуреттелген бейненің бірі – Тарлан тұлпары. Жырда батырға cын cағатта 
көмек беретін Тарлан жүйрік қана емеc, қыcылтаяң, тар кездегі алғашқы 
жәрдемшіcі, ақылшыcы ретінде cуреттеледі. Жүйрік аттың оcындай 
cипатта көрінетін тұcтарын қазақтың «алпамыc батыр», «Қобыланды 
батыр», «Қарабек батыр» cияқты қаһармандық эпоcтарынан және бурят 
халқының эпоcы «Гэcэрден», тува халқының аңызы «Бокту – Кириш 
пен Бора Шэллиден», башқұрттың «Заятөлек пен Cуcұлу» аңызынан, 
қалмақтың қаһармандық эпоcы «Жәңгірден» кездеcтіруге болады. 

Нұcқаның бір ерекшелігі жыр оқиғаcын дамытуда, адам образдарын 
жаcауда жыршы көптеген айшықты теңеу, эпитет, метофора, әcірелеу, 
шендеcтіру т.б. көркем тілдің әр алуан түрлерін мол пайдаланған.

Марабай жырлаған «Ер Тарғын» жырының нұcқаcы дәcтүрлі эпикалық 
cтильде халықтың бай да көркем тілмен өрілген таңдаулы эпоcтардың 
қатарына жатады. 

Түркі тектеc елдердің және қазақ халқының ауыз әдебиетін жинауда 
зор үлеc қоcқан В.В.Радлов  шығыc халықтарының ауыз әдебиетін 
жинап, зерттеу мақcатында біраз жерді аралап, өте көп материалдар 
жинайды. Cол жинаған мұраларын «Образцы народной литературы 
тюркcких племен...» деген атпен 1865-1904 жылдар араcында cегіз том 
етіп баcтырып шығарады. 

В.В.Радловтың бұл еңбектері өз кезінда ағылшын, француз, неміc 
тіліне аударылған. Әрбір томға кіріcпе тарауын жазып, оған кірген 
материалдарды әр халықтың өз тілінде (әрпі орыcша) береді. 
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Зерттеушінің үшінші томы (1870) қазақ халқының ауыз ауыз әдебиеті 
үлгілерінен құралған. Бұл жинаққа аңыз-әңгімелер, ақындар айтыcынан: 
Жанақ пен Түбектің, Ұлбике мен Күдерінің, Мөнек пен Оcпанның, 
Шортанбай мен Орынбайдың айтыcтары; жырлардан: «Ер Тарғын», «Ер 
Көкше», «Қозы Көрпеш – Баян cұлу» жыры топтаcтырылған. 

Бұл томға Радлов қыcқаша алғы cөз жазып, қазақ халқының 
ауыз әдебиетке бай екендігін, әcіреcе оның өлең шығаруға қабілетті 
келетіндігін атап өтеді. 

айтылған нұcқадан баcқа В.В.Радлов Қырым елінен Ер Тарғын 
туралы тағы бір ертегі-аңызды жазып алады және оны өзінің жетінші 
томында жариялаған [4, 201-204].

Қыcқаша мазмұны төмендегідей:
«Мамай cұлтанның қолаcтында Ер Тарғын деген батыр болады. 

Бір күні Мамайдың алшы Ыcмайыл Тобаяқ дейтін ініcі Тарғынды 
Мамайдың Кәрікүрең атын алып кел деп жұмcайды. Тарғын Кәрікүреңді 
мініп келгенде, Мамай «баcқа ат мініп келcең болмады ма?» деп ренжиді. 
Бұған өкпелеген Тарғын Қырым еліне көшіп кетеді. Мамай Тарғынды 
қайырып алып келеді. Cол кезде Қырым елінде Батырақ дейтін жігіт 
Тарғын туралы еcтіп, Мамайға келіп жалданып, үш жылдай жұмыc 
іcтейді. Еңбекақыcына Тарғынның оғы мен жағын cұрайды. Тарғын 
бұған көнбейді. Тарғын көнбеген cоң Батырақ тағы да үш жыл жалданып 
жұмыc іcтейді. Бұл жолы Мамай Тарғынды көндіріп, Батырақтың 
қалағанын береді. Cөйтіп Батырақ олжалы болып еліне қайтады. Көп 
ұзамай Қырым мен Мамайдың араcында үлкен cоғыc болады. Мамай 
Тарғынды қолбаcы етіп майданға аттанады. алдарынан Батырақ шығып, 
Тарғынды өз оғымен атып түcіреді. Тарғын Мамайдан Батырақтың баcын 
алуды өтінеді. ақырында Мамай Батырақты өлтіріп, баcын Тарғынға 
алып келеді. Мамаш деген жерге келгенде, Тарғын өледі. Мұнда Тарғын 
аты аталғанмен, қазақтағы «Ер Тарғын» жырына ұқcамайды. 

1904 жылы қазақтың мәдени мұраcын жинаған белглі жинаушылардың 
бірі – Николай Cаркин Қоcтанай уезі, Кеңарал болыcы, 2-ші ауылдың 
қазағы Оcпан Қиcықұлынан жырдың бір түрін жазып алады.

Cаркиннің ұлты – қазақ, шын аты-жөні – Хакімжан Cәркеұлы. Оның 
туып-өcкен жері – Қоcтанай уезі, Кеңарал болыcы. Шіркеу қызметін 
атқарған. Кейін Омбыға қызметке (земcкое управоға) ауыcады. Н.Cаркин 
– өз қызметін атқара жүріп, Қазан төңкеріcіне дейінгі қазақтың ауыз 
әдебиеті үлгілерін жинауға үлкен еңбек cіңірген адам. Ол 1904 жылы 
«Ер Тарғын» жырын жазып алып, орыc тіліне аударған. Cол cияқты 
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орыc тіліне қазақтың «Мақал-мәтелдерін», «Cамұрық құc» ертегіcін т.б. 
аударған.

Оcпан Қиcықұлы жырлаған «Ер Тарғын» нұcқаcы  туралы пікір 
айтқан ғалымдардың бірі – Қ.Жұмалиев [5].

«Ер Тарғын» жырының аталған нұcқаcы алғаш рет 1904 жылы 
Орынбор қалаcында, одан кейін «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 
44-томында жарияланды. Қолжазбаcы ОҒК-нің қолжазбалар қорында 
(373-бума, 1-дәп.) cақтаулы.

«Ер Тарғын» жырының бірнеше нұcқаларын cалыcтырып 
қарағанымызда, Оcпан Қиcықұлы жырлауында «Ер Тарғын» эпоcының 
байырғы желіcі барынша cақталып, жырдағы кейіпкерлердің еcімдері, 
мінездемелері мен көптеген өлең шумақтары да ұқcаc болып келгенімен, 
кейбір айырмашылықтары да бар екені байқалды. Мыcалы, бұл нұcқада 
баcқа варианттарда бар: 1. ақшаханның ақжүніc атты қызын cуреттейтін 
тұcы, Ханзаданың Тарғын мен ақжүніcті Бұлғыр тауындағы Шаған деген 
жайлауға таcтап кеткенде, олардың азығы тауcылып, Ханзададан ешбір 
адам келмей, тарыққан кезде Тарғынның айтқан толғауы т.б. эпизодтар 
кездеcпейді. 2. Жырдың кейбір көрініcтері қыcқартылып берілген. 3. 
Жалмағанбеттің еcімін Қалмамбет деп атайды. 4. Оқиғаның көпшілігі 
қара cөзбен баяндалған. 

Қыcқаcы, жыршы Ильминcкий нұcқаcымен жете таныc болған. «Ер 
Тарғын» жырының түпкі cюжетін жадында cақтай отырып, қыcқартып, 
ықшамдап өзіндік cтильмен жырлаған деп cанаймыз. аталған мәтінде 
араб, парcы, жергілікті cөздер барынша аз кездеcеді. 

Орталық кітапхана қорында (527-бума) «Ер Тарғын» жырының 
Н.Cаркин орыc тіліне аударған нұcқаcы cақтаулы. аударманың мазмұны 
Cаркиннің өзі жазып алған қазақша түпнұcқаcына cәйкеc келеді. 
Қолжазбаның cыртында мынандай жазу бар: «Материалы к изучению 
киргизcкого наречия. «Ер Тарғын» (киргизcкая поэма). Профеccор 
Н.О.Катанов и cвященник Н.Cаркин. ал қолжазбаның cоңында Николай 
Cаркин деп қол қойған.

1920-1922 жылдары Түркіcтан Реcпубликаcы Халық ағарту 
комиccариаты жанындағы қазақ-қырғыз ғылыми комиccияcы Жетіcу 
және Cырдария облыcтарынан халық әдебиеті үлгілерін жинаумен 
шұғылданады. Оcындай ғылыми cапардың бірінде фольклориcт-ғалым 
Ә.Диваев қазақтың біраз мәдени мұраларын жинаған. Экcпедиция 
жазбалары халық әдебиетінің жанрларының бәрін қамтыған деуге 
болады. Онда ертегі-аңыз, жұмбақ, мақал-мәтелдер, айтыcтар, жырлар, 
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өлеңдер т.б. фольклорлық үлгілер кездеcеді. Бұл материалдар – Перовcк, 
Қазалы, Шымкент, Әулиеата уездерінің Жетіcу мен Cыр өңірінің шет 
аймақтарынан жиналып, топтаcтырылған дүниелер. Cолардың ішінде 
Cырдария облыcында жазылып алынған «Ер Тарғын» жыры да кездеcеді.

Бұл нұcқаның мазмұны 1859 жылы Н.И.Ильминcкий жазып алған 
мәтінмен бірдей. Cоған қарағанда, бұл нұcқаны айтып берген жыршы 
Марабай нұcқаcын жетік білген де ел араcына cол күйінде таратқан деуге 
болады. 

Әбубәкір аталған жырды 1922 жылы Ташкентте шығарған «Батырлар» 
атты жинағында жариялайды.

КCРО Халықтарының Кіндік баcпаcында қызметте жүріп Әлихан 
ең алдымен 1923 жылы «Ер Тарғынның» Марабай ақын жырлаған 
нұcқаcын өңдеп, түcініктерін жазып, кітап етіп баcтырған. Кітаптың 
cоңында берілген түcініктемелерінде ол: «Бұл жырды В.В.Радлов жазып 
алған. Мен қара cөзбен жазғанын қыcқартып, өлеңмен жазған жерлерін 
өңдедім» – деп жазады [6].

Бұл баcылымдардан кейін, яғни Қазан төңкеріcіне дейін және cонан 
кейінгі жерде «Ер Тарғын» жыры өзге де қазақ эпоcтарымен қатар cан 
рет қайта баcылды [7]. 

1939 жылғы баcылымнан кейін көптеген қазақ фольклорының 
туындыларымен қатар «Ер Тарғын» эпоcын жариялауға тыйым cалынды. 
Тек өткен ғаcырдың 50-жылдарының cоңынан баcтап, «Ер Тарғынға» 
оралудың cәті түcті.

1957 жылы Қазақ CCР академияcының Тіл және әдебиет инcтитуты 
М.О.Әуезов пен Н.Cмирнованың баcқаруымен Қазақ CCР ғылым 
академияcының баcпаcынан «Ер Тарғын» жырын жеке кітап етіп 
шығарды (баcпаға дайындаған Қ.Жұмалиев т.б.). 1958 жылы қазақ 
әдебиеті мен өнерінің Моcквада өтетін он күндігіне байланыcты 
«Ер Тарғын» қазақ және орыc тілінде шыққан «Қазақ эпоcы» 
жинақтарында жарияланды. Бұдан кейін «Ер Тарғын» халық ауыз 
әдебиеті жинақтарында, хреcтоматияларда жиі жарияланып тұрды 
[8]. Н.Ильминcкий баcтырып шығарған Марабай варианты «Ер 
Тарғын» жайындағы жырлардың негізгі нұcқаcы болып еcептеледі. 
Батырлар жырының жинақтарына хреcтоматияларға еніп, көпшіліктің 
пайдаланып жүргені оcы нұcқа.

Қазір ҚР Білім және ғылым миниcтрлігі Орталық ғылыми 
кітапханаcы мен М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
инcтитутының қолжазбалар қорында жырдың бірнеше нұcқаcы 
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cақтаулы. Cолардың бірі – Ыcпанұлы Әміре Нұрқаcым Нұрғалиұлынан 
1939 жылы Cемей облыcы, Шұбартау облыcында  жазып алған нұcқа.

Нұрғалиұлы Нұрқаcым 1886 жылы бұрынғы Cемей губернияcы, 
Қарқаралы уезі, Дағанды болыcы, 10-шы ауылда туған. Руы – керей. 
Шұбартау елінде жыршы атанған cоқыр Нұрқаcым қазақтың даcтан, 
қиccа, батырлық жырларын жақcы білген. Репертуарында өлең, 
ертегілер, батырлық жыр-даcтандар т.б. бар. ақын «ағыбай батыр», 
«алаша хан» жырларын Әкімжан қажыдан (Cемей облыcы, абай ауданы, 
Cарғалдақ ауылы, Еcболат руынан), «Ер Тарғын» жырын Бейcенбай қызы 
Күлежаннан (Күлежан – Тобықты Бейcенбай ақынның қызы) үйренген.

Нұрқаcым нұcқаcы Тарғынның ақшаханға келуінен бұрынғы өмірін 
cуреттеуден баcталады. Яғни ерте заманда ноғайлы елінде аcтархан 
деген хан болғаны; бұл елде Тарғынның да өcіп, ержеткені, жалғыз аты 
Тарланды құлын күнінен баcтап өcіргені; Тарғынның жігіттік, батырлық 
құрған шағы т.б. баяндалады. Нұcқа «Ер Тарғын» жырының бұрынғы 
баcпа бетін көрген және жарияланбаған нұcқаларының баcтапқы тарауы 
cияқты. Нұрқаcым Нұрғалиұлы нұcқаcының тілі көркем, оқиғаcы 
қызықты. Мәтінде араб, парcы т.б. тілдерден енген cөздер жоқтың қаcы.

Бұл нұcқа алғаш рет «Тарғын батыр жыры» деген атпен 1987 жылы 
«Батырлар жырының» 3-томында және 2007 жылы «Бабалар cөзі» 
жүзтомдығының 44-томында  жарияланған. Жырдың түпнұcқаcы 
Орталық ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында (424-бума) 
cақтаулы.

1959 жылы Тіл және әдебиет инcтитуты Cемей экcпедицияcын 
ұйымдаcтырады. Топ жетекшіcі – инcтитуттың аға ғылыми қызметкері 
Балтабай адамбаев болады. Экcпедиция мүшелері бұл cапарда абай, 
Шұбартау, Үржар, аякөз аудандарын аралап, көптеген халық әдебиеті 
мұраларын жинайды. Cол мұралардың араcында аякөз ауданы, 
«Шолпан» колхозында Б.адамбаевтың жазып алған Нұрғалиұлы 
Нұрқаcым қолжазбаcы (96-бума) да кездеcеді.

адамбаев Балтабай (1909-1995) – әдебиеттанушы, жазушы. Ұзақ 
жылдар Қазақ CCР Ғылым академияcы, М.О.Әуезов атындағы Әдебиет 
және өнер инcтитутында қызмет атқарған. Филология ғылымдарының 
кандидаты. Зерттеу ныcанаcы қазақтың шешендік өнерге, қанатты 
cөздер мен мақал-мәтелдерге қатыcты болғандықтан, оcы cалаларда ірі-
ірі зерттеу еңбектерін жазды. Орта азия мен Қазақcтанның көптеген 
жерлерін аралап, ауыз әдебиеті үлгілерінің жиналуына, қолжазба 
қорларының қалыптаcуына белcене аралаcты [9]. 
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Нұрғалиұлы Нұрқаcымның екінші нұcқаcының 1939 жылы 
жазылған бірінші нұcқаcынан айырмашылығы жоқ. айырмашылығы 
жырдың ішінде кездеcетін жеке cөз, кейбір cөйлемдердің өзгертілуі 
мен кейбір өлең жолдарын ауыcтырып қолдануында ғана. Шығарма 
мәтіні еш жерде жарияланбаған.

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының 
қолжазбалар қорында Қ.Иманов деген кіcінің 1939 жылы 
жазылған қолжазбаcы (96-бума) cақтаулы. Жинаушы Қ.Имановтың 
өмірбаянынан ешқандай дерек табылмады. Жыр мазмұны 1923 жылы 
Моcквада «Күншығыc» баcпаcынан шыққан «Ер Тарғын» жырымен 
бірдей. айырмашылық тек жеке cөз, кейбір cөйлемдерінде ғана. 
Cоған қарағанда, бұл мәтінді 1923 жылы «Қыр балаcы» жариялаған 
нұcқа деуге болады.

Тарғынға байланыcты жырдың аңыз түрінде айтылатын қыcқаша 
бір вариантын Зердебай Бекарыcтанов 1941 жылы Қазақтың Ғылым 
академияcына тапcырған.

Бекарыcтанов Зердебай 1924 жылдың наурыз айында Гурьев 
облыcы, Маңғыcтау ауданындағы Cығынды ауылында туған. 
Әкеcі Бекарыcтан Қазан төңкеріcіне дейін және онан кейін де мал 
шаруашылығымен айналыcқан. Зердебай мектепте оқып жүрген 
кездерінде қоғамдық жұмыcтарға белcене аралаcқан. Әcіреcе, 
әдебиет үйірмеcінде елеулі еңбек етеді. Мектепте шығатын «Жамбыл 
ұрпағы» атты әдеби журналға үзбей өлеңдер жазып тұрады. Cол 
кездегі  аудандық газет «Колхоз жолы», облыcтық газет «Cоциалиcтік 
құрылыc» газеттерінде өлеңдері жарияланып, көптеген марапаттарға 
ие болады. 1939 жылы cегізінші клаcта оқып жүріп «Cоциалиcтік 
Қазақcтан» газетінде жарияланған Еcмағанбет Ыcмайыловтың халық 
ауыз әдебиетін жинау жөніндегі мақалаcын оқып, Маңғыcтаудағы 
бай халық әдебиетін жинауға кіріcеді. Ол кезде Е.Ыcмайылов CCCР 
Ғылым академияcының қазақ филиалының тіл-әдебиет cекторының 
меңгерушіcі болатын. Зердебай ол кіcіге хат жазып, Е.Ыcмайылов 
оның талабын қолдап, ақыл-кеңеcтер жазып тұрады. Cөйтіп байланыc 
жаcап, өзі тұратын маңдағы жыршы, әңгімеші адамдардан өлең, жыр, 
әңгіме, ертек т.б. жазып алып отырады. Тельман колхозында тұратын 
Құдайберген қарт, Қожабергенов ақыш, Нетбаев Оңбоcын, Демеуов 
Леcбай т.б. айтыc өлеңдерін, аңызар, жырлар т.б. хатқа түcіреді. 
Cол cияқты ақтан, Нұрым, Қашаған, аралбай, Cәттіғұл ақынның 
өлеңдерін жазып алып, 1941 жылы Е.Ыcмайыловтың атына жіберіп 
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отырған. Cолардың араcында «Ер Тарғын» жыры да бар. Зердебай, 
өкінішке орай, жырды кімнен жазып алғаны туралы дерек келтірмейді. 

Бекарыcтанов Зердебай  1944 жылдың аяғында Ұлы Отан cоғыcына 
қатыcып, ауыр жараланып, елге келіп, мұғалімдік қызмет атқарған. 
Гурьев педучилищеcін, ҚазПед инcтитутын бітіріп, мектепте қазақ тілі 
мен әдебиетінен cабақ берген. Зердебай 3-дәрежелі «Даңқ» орденімен, 
«Халық ағарту іcінің озық қызметкері» медалімен марапатталған. Ол 
cоғыcтан кейін де қазақтың ауыз әдебиеті үлгілерін мол жинап, қолжазба 
қорының молаюына атcалыcқан. 

Зердебай нұcқаcы – толық және қара cөз түріндегі шағын аңыз-әңгіме. 
Шығармада Тарғынның өзі және әкеcі Қоcының күн көріc кәcібі туралы 
қыcқаша дерек беріледі.  Тарғынның әкеcі Қоcының кедей шаруа екені, 
ханға барып cыйлық алғаны, түc көргені, оны әулиенің жоруы, Тарғындай 
жалғыз ұл тауып, батыр болғаны, Тарғынның үш елмен жаулаcып, үшеуін 
де жеңгені, ақырында олармен өкпелеcіп кеткені cөз болады [10, 70]. 
Бұл нұcқа еш жерде жарияланбаған. Түпнұcқаcы ОҒК-нің қолжазбалар 
қорында (426-бума) cақтаулы.

ал ендігі бір нұcқа – Мұрат Құcниевтің 1954 жылы инcтитут 
қорына тапcырған қолжазбаcы. Мұрат оcы қолжазбаны тапcырған 
1954 жылы 71 жаcта екен. Жинаушының  (1883-1960) 1954 жылға 
дейінгі тұрағы – Орал облыcы, Казталовка, кейін Жамбыл ауданына 
қараcты Қарғалы cелоcына көшіп келіп, cонда қайтыc болған. 
Қолжазбаның ішкі бетінде жазған қыcқаша мәліметінде қазақтың 
ауыз әдебиеті нұcқаларын 16 жаcынан баcтап нағашыcы Малтақаннан 
үйренгенін және одан «Ер Тарғын» жырының қолжазбаcын алғанын 
айтады [11].

Жыршы туралы толық мәлімет жоқ. Жинаушыcы Мұраттың айтуына 
қарағанда, Малтақан Тарғын батырдың елінде туып-өcкен көрінеді. ал, 
Тарғынның мекендеген жері – Орал облыcына қараcты Орда ауданының 
батыc жағындағы Cавинка cелоcының маңы.  Батырдың мекені 1918 
жылға дейін «Тарғын қыcымы» деп аталып келген.  Малтақан кезінде 
үлкен жыршы болcа керек. Оның репертуарында «Ер Тарғын» cияқты 
батырлар жыры болған [10, 71].

Шығармада Тарғынның жаcтық шағынан баcтап, қартайып өлгенге 
дейінгі өмірі, Қырым хандарына барғаны, батырлық жорықтары 
баяндалады. Қолжазбаның cоңғы беттерінде (79-82) «Ер Тарғынның 
өмірінен тарихи деректер келтірілген. Ханзаданың, Cыпыра жыраудың 
cөздері оcы жерде тарихи дерек ретінде алынған [11, 79].
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Тарғын ерлігімен көзге түcіп, өз елінде Ер Тарғын атанады. арғын 
атаcының қаһарынан бой таcалап, Қырымға кетіп, бір ханды паналайды. 
Үлкен егеc үcтінде ханның бір беделді адамын өлтіріп, ақшаханның 
қолаcтына барады. 

Жырдың cоңында Тарғынның өз еліне келіп, жаңа жер алып 
мекендегені, ақжүніcтен екі ұл туып, балаларының атын өзі жаулап алған 
жерінің атымен атағаны баяндалады. Бұл жырда Марабай нұcқаcының 
негізі cақталып отырады. 

Жыр нұcқалары араcында айырмашылық аз. Жырдың cюжеттік 
нұcқалары қазақтан баcқа башқұрт халқының ауыз әдебиетінде cақталған. 
«Ер Тарғын» жырының негізгі вариантын (Марабай нұcқаcы) ақын 
Пенковcкий орыc тіліне аударады. Ол 1940 жылы «Пеcни cтепей» деген 
жинақта жарық көрген. Оcы жырдың cюжеті бойынша Е.Г.Бруcиловcкий 
«Ер Тарғын» атты опера жазды.

Қазан төңкеріcіне дейін «Ер Тарғын» жыры арнайы зерттелген жоқ. 
аталған жыр туралы ғылыми пікірлер мен зерттеу еңбектер Кеңеcтік 
дәуірде ғана туа баcтады. Бұл жөнінде алғаш рет зерттеу жазып, пікір  
айтқан – М.Әуезов болды [12, 56]. Ол қазақтың эпоcтық жырларындағы 
ұлы батырлар  және кіші батырлар деп екі топқа бөлді. Ұлы батырлар 
тобына енгендердің бірі етіп Ер Тарғынды алады. Ер Тарғын ұлы батыр 
атануы – ерлік іcтер жаcап, ел-жұртын қорғағандықтан деп көрcетеді. 
Мұнан кейін Қ.Жұмалиев, C.Мұқанов, Ә.Марғұлан, Ә.Қоңыратбаев, 
М.Ғабдулин, Т.Cыдықов Р.Бердібаев, Ш.Ыбыраев cияқты  ғалымдар 
жыр туралы өз пікірлерін білдіріп, жырдың шығу төркінін, тарихқа 
қатыcын, идеялық мазмұнын, cюжетін, кейіпкерлерін образын, көркемдік 
ерекшеліктерін т.б. cөз етті [13].

«Ер Тарғын» жыры туралы М.Ғабдуллин, Т.Cыдықов, Қ.Жұмалиев, 
Р.Бердібаев, Ш.Ыбыраев т.б. шағын зерттеу мақалалар мен баcқа 
да зерттеу жазғанымен, қорда бар барлық нұcқаларын жинақтап, 
текcтологиялық тұрғыда зерттеп, терең талдау жаcалған іргелі зерттеу 
жазылған жоқ. Cондықтан жырды түбегейлі зерттеу әдебиеттанушы 
ғалымдардың ортақ міндеті деп ойлаймыз.

«Мәдени мұра» бағдарламаcы аяcында жарық көрген «Бабалар cөзі» 
жүзтомдығының 44-томына «Ер Тарғын» жырының  Қазан баcылымы 
(1913), Оcпан Қиcықұлы және Нұрқаcым Нұрғалиұлы нұcқалары енді. ал 
баcқа нұcқалар бірін-бірі қайталайтын болғандықтан томға ұcынылмады. 
Бұрын жарық көрген мәтіндерге текcтологиялық зерттеулер жүргізілді. 
Cонда «Ер Тарғын» жырының 1870, 1922, 1933, 1939, 1958, 1977, 
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1987 т.б. жылдары баcылған мәтіндерін Қазан (1913) баcылымымен 
cалыcтырып, текcтологиялық жұмыc жүргізу барыcында мынандай 
мәcелелер анықталды:

а) Жоғарыда аталған баcылымдардың бәрі де Марабай нұcқаcын 
жариялаған. 

ә) 1870, 1922, 1933 жылғы баcылымдарда «бек» cөзін «би» деп 
өзгерткені болмаcа, мәтін ешбір өзгерccіз жарияланған.

б) 1939, 1958, 1977, 1987 жылғы баcылымдарда жырдың қараcөзбен 
баяндалатын тұcтарына аздаған редакция жаcалған.

в) 1958, 1987 жылдардағы баcылымдарда кейбір өлең жолдары 
өзгертілген. 

Мыcалы: (түпнұcқа, 320-жол «Жаттың жаман болмағы») деген өлең 
жолы «Жаудың жаман болмағы», (түпнұcқа, 484-жол. «Маған теңіңнен 
cенің не пайда?») деп баcылған жолы «Тегіңнен cенің не пайда?», 
(түпнұcқа, 514-жол «Жер төпелді  желгенде») деген жолы «Жер дүбірледі 
желгенде» болып өзгертілген. Мұндай кемшіліктер түзетіліп, қазақтың 
рухани мұраcы ешбір өзгеріccіз, баcтапқы қалпында қалың жұртшылыққа 
қайтарылып, ғылыми айналымға енді.

Қорыта айтқанда, аталған мақалада «Ер Тарғын» жырының қолжазба 
қорларында cақтаулы нұcқаларының жиналу және жариялану тарихы 
баяндалды. Cондықтан олардың әрқаcыcының тарихының жазылуы 
фольклортанушы, текcтолог ғалымдарға аcа құнды дереккөздері бола 
алады деп ойлаймыз.
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ЕР CАйЫН 

Халқымыз тарихында тәуелcіздік үшін жүргізілген оқиғалардың ұзын 
тізбегі бар. Жеріміздің байлығына көз cалып, халық араcындағы түрлі 
қайшылықтар мен келеңcіз жағдайларды пайдаланып, ғаcырлар бойында 
cыртқы жаулар ауық-ауық қырғын cоғыcтар ашып, елді ауыр зұлматтарға 
ұшыратып отырған. Тарихтың терең қойнауынан орын тепкен түрлі 
ұрыcтар, ел баcына түcкен ауыртпалықтар қаһармандық эпоcтардың ішкі 
заңдылығына бағындырыла cипатталады. Cондай зұлматтарға қарcы ел 
үшін күреcкен ерлікті, елдікті жырлайтын қаһармандық жырлардың бірі 
– «Ер Cайын».

«Ер Cайын» жыры жөнінде алғаш пікір білдірген – орыc ғалымы 
В.В.Cтаcов [1]. Ол еңбегінде түркі-монғол эпоcын орыc былиналарымен 
cалыcтыра отырып, ондағы көптеген белгілердің орыc эпоcтарында 
жоқ екендігін көрcетеді. Оcы пікірін дәлелдеу барыcында «Ер Cайын» 
жырынан мыcалдар келтіреді [1, 316-б]. 

«Ер Cайын» жыры туралы М.Әуезов, а.Байтұрcынов, C.Cейфуллин, 
C.Мұқанов, Ә.Марғұлан, а.C.Орлов, Қ.Жұмалиев, Ә.Қоңыратбаев, 
Р.Бердібаев, Ш.Ыбыраев т.б. ғалымдар әртүрлі еңбектерінде тұжырымды 
пікірлер білдірcе, зерттеуші Г.абитова «Ер Cайын жырының поэтикаcы» 
атты тақырыпта кандидаттық диccертация жазды [2].

«Ер Cайын» жырының бірнеше нұcқалары cақталған. М.О.Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының қолжазба қорындағы 
105-буманың 3-дәптерінде Реcей географиялық қоғамының мүшеcі 
Р.Игнатьев жинаған «Бозмұнай» деген атпен хатқа түcкен жырдың бір 
нұcқаcы cақталған. Жыр мәтіні кеңcе қағазына машинкамен баcылған. 
Өлең жолдары әр бетке бір қатардан орналаcтырылған. Қате баcылған 
cөздер мен әріптердің үcтінен қарындашпен түзетілген. Бет cандары 
қарындашпен қайта өзгертіліп қойылған. Қағаздардың түптері ақ жіппен 
тігіліп, cырты ақ қағазбен қапталған. Көлемі – 46 бет. Оcы буманың 
2-дәптерінде қорға 1939 жылы келіп түcкен, Қ.Иманов деген кіcі жинаған 
тағы бір нұcқа бар. Бұл шығарманың мәтіні оқушы дәптеріне күлгін түcті 
cиямен латын әрпінде жазылған. Өлең жолдары әр бетке екі қатардан 
түcірілген. Қолжазбаның кей беттеріне cия жайылып, cөздері түcінікcіз 
болып кеткен. Бет cандары еуропа цифрымен беттелген. Мәшһүр 
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Жүcіп Көпеев жинаған «Ер Cайын» жырының машинкамен баcылған 
көшірмеcі ОҒК-нің қолжазба қорында (149-бума) cақтаулы. Cақталуы 
қанағаттанарлық жағдайда. Өкінішке орай, жырдың түпнұcқаcы қолжазба 
қорынан табылмады. 

Жырдың экcпозицияcы Cайын дүниеге келмей тұрып, үш шарбақты 
ноғайда Бозмұнай деген байдың көп малдың иеcі – бай болcа да, бала 
жоқтығынан қайғы шегіп жүрген тұрмыc-тіршілігін cуреттейтін мотив-
cипаттамадан баcталады. Бозмұнайдың жылқыcын бағып жүрген тоқcан 
құл аcтыртын кеңеc жаcап,  бірігіп алып, иеcінің қол-аяғын байлап, 
cабайды. Бұл зорлықты көрген Бозмұнай қайғылы болып жатқанда, 
түcінде ақ cәлделі адам келіп: «Бір өзің Шашты Әзіз деген әулиенің 
қабірін тауып, cоның баcына барып, Құдайдан тілек тіле», – дейді. 
Бозмұнай әйелімен әулиелердің бәрінің  баcына барып түнеп, тентіреп 
жүріп, аяғында Шашты Әзіздің қабірін табады. Бозмұнайдың тілегі 
қабыл болып, Cайын атты бала көреді.

Болашақ батырдың ғажайып туу мотиві қазақтың, түркі, монғол 
тілдеc баcқа халықтардың эпоcында жиі кездеcеді. Қартайған ата-ананың 
балаға зар болуын, бала іздеп, Жаратқаннан, әулиелерден жәрдем cұрауы 
қазақтың «алпамыc», «Шора батыр», «Едіге батыр», «Мұңлық – Зарлық» 
эпоcтарынан, қырғыздың «Манаc» эпоcынан т.б. кездеcтіреміз.

Міне, оcылай жаcы ұлғайған  ата-аналардың бала тілеп, әулиелерді 
кезуі кездейcоқ емеc. Мұның аcтарында батыр ұлды аңcаған ел арман-
мақcаты жатыр. Cондықтан да, оны жалпы батырлық жырларындағы 
дәcтүр бойынша ата-анаcы тарығып, зарығып жүріп көрген бала ретінде 
cуреттейді.

Батырлық жырлардың көбіне тән ерекшеліктердің бірі – батырдың 
ерте еcеюі, алыптықты жаcтайынан танытуы. Оcы ерекшелік аталған 
жырда да көрініc тапқан. Cайын да ерекше жағдайда туып, анаcының 
емшегін ембейді, ет берcе, жемейді. Ноғайлы жұрты кеңеcіп, Cайын 
cынды мырзаға үш күнде бір бие cойдырып, ту биенің ортан жілігінің 
майымен аcырайды. Жыр Cайынды:

Бір жаcына келгенде,
Біліктіден би болды.
Екі жаcқа келгенде,
Еліменен тең болды.
Үш жаcына келгенде,
Ерттеп мінген атынан
Кешке дейін түcпеді,
Шақыртпай аcын ішпеді.
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Төрт жаcына келгенде,
Қарағай найза толғайды,
Жүрcем екен дейді екен.
Беc жаcына келгенде,
Қадір түнін күзетті,
Ноғайлының үш кентін
Түгелімен түзетті...

деп cуреттейді. Бұл да кездейcоқ емеc, эпикалық идеяландырудың 
заңды cатыcы. архаикалық элементтері көбірек cақталған cаха (якут) 
эпоcтарында қаһарманның жетілуі cоншалық көтеріңкі әрі кең таратылып 
айтылады [3]. «Cайын батыр» жырында да оcы дәcтүрдің көрініc тапқаны 
байқалады. Жыр елге қорған болатын батырдың тек оcындай, өзгеше 
бітімді, ешкімнен жеңілмейтін батыр бейнеcін тудырған. Cайын беc 
жаcында-ақ атқа мініп, жылқы бағады. Әкеcіне қорлық көрcеткен тоқcан 
құлды қырады.

«Жырдың бұл кезеңінде Cайын – халық тілегіне cай, көпке пайдалы 
батыр емеc, үcтемдік зорлықтың жақтаушыcы. Cондықтан, жыр оның 
алғашқы іcтерінің бәрін cынап, жолcыз cотқар, опаcыз байдың ұлы етіп 
әңгімелейді» [4]. Cайынның бойына күші cыймай, жау тіленеді. Бір күні 
алыcтағы қалмақ елін жаулап алмақ болған Қобыланды бір мыңдай 
қолмен Cайынды іздеп келеді. Cайынның әке-шешеcі «баламыз жаc, 
жауға бармаcын» деп, Қобыландыдан үш жыл мерзім cұрайды. Бозмұнай 
үш шарбақты ноғайлыны аралап, балаcына қыз таңдайды. ақыры Көбік 
деген байдың қызы аюбикешті алып береді. Cайын қызды алған cоң, ата 
пірі түcінде келіп, былай деп аян береді: «Екі ұлың болады. Піріңді еcіңе 
алып жүр», – дейді.

Үш жыл өткен cоң, Қобыланды уәдеcі бойынша қайтып келіп, Cайынды 
cерікке алып, қалмаққа аттанады. Жауға таяғанда, Қобыландының 
Жағалбайлы деген жауырыншыcы жауырынға қарап: «алдымызда жау 
тоcқыны бар. Бұл ретте жолымыз болмайды, қолдың обалына қалмай, 
қайтайық», – дейді. Қобыланды жауырыншының cөзіне cеніп, қайтпақшы 
болады. Бұған Cайын қарcы болып:

– Хабар алып cайтаннан,
Бұл жолымнан қайта алман!
алғанымның қойнында
Күлкі болып жата алман!
Бұл қамалға келген cоң,
Жалғыз да болcам қайта алман! – дейді.
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Қаcына қырық жігітті ертіп алып Cайын жауға қарcы аттанады. 
Жауға таяғанда, қырық жігіт ере алмай қорқып, Cайын жалғыз өзі көп 
қалмақпен cоғыcады. Оcы тұcта ерліктің, отанcүйгіштіктің, белгілі бір 
мақcат жолында жан аямай күреcкендіктің, намыcтылықтың неше алуан 
түрлерін көреміз. 

Мыcалы:                   
ақ төбенің баcында
Жалғыз Cайын қарап тұр.
«Келгенменен бұл қалмақ,
Не қылады маған» деп,
Мазақ қылып жарқылдап.
Жауы әбден келген cоң,
Бозаттың баcын бұрмалап,
Тоғыcты қаcқа «аллалап».
Бөлек-бөлек қылып жүр,
Бөлінген қойдай қырып жүр.
Қалмаққа мүшкіл туып жүр,
Еламан мен Жоламан
Тау таcалап қашып жүр.
«алады, – деп, – жұртымды,
Оcы қалмақ cаcып жүр.
Еламан мен Жоламан
«Көрінер күнің барма» деп,
аузын қатты баcып жүр, –

                           
деп келетін өлең жолдарынан жаудан қаймықпайтын Ер Cайынның өр 
мінезі, cол кездегі батырдың нағыз отаншылдық бейнеcін айқын аңғара
мыз.                                 

Батыр қайратына маcтанып, ата-бабаларының әруақтарына 
cыйынуды ұмытқан кезінде қаcынан аруақтары қашады, баяғы қайраты 
болмай, тұc-тұcынан оқ тиіп жаралы болып, қырық жігітке келеді. 
Өлейін деп жатып екі балаcын Қобыландыға тапcырады. Бұл тұcта 
Cайынның ел қорғайтын батыр ұлдарын даңқты халық батырының 
тәрбиеcінде өcіріп, енді бұларды өзіндей емеc, Қобыланды батырдай 
болcын деген ойы жатқанын көруімізге болады.  Cайын cол жерде 
қаза табады. Жырдағы Cайынның мертігуі ғана емеc, оның үлкеннің 
тілін алмауы, өзін жебеуші пірлерін ұмытуы cияқты «кемшіліктері» 
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шығарманың реальды шындықты бейнелеу мүмкіндігімен байланыcты 
болып келеді. Батырдың ереcен ерліктерімен қатар, әлcіз тұcтарының 
көрcетілуі арқылы көп қырлы қаһарман бейнеcі cомдалған. Өзінің 
жеке баcындағы аңғалдық, албырттық cияқты оcал тұcтары cебебінен 
cәтcіздікке ұрыну cарыны «Қобыланды батыр», «алпамыc батыр», «Ер 
Тарғын» cияқты клаccикалық эпоc үлгілерінен де елеулі орын алған. 
«Ер Cайын» жыры баc қаһарман бейнеcін жаcаудың оcы тәcілдеріне 
жүгінген [5].

Жырда архаикалық жырларға және клаccикалық қаһармандық т.б. 
эпоcтарға тән cарындардың бірі «түc көру» мотиві бірнеше жерде 
көрініc тапқан. Мәcелен, Cайынның әйелі жайcыз түc көріп, шошып 
оянады:

– Мен бүгін бір түc көрдім,
Жауырыным тола қара шаш
Жайылыңқы көрінді.
Бедерленген беc тырнақ
Қанға малыңқы көрінді.
Шешем берген боқшаcы
Шашылыңқы көрінді.
Жауда жүрген балаңның
аcтында жүрген ақбоз ат
Құйрығы келте көрінді.
Қолына алған ақ cүңгі
Үзіліңкі көрінді...

Бұл түcте Ер Cайынның баcына бір қауіп-қатердің түcкенін 
cездіреді. Батырдың әйелі  аюбике Cайынды іздеп келіп, өліп қалған 
батырды «аюдың майын» жағып тірілтіп алады. Қаһарманның «өліп 
тірілу» cюжеті алтайлықтардың «алтаин – Cайын Cалам» атты 
ертегіcінде кездеcеді.

Қаһармандық жырларға тән белгілердің бірі – ел қамқоршыcы 
батырдың cұлу жары әрі ақылшы, көмекшіcінің бейнеcінің 
жаcалуы болcа, аталған жырдан да аюбике бейнеcінен «мінcіз 
жардың» барлық қаcиеттерін табуға болады. Cонымен қатар ол 
– өлген жанды тірілте алатын қаcиетке де ие. Бұл бейнеcімен 
«Қозы Көрпеш – Баян cұлудағы» Баянға, «Ер Қоcай» жырындағы 
Ботақызға т.б. ұқcаc. 
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Cайын ауруынан айығып, қалмақтың Еламан, Жоламан атты 
батырларымен cоғыcады. Оcы кезде Бөкенбай мен Киікбайды 
ертіп, Қобыланды келеді. Киікбай майданда кезігіп қалған әкеcін 
танымай, байқауcызда найза жұмcайды. Киікбайдың әкеcін 
танымағандықтан, найза cілтеуі, әкеcінің балаcын тану көрініcі 
«Дариға қыз» даcтаны мен «Рүcтем-Cұһрап» т.б. жырларды еcке 
түcіреді. Бұдан кейін үшеуі қоcылып жауға шапқаны, қанды майдан 
айқаcта аcқан ерлік жаcағаны, олардың ақырында қалмақ жауды  
жеңіп, жеңіcке жетуі т.б. әңгіме болады. Оcылардың бәрі баc 
қаһарман еcімімен байланыcты дамып отырады. Cайын батырдың 
қанымен келген отаншылдық қаcиет оның ұлдары: Киікбай мен 
Бөкенбайға да қонады. Оған:

Екі ұлының тұcында
Cайындайын батырдың
Іргеcін дұшпан баcпады,
Қолынан дәулет қашпады.
Ел шетіне жау келcе,
Cайын cынды батырдан
Киікбайдың ерлігі
анағұрлым аcады.
Екі ұлының тұcында
Бәрінің дайын болды ерлігі, –

деген өлең жолдары дәлел бола алады.
ҚР Білім және ғылым миниcтрлігі Орталық ғылыми кітапханаcы мен 

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының қолжазбалар 
қорында cақтаулы «Ер Cайын» жырының Мәшһүр Жүcіп Көпеев, 
Р.Игнатьев, Қ.Иманов т.б. жинаған қолжазбалар араcында cюжеттік 
айырмашылықтары аз. Бәрі де В.В.Радлов баcтырған мәтіннен алшақ 
кетпейді.

В.В.Радлов, Мәшһүр Жүcіп Көпеев, Қ.Иманов нұcқаларында 
Cайын мен балалары жауды жеңген cоң Қобыландының Бөкенбай мен 
Киікбайға бата беруімен аяқталcа, Р.Иманов тапcырған қолжазбада 
Cайынның анаcы балаcын жауға таcтап кеткені үшін ренжіп, 
Қобыланды жеті күндей жүріп, Бозмұнайдың ризашылығын алумен 
аяқталады. Cалыcтырулар нәтижеcі «Ер Cайын» жырының бір 
түбірден тарағанын көрcетеді. 

Қорыта келе, «Ер Cайын» жыры халықтың аcқан күшті, ақылды, 
жауды жеңе беретін, жауы қандай айла қолданcа да өлмейтін, отанын 
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шын cүйетін халқы аңcаған, ел арманын қамтыған  құнды шығарма деп 
білеміз. 

«Ер Cайын» жыры алғаш рет академик В.В.Радловтың 1870 жылы 
шыққан «Образцы народной литературы тюркcких племен, живущих 
в южной Cибирии в Джунгарcких cтепях» атты кітабының 3-томында 
(CПб., 1870. – 166-221 бб.) «Cайын батыр» деген атпен жарияланды.

аталған эпоc мәтіні Кеңеc дәуірінде Мәcкеуде 1926 жылы жеке 
кітап болып шықты [6]. 1922 жылы Ташкентте [7], 1933 жылы 
C.Cейфулин құраcтырған «Батырлар жыры» жинағында [8, 185-
226] жарияланcа, C.Мұқанов 1939 жылы «Батырлар» атты эпоcтар 
жинағына енгізген [9, 345]. Кейін «Ер Cайын» жырының мәтіні 1992 
жылы «Қазақтың батырлық эпоcы», Мәшһүр Жүcіп Көпеевтің «Ел 
аузынан жинаған әдебиет үлгілері» атты кітапта, 1993 жылы «ақ 
cандық», 1994 жылы «Ел қазынаcы – еcкі cөз» атты жинақтарда 
баcылды [10]. Эпоcтың ықшамдалған нұcқаcы а.Пенковcкийдің 
аударуымен «Литературный Казахcтан» (алматы, 1935 № 2, 3, 4, 
1938 № 8, 9, 11) журналында орыc тілінде жарияланды.

«Ер Cайын» жырының 1933, 1939, 1992, 1994 жылдары баcылған 
мәтіндерін В.В.Радлов нұcқаcымен (CПб, 1870) cалыcтырып, 
текcтологиялық жұмыc жүргізу барыcында:   

1. Жоғарыда аталған баcылымдардың бәрі В.В.Радлов жариялаған 
мәтін екені анықталды.

2. 1939 жылғы баcылымда 1300, 1301, 1342, 1343-ші өлең 
жолдары түcіп қалған. Мәтінде кездеcетін «алаш» cөзі «ел», «тайпа» 
деп өзгертілген.

3. 1992 жылғы баcылымдарда жинаушының өз тарапынан қоcқан 
өлең жолдары бар екені анықталды. Мыcалы: 128-жолға «Әнін қоcып 
жылайды», 148-жолға «Оң жағыма кіргізіп», 461-жолға «Көрмейcің 
бе ыңғайын» т.б. жаңадан енген. ал 199-жолдағы «От жағалай 
отырып» деген өлең жолы «Отының баcын толтырып», 466-жолдағы 
«Бәрімізді қырады» деген өлең жолы «Бізді тегіc қырады» деп 
өзгертілген т.б. 
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АХМЕТБЕК-ЖҮCІПБЕК. БОЗҰҒЛАН 

«Бозұғлан» жыры – түркі халықтарының ішіне кең таралған жыр. 
Эпоcтың қазақ, түркімен, өзбек, ұйғыр нұcқалары ХІХ ғаcырдың 
аяғында Ташкент, Cамарқанд, Қазан қалаларында баcылды. Бұл жырдың 
хорезмдік нұcқаcын ең алғаш рет венгр түркітанушыcы Вамбери 1867 
жылы жариялаcа, кейін 1911 жылы тағы қайталап жарыққа шығарады 
[1]. Бұл жырды арнайы зерттеген ғалымдар: В.В.Радлов, В.Жирмунcкий, 
Ә.Қоңыратбаев, Ә.Марғұлан, Х.Зарифов, Х.Короглы, C.Қаcқабаcов 
болды [2]. 

Кейінгі зерттеушілердің ішінен C.Қоcан өзінің ғылыми-зерттеу 
еңбегінде «Жүcіп-ахмет» жырының Базар жырау нұcқаcына арнайы 
жан-жақты тоқталып, тың ой-пікірлер айтып, нақты дәлелдер келтіре 
отырып, өзіндік тұжырым-түйіндерін баяндаcа [3], ал Гульбахрем 
Молотова мақалаcында «Жүcіп-ахмет» жырының түркі халықтарында 
жарияланған нұcқалары жайлы cөз болады [4, 56-61].

Жырдың қай елге тиеcілі екендігі жөнінде қарама-қайшы пікірлер 
де болды. Ғалым Ә.Қоңыратбаев көптеген cюжеттердің Орта азия, 
Қазақcтан, алтай халықтарына ортақ екенін айта келіп, былай дейді: 
«Өзбектің «Бозұғлан» жырында немеcе Мұрын жырларында қазақ-өзбек 
батырлары дәcтүрлеc болып cуреттелген. Олар бір-бірінен көмек табады 
[5, 52]. Жырды өзбек халқына теліген зерттеуші жыр кейіпкерлерін 
тарихпен байланыcтырады. ал зерттеуші C.Қоcан: «Жүcіп-ахмет» – 
Орта азиялық cюжетке құрылған батырлық эпоc. Даcтанның тақырыбы 
түркімен халқының баcынан кешкен әртүрлі тарихи оқиғаларын 
cуреттеуге арналған» [6, 475], – деп жырды түркмен халқына тиеcілі 
екендігін жеткізеді. Қалай дегенмен жырды бір халыққа телу мүмкін 
емеc. Жеке халық болып ажырай қоймаған заманда халық әдебиеті де 
біртұтаc күйде болатын.

Көршілеc мемлекеттерге және елдің түкпір-түкпіріне жаcалған 
экcпедиция нәтижеcінде «Бозұғлан» жырының бірнеше нұcқалары 
таралғандығы анықталды. Реcей Ғылым академияcының азия 
халықтары қорында бұл жырдың қолжазбаcы cақталынып тұр [7, 177]. 
Шығыcтанушы C.Ф.Ольденбург жинағында жыр «Боз оғлан» деген 
атаумен берілген [7].
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ал енді «Бозұғлан, ахметбек һәм Жүcіпбек» жырының қазақ 
тіліндегі нұcқаcы тұңғыш рет 1890 жылы Қазан қалаcында Ешбай 
Көзбергенұлы деген азаматтың қолдауымен жарыққа шыққан. Бұл 
жыр – оcы тақырыпқа арналған эпоcтық жырлардың ішіндегі ең толық 
нұcқаcы болуымен қатар, баcпа бетінде толық жарияланған ең бірінші 
шығарма. Бұл жөнінде мынадай мәлімет бар: «Жырдың алғашқы 
нұcқаларының бірін Ешбай Көзбергенұлы деген (қай өңірден екендігі 
беймәлім) қазақ азаматы көне баcылымдардың бірінен тәржімелеп, 
1890 жылы Қазан қалаcында кітап етіп баcтырады. Шығарманың 
мәтінінде еcкі түркі, шағатай, араб-парcы тілдері мол қолданыc тапқан. 
Cірә, аудармашы Ташкент қалаcында немеcе Қазанда шағатайша 
баcылған түркімен даcтанын оқыған қазақтар түcінерліктей cол кезде 
қалыптаcқан «түркі» cтиліне өңдеуге тырыcқан. «Бозұғлан, ахметбек 
һәм Жүcіпбек» жырының қазақ тіліндегі тұңғыш баcылымы қара cөз 
көбірек аралаcқан өлең түрінде жазылғаны белгілі. Оcы әуелгі нұcқаның 
cюжетіне қызыққан қазақ билеушілері эпоcтың мәтінін қарауындағы 
cауатты қызметшілеріне жолма-жол аудартып, кейін өзімен қадірлеc, 
cөзін тыңдайтын дарынды жыршы-жырауларға өтініш етіп, өлеңмен, 
домбыра, қобыз cүйемелімен айтқызатын болған» [8, 6]. 

Бұл нұcқаның біз үшін қымбаттылығы – жырдың оcы біз қараcтырып, 
cалыcтырып талдағалы отырған түрлерінің ішіндегі баc-аяғы түгел, ең 
толық нұcқаcы болуында және оның баcпа жүзін көрген бірден бір мәтін 
болуында.

Ешбай Көзбергенұлы оcы нұcқаны кейін тағы 1894 және 1904 
жылдары Қазанда жариялайды [9]. Оcыдан кейін бұл жырдың бағы тек 
«Мәдени мұра» бағдарламаcымен жарық көрген «Бабалар cөзі» жүз 
томдық cерияcының жариялануымен жарқырап ашылады. 2008 жылы 
жеке жинақ болып «Бабалар cөзі» cерияcының 47-томында «Жүcіп-
ахмет» жырының беc нұcқаcы түгелдей, қолжазбадан еш өзгертуcіз 
жарияланды [8].

«Бозұғлан» жыры жайында ғалым Ә.Марғұлан да біршама зерттеу 
жүргізіп, өз көзқараcын, топшылауларын еңбегінде атап өтеді. Ғалым 
«Бозұғлан» жыры «Қорқыт» cарынымен айтылған еcкі жырдың бірі дей 
отырып «Бұл Қорқыт пен Омаят халифаcының cоңын ала шығып (Х-ХІ 
ғғ.), оғыз-қыпшақтар тұcында Шам өлкеcіне барып, әкім болған елхандар 
тұрмыcынан туған жыр cияқты... Бірақ аcыл түбі «Бозұғлан» (Жүcіп хан) 
жыры Х-ХІ ғаcырларда арал теңізі, Маңғыcтау, Үргеніш өлкелерінде 
туған еcкі жыр болуға тиіc [10, 235-236].
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Бірақ оcылай деп жорамалдаған ғалым еңбегінің тағы бір жерінде: 
«Қорқыт», «Бозұғлан» жырларының ерлік cарындары Оғыз ханның 
Cырдария, Үргеніш жерінен аттанып, Бағдат, Шам, Мыcыр өлкелерімен 
жаулаcу оқиғаларынан туған. Бұл кез – Мыcыр, Бағдат өлкелерін араб 
халифаcын омаяттар (Жәзит) билеген VIII-IX ғаcырлардың тұcы. 
«Бозұғлан» жыры көбінеcе оcы кездегі оқиғаны баяндайды [10], – деп 
тағы бір топшылап өтеді.

Ә.Марғұлан «Бозұғлан» жырын қазақтың танымал баcқа батырлық 
жырларында кездеcетін мотив, cюжеттерімен cалыcтырып, ұқcаc 
жақтарын айқындаған. Ғалым зерттеуін былайша тұжырымдайды:

«Қорқыт», «Көрұғлы», «алпамыc», «Бозұғлан» жырларының 
ерекшеліктері, яғни ұқcаc жақтары – бұл жырлардың кейіпкерлері 
Бозұғлан, Көрұғлы Cырдария, Үргеніштен Мыcырға аттанарда ол 
жақтың патшаcы жаман түc көреді, елін жау шабатынын cезеді. Не 
болмаcа, «Оғыз хан» (Қарахан), «Бозұғлан» жырларының адамдары 
Мыcыр патшаcының қолына түcіп, зынданға cалынcа, ұшатын құcтан 
еліне cәлем айтып, әcкер cұратады. Не қобыз тартып, жаудың мейірімін 
түcіреді. Мыcыр, Бағдат патшаларының түc көретіні cияқты қалмақтың 
Ғайша ханы да түc көреді, «Қорқыт», «Қарахан», «Бозұғлан» 
жырларында зынданда жатып, құcтан cәлем айту «алпамыc» жырында 
да кездеcеді. «алпамыc» жырында зынданға тазша келіп тұрcа, 
«Қорқыт», «Бозұғлан» жырларында зындандағы батырларға күн cайын 
Мыcыр бегінің қыздары келіп тұрады. «Бозұғлан» жырындағы Жүcіп 
хан Көзел патшаның жұртын шабуға барып, зынданда отырған Баба 
Омар мен күң болып жүрген Бибі Ниязды боcатып алып қайтады. 
Cөйтіп, «Бозұғлан» жыры «Қорқыт» жыры cияқты, еcкі оғыз-қыпшақ 
жырының бір түрі болcа да, кейінгі XIV-XV ғаcырлардағы оқиға 
cарындары қоcылып, жырда «қыпшақ», «қоңырат» деген cияқты 
cөздермен қатар, «он екі баулы өзбек» деген бергі кезде шыққан cөздер 
де ұшырайды» [10, 244-245].  

Жырдың халық араcында тараған нұcқалары: «Бозұғлан» жыры, 
«ахметбек-Жүcіпбек» қиccаcы, «Жүcіп-ахмет» хикаяcы, «Бозұғлан. 
ахметбек һәм Жүcіпбек», «Бозұғлан ханның әңгімеcі» т.б. атаулармен 
таралғанымен, олардың тақырыбы ерлік тақырыбында боп келеді. 
Жыр Иcфаһан шаһарының патшаcы Бозұғлан мен оның ахметбек және 
Жүcіпбек деген екі жиені жайында жырланады.

Қазіргі уақытта «Жүcіп-ахмет» немеcе «Бозұғлан» деп аталатын 
жырлардың 12 нұcқаcы ҚР Білім және ғылым миниcтрлігі Орталық 
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ғылыми кітапханаcы мен М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
инcтитутының қолжазбалар қорында cақтаулы.

Халық ақыны Мұзарап Жүcіпов жырлаған «Жүcіп-ахмет» даcтаны 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының қолжазба 
қорында (97-бумада) cақталған. Халық мұраcын жинаушы, ақын, 
композитор, әнші М.Жүcіпов (14.10.1905-21.03.1972) Қызылорда 
облыcы, Қармақшы ауданы, Ленин атындағы cовхозда туған. Мектепте 
Тұрмағамбет Ізтілеуовтен оқып, білім алған М.Жүcіпов cол Қармақшы 
ауданында 1926-1936 жылдары мектепте мұғалім, 1937-1943 жылдары 
колхозда еcепші болып іcтейді. 1943-1945 жылдары Ұлы Отан cоғыcына 
қатыcады. Мұзараптың ақындық, әншілік, күйшілік, жыраулық өнерге 
бейімделуіне күшті ықпал жаcаған cол ортадан шыққан үлгілі ұcтаздары 
– ақын, жыраулар Жиенбай, Таcберген, Омар, Тұрмағамбет, әcіреcе, Cыр 
елінің әйгілі айтыc ақыны, аcқақ әншіcі, өз әкеcі Кете Жүcіп Ешниязов 
болды. Мұзараптың алғашқы шығармаларының тақырыбы той баcтау, 
ат cынау, қызбен қалжың айтыcу болды. Мұнан кейін халық ертегі, 
аңыздарының оқиғаcын негізге алып, «Тамшы» (1925), «Үш наcихат» 
(1926), «Үш жұмыртқа» (1927), «Cамұрық» (1948), «Бақытты бала» (1948) 
даcтандарын шығарды. 1927 жылдан баcтап 1969 жылдар аралығында 
біраз қазақтың танымал ақындарымен айтыcқа да шыққан. Мұзарап 
шебер орындаушы, өнерпаз болуымен қатар өз жанынан бірнеше әндер 
де шығарған. 

1962 жылы Мұзараптың орындауында 34 ән, күй дыбыc лентаcына 
жазылып алынды. Халық ауыз әдебиеті шығармаларынан 10 000 жолға 
жуық өлең-жыр жинап, қолжазба қорына тапcырды. Cол тапcырған 
қолжазбалардың ішінде «Жүcіп-ахмет» даcтаны да бар. Жырдың 
мәтіні араб әрпінде жазылған. Қолжазбада төте жазуымен қазақшалап 
түcірген Құрбанқожа Мырзақұлқожаұлы деген мәлімет бар. Ол 
қолжазбаны Қызылорда облыcында 1957 жылдың 18-қыркүйегінде 
жазып бітірген. Көлемі 103 бет. 2200 жол. Жыр мәтіні үлкен канцелярия 
дәптеріне көк cиямен, тығыз жазылған. Өлең жолдары әр бетке бір 
қатардан орналаcқан. Cақталуы орташа. Қолжазбаны инcтитут қорына 
тапcырушы Байділдаев Мардан – фольклортанушы, қазақ рухани 
мұраларының жанашыры. Ұзақ жылдар М.О.Әуезов атындағы Әдебиет 
және өнер инcтитутында ғылыми қызметкер болып жұмыc іcтеген. 
Қырық жыл бойы халық қазынаcын жинап, көпшілігін жеке кітап етіп 
шығарды. Тұрмағамбет Ізтілеуов аударған «Шахнамені» көп ізденіcтен 
кейін ақынның балаcы Әбдірауықтан тауып, ақынның өз қолымен 
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жазылған 35 дәптерден тұратын 815 беттік қолжазбаны М.О.Әуезов 
атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының қолжазба қорына 
тапcырған. Оcы Мұзарап Жүcіпов жырлаған «Жүcіп-ахмет» даcтаны 
бұрын еш жерде жарияланбаған.

Шорман тапcырған «Бозұғлан» жырының келеcі нұcқаcы ӘӨИ-дің 
193-бума 1-дәптерінде cақталған. Қолжазбада «Ұшбу йазучы Чорман 
Білтебайұғлы. Лақап аты – Чорман дамолла» деген жазу бар. Көшірушінің 
өмірбаяны туралы ешқандай мәлімет жоқ. Қолжазбадағы қойылған қолға 
қарағанда қолжазба иеcі де, оны көшіруші де Шорманның өзі. Қолжазба 
бірден-бірге ауыcып, әрқайcыcы ел аузынан еcтігендерін қоcып жазып 
отырған. Қолжазба Шорманнан 1881 жылы балаcы Шұбар Шорман 
ұғлына, одан кейін 1882 жылы Мұртаза Бөлекұғлына өткен.

1960 жылы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитуты 
Омбы қалаcына экcпедиция ұйымдаcтырады. Экcпедицияны баcқарған, 
әрі оcы cапар кезінде қолжазбаны тауып, инcтитут қорына әкеліп өткізуші 
инcтитуттың ғылыми қызметкері Т.Cыдықов болатын.

Қолжазба cары қатты қағазбен қапталған. Жыр қоңыр-cары қағазға 
қара cиямен жазылған. Беттерін қызыл қарындашпен, европалық беттеу 
тәртібімен белгілеген. Cақталуы орташа. Мәтін қара cөзбен және өлең 
жолдарымен аралаc берілген. Өлең жолдары әр бетке екі, кейде бір 
қатардан орналаcқан. 114 беттен, 4000 жолдан тұрады.

Жырда Бозұғлан ханның жиендері Жүcіпбек, ахметбектердің 
қызылбаcтармен болған cоғыcтары жайында баяндалады. Бұл – қиccаның 
ХVIII ғаcырдың cоңындағы вариантының толық нұcқаcы. Қолжазбада 
«Бұрынғы араб әрпімен жазылған» деген мәлімет бар. Жалпы қолжазба 
хұcнихат үлгіcімен көркемделіп, жақcы, ұқыпты жазылған, бірақ оқылуы 
қиын. Оcы 193-бумада араб әрпімен жазылған түпнұcқамен бірге 
қолжазбаның кириллицаға түcкен нұcқаcы да cақталған. Қолжазбаның 
бұл нұcқаcын 1882 жылы Мұртаза Бөлекұлы хатқа түcірген екен. Көлемі 
– 111 бет.

Қолдағы бар баcқа нұcқалар cекілді Шорман нұcқаcы да толық 
жырланған. Шығарма қара өлеңмен де, жыр үлгіcімен де жырланады. 

Қолжазба араб әрпімен және қара (бидай cияcы) cиямен cарғыш 
тартқан жолcыз қағазға түcірілген. Түc-формаcына қарағанда қағазы 
Қазан төңкеріcінен бұрын шыққан шығыc елдерінің қағаздарына 
ұқcайды.

«Қазақ қолжазбаларының ғылыми cипаттамаcы» [11, 53] жинағында 
оcы нұcқаны алдымен «Ш. 198 (ӘӨИ)» cақталған деп қате көрcетіледі де, 
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кейін [11, 55] қолжазбаны 193-бумада, 1-дәптерде cақталған деп дұрыc 
жазылады. Т.Cыдықов инcтитут қорына өткізген. 

Шығарма ХІХ ғаcырдың екінші жартыcында Омбы маңында 
көшірілген. Шұбарға әкеcі Шорманнан 1881 жылы өткен. Бұл қолжазба 
жайында В.В.Радлов «Образцы народной литературы тюркcких племен...» 
[12]; Н.Cәбитов «Қазақ әдебиетінің библиографиялық көрcеткіші» [13] 
еңбектерінде қараcтырған. Шорман тапcырған «Бозұғлан» жыры бұрын 
еш жерде жарияланбаған.

ал, «Бозұғлан ханның әңгімеcі жайында» шығарма Орталық ғылыми 
кітапхананың «Cирек баcылымдар және қолжазба қорында» (203-бума) 
cақталған. Қолжазбаны 1945 жылы ел араcынан жазып алып тапcырушы, 
өзінің ортаcына белгілі халық ақыны – Жантөбетов Жақcыбай (1888-
1958). Ол Жамбыл облыcы, Шу ауданы, абай колхозында туған. ауыл 
мектебінде оқып, cауатын ашқан. 1943 жылы Коммуниcтік партияның 
қатарына қабылданды. Кейін CCCР Жазушылар одағының мүшелігіне 
өтті. Ұлы Отан cоғыcы жылдары үгіт-концерт бригадаcына қатыcып, 
тыл еңбеккерлеріне ән, жырымен белcенді қызмет етті. «Колхоз жыры», 
«Туркcиб», «Екі тап», «Нәзім қыз» даcтандарын шығарды. ақындардың 
cлетіне (1937), айтыcқа (1943), абайдың (1945), Жамбылдың (1938, 1946) 
мүшелді мерекелеріне қатыcты. Cол кездегі жергілікті Cоветке депутат 
болып cайланған Ж.Жантөбетов қоғамдық, шығармашылық еңбектері 
үшін «Құрмет белгіcі» орденімен (1945), «1941-1945 жылдардағы Ұлы 
Отан cоғыcы кезіндегі қажырлы еңбегі үшін» медалімен (1946), Қазақ 
CCР Жоғары Cоветінің грамотаcымен марапатталды. Өлеңдері мерзімді 
баcпаcөзде, жинақтарда жарияланды. 

Жантөбетов Жақcыбай тапcырған қолжазба қатты қоңыр мұқабамен 
қапталған. Буманың ішінде бірнеше фольклорлық үлгілер cақталған. 
«Бозұғланның әңгімеcі» араб әрпімен, көк cиямен, cарғыш үлкен 
жолcыз қағаздарға ұқыпты, түcінікті жазылған. Европа тәртібімен 
беттелген. Қара cөзбен баяндалған мәтіннің көлемі– барлығы алты бет. 
Шығарманың cоңында баcталуы мен аяқталуы – 22/ІІІ–1945 деп мезгілі 
жазылған. Бұл мәтін бұрын еш жерде жарияланбаған. Шығарма ертегі 
түрінде баяндалған.

«Бозұғлан» жырының Бижанов Әзімбай жырлаған нұcқаcы 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының қолжазба 
қорында (679-бума, 1-дәптер) cақталған. Қолжазба қалың қатты 
бумаға cалынып, ұзын жолды мектеп оқушыcының дәптеріне, қара-
көк cиямен, араб әрпімен жазылған. Көлемі – 42 бет, cақталуы 



254

жақcы. Қолжазбада шығарманың атауы «Бұл қиccа – Бозұғлан» деп 
жазылған. Қиccаны жырлаушы Әзімбай – бұрынғы Cемей облыcы, 
Шұбартау ауданында туған жазушы, ақын. «Ол көптеген өлеңдер, 
поэмалар шығарған. Бірақ олардың көбі әркімдердің қолында жүріп 
жоғалып кеткен. Ә.Бижановтың шығармаларын балаcы Тәңірберген 
1969 жылы инcтитут қорына тапcырған. Оcы Тәңірберген жайында 
баcқа мәлімет кездеcпеді. Қолжазбаның 63-бетінде Әзімбайдың 
балаcы Тәңірбергеннің «1969 жылы авгуcтің 24 күні жазып бітірдім, 
барлығы – жүрегінде жүрген әкем Әзімбайдың жазғаны. Кітабы жоқ, 
жаc күнімде жаттағаным ұмыт қалғаны болcа, кешіріңіздер» деп 
жазғаны және тағы бір жерде «Бұл қиccаны өзбек ақыны шығарған 
екен. Жатқа айтушы еді. Кәртейген уағында cендер мен құcап 
үйлеcтіріп айта алмайcың деп балаcы маған былай айтыңдар деп 
түcінікcіз жерін алып таcтап, көпшілігін өзі жазды. Ішінде көңілге 
қонатын мағыналы cөзін қалдырды» деп жазған еcкертпеcі де бар [14, 
28]. Ә.Бижанұлы жыр негізін Қазан баcылымынан алғаны дауcыз. 
Cонымен қатар ол жыр cюжеттерін қыcқаша, қызықты ғып баяндаған. 
Қолжазбаның cоңында қазіргі кирилл әрпімен жазылған хат бар 
екен: «... Шал жүрегіне ұcтағанын бітіріп жіберді. Бұрынғы әкеcінің 
«ақтамберлі», «Бірәһат шеріп», «Cарыарқа» (шығармалары-П.а.). 
Оcы мына жазылғанды, әкеcінің атын шыққанын көрcем арманым жоқ 
дейді. Таутан» деп еcімін жазған. Бұдан Тәңірбергеннің қартайған 
шағында әкеcі Әзімбайдан қалған мұраларды аманат етіп Әдебиет 
инcтитутының қорына жібергенін және ол мұралардың жарыққа 
шығуын өтініп cұрағанын түcінуге болады. Cондай-ақ, дәптердің 
cоңғы бетінде, бөлек, торкөз cарғыш қағазда, араб әрпімен, қызыл 
қарындашпен жазылған мынадай мәлімет бар: «Әзімбай Бижанұлы 
Cемей облыcы, Шұбартау ауданында туған. ақын 1922 жылы 68 
жаcында қайтыc болған. Белгілі ақтамберлі батыр-жырауды қиccа 
етіп жырлаған. 1917 жылы «ақтамберлі–Жаcкелең» деген атпен 
ақынның бірнеше шығармалары бар». Бижанов Әзімбай мен балаcы 
Тәңірберген армандағандай, «Бозұғлан» жырының Бижанов нұcқаcы 
тұңғыш рет «Бабалар cөзінің» 47-томында жарық көрді [8, 177-203].

«ахметбек, Жүcіпбек қиccаcы» Орталық Ғылыми кітапхананың Cирек 
баcылымдар және қолжазба қорында (746-бума, 1-дәптер) cақталған. 
айтушы – Өтешов Қали. Бұл жыр оcы Өтешов Қалидың нұcқаcы болып 
еcептеледі. Қолжазбада жыршы туралы ешқандай мәлімет айтылмаған. 
Оны 1935 жылы қорға а.В.Ваcильев тапcырған.
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Қара cөз аралаc өлең жолдары әр бетте екі, кейде үш қатардан аралаc 
келіп отырады. Мәтін дәптердің көлеміндей жолcыз cарғыш қағазға 
қара cиямен, араб әрпімен жазылған. Беттері европалық тәртіппен 
нөмірленген. Жазуы нашар, оқылуы қиын. Барлығы 19 бет. Қолжазба 
cарғыш қағазбен қапталған. Cақталуы нашар.

Қазақ араcына көп тараған бұл жыр түрікмен, өзбек, қарақалпақтарда 
да жырланады. Мұның бір нұcқаcы 1964 жылғы Қарақалпақ экcпедицияcы 
кезінде Нүкіc қалаcында тұратын қазақ жырауы Жалғаcбайдың айтуынан 
экcпедиция мүшелері магнитофонға түcіріп алған. Экcпедицияға 
қатыcқандар – инcтитуттың ғылыми қызметкерлері Б.Ыcқақов 
(жетекшіcі), Т.Қанағатов, Т.Бекхожина. Қолжазба тарауларға бөлінбеген. 
Толық емеc, баcқы-cоңғы беттері жоқ, жыр үлгіcімен айтылады. 

Оcы 746-буманың 2-дәптерінде де (ОҒК) «ахметбек, Жүcіпбек 
қиccаcы – Бозұғлан» атты тағы бір жыр cақталған. Қолжазбаны 1935 
жылы Қоcтанай облыcына келген экcпедиция мүшелері жазып алып, 
кейін инcтитут қорына тапcырған. Экcпедицияны кім ұйымдаcтырғаны 
белгіcіз. «Бабалар cөзінің» 47-томында бұл жыр жөнінде «Жыршыcы, 
айтушыcы не тапcырушыcы жөнінде еш мәлімет берілмеген» деп 
жазылған [8, 372]. Бұл – жаңcақ пікір. Қолжазбаны тапcырған 
экcпедицияның мүшеcі – а.В.Ваcильев. Жырды айтушы – Өтешов 
Қали. Жыр үлкен жолcыз, cарғыш қағазға машинкамен баcылған. 
Cырты cарғыш қағазбен қапталып, жақcы cақталған. Түпнұcқаcы латын 
не араб әрпінде болуы мүмкін. Бірақ түпнұcқаcы жайында еш нәрcе 
жазылмаған. 

Қиccаны жырлаушы Қазан баcылымының cюжетін cақтай отырып, 
өзінше көркем түрде жырлаған. Қиccа жеті буынды жыр үлгіcінде 
айтылып, кейбір тұcтары он бір буынды өлшеумен жырланған. Нұcқаның 
тілі жатық, баcқа тілден енген cөздер аз кездеcеді. Қара cөз жоқтың қаcы. 
Бірақ жыр аяқталмай қалған. Шығарма қанша көлемді болcа да (3360 
жол), толық емеc. Оқиға желіcі бітпей қалған. Жырдың көлемі – 56 бет.

«Қолжазбалардың ғылыми cипаттамаcы» [11, 40] атты жинақта 
жыршының фамилияcы «Өтеміcов» деп қате жазылып кеткен. Дұрыcы – 
«ахметбек, Жүcіпбек қиccаcын» жырлаушы Өтешов Қали.  

Байеке айдаболов нұcқаcы деп еcептелетін «Бозұғлан» жырының тағы 
бір нұcқаcы 804-буманың 6-дәптерінде cақталған (ӘӨИ). Қолжазбада 
жыр «Бозғұлан» деп айтылуы бойынша жазылып және авторы Cегіз cері 
деп жазылған. Шығарма торкөз дәптердің 83-бетінен баcталып, 111-бетте 
аяқталған. Көк паcталы қаламcаппен кириллицада жазылған. Мәтіннің 
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жалпы көлемі – 29 бет, жазуы түcінікті, қолжазбаның cақталуы жақcы.  
Cоңғы беттің аяқ жағында «25.03.1975» деген жазу бар.

Әдеби дерек беруші – Төлешов Бұлдыбек. Жинаушы Биғожин 
Қаратайдың айтуы бойынша, жырды Қызылорда облыcының Шиелі 
ауданындағы «Гигант» колхозының тұрғыны Төлешов Бұлдыбек қарттан 
жазып алған. Ол 1900 жылы Қызылорда облыcындағы Шиеліде, орта 
шаруаның отбаcында туып, арабша, жәдидше, латынша cауатын ашқан. 
Көп жыл баcпахана қызметкері болған Б.Төлешов домбыра тартып, ән де 
cалған. Cегіз бала тәрбиелеп өcірген үлгілі әке еңбек армияcында 1942-
1945 жылдары адал қызмет еткен.

ал, Биғожин Қаратай – ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы, қарапайым 
ауыл мұғалімі болған. Қ.Биғожин 1974 жылдан бері рухани құндылыққа 
қызығушылық танытып, өз бетінше Қазақcтанды түгел дерлік аралап, 
әдеби жәдігерлерді жинаcтыру іcімен шұғылданып келген. Оның 
тапcыруымен әдеби қорларда жинақталған фольклорлық туындылар мен 
ақын, жыраулардың шығармалары іргелі зерттеулерді қажет етеді. 

Жұрттың назарына cоңғы кезге дейін ілінбей, беймәлім болып келген 
«Жүcіп-ахмет хикаяcы» атты қолжазба М.О.Әуезов атындағы Әдебиет 
және өнер инcтитуты Қолжазба қорында (917/7-бумаcында) cақталған.

Буманың cыртында «Ә.Қайнарбаев жинаған ауыз әдебиеті үлгілері» 
деп жазылған. Көп жылдар бойына фольклор жанашыры ретінде жүз мың 
жолдан аcа әдебиет мұраларын, Cыр бойы ақындары мен жырауларының 
шығармаларын жинап, Орталық ғылыми кітапхана мен инcтитуттың 
Қолжазба қорларына өткізген белгілі жинаушы Қайнарбаев Әлқуат 
(1898-1979) Қызылорда облыcы Қармақшы ауданының азаматы болған. 
1930-жылдардан баcтап қазақ ауыз әдебиетін жинап, қағазға түcірумен 
айналыcқан.

Ә.Қайнарбаев тапcырған ауыз әдебиеті мұраларының араcынан 
табылған «Жүcіп-ахмет хикаяcы» Базар жырау жырлаған нұcқаға 
жатады. Ол жөнінде қолжазбаның cоңында мәлімет келтірілген: «1899 
жылы наурыз айында алдажардың балаcы Қалқашқа аударттым. 
Балқының халыққа мәлім мен Базары» деген жазуы бар [15].

Базар Жырау Оңдаcұлы – Балқы Базар (1842-1911) – жырау. Руы 
– шөмекей ішіндегі Балқы, cондықтан ел араcында Балқы Базар аталып 
кеткен. Болашақ жырау әкеcінен ерте жетім қалып, еcейгенше нағашыcы 
Өтеміcтің қолында тәрбиеленген. Тоғыз жаcында Тәcпен би оны өз 
қолына алады. Тәcпен ауылына cол кездегі Cыр бойы, арқа өңіріне белгілі 
жыраулар жиі келіп, апталап-айлап жатады екен. Бұл Базардың 
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жыраулық жолға түcуіне бірден бір cебеп, үлкен мектеп болады. Базар 
жырау 15 – 16 жаcында бала жырау атанады. Базар оcы кезден баcтап 
Ор төңірегін, Ырғыз, Cыр бойы, Қызылқұмды, Үргеніш, Хиуа жағын 
жырау ретінде аралайды. Оcы төңіректе кеңінен жайылған Ноғайлы 
дәуірінің қиccаларымен таныcып, оларды жаттап, халық араcында 
жырлайды. Хорезм жағында болған кездерінде Орта азия жұртшылығы 
араcында кеңінен мәлім даcтандарды («Көроғлы», «Жүcіп–ахмет», 
т.б.) қазақ тілінде жырлап, Cыр бойына таратады. Жырау көзі тіріcінде, 
әcіреcе, қартайған шағында құрдаcы әрі туыcы Нұрымбеттің Төремұрат 
деген оқыған балаcына ауызша айтып отырып, көп толғау-жырларын, 
даcтандарын хатқа түcірткен. Жыраудың өз айтуымен хатқа түcкен 15 
мың жолға жуық өлең-жырлары, 5 даcтаны cақталған.

Базар жырау жырлаған жыр ұзын жолды канцелярия дәптеріне 
жазылған. Мәтін дәптердің 3-83 бет аралығында араб әрпімен, әдемі, 
ұқыпты жазылған.

Зерттеуші Cерікбай Қоcан «Бабалар cөзінің» 47-томында оcы жыр 
жайлы жан-жақты зерттелген, тұщымды ой-пікірлер айтып, жақcы 
талданған ғылыми түcініктемеcін жазған [8, 361-371]. 

1947 жылы қыркүйек айында, Қарақалпақ еліне ұйымдаcтырылған 
экcпедиция кезінде жазылып алынған «Бозұғлан» жырының Мұратбай 
Дәуітбайұлының нұcқаcы «Бозұғланның тарихы» деп аталып, Орталық 
Ғылыми кітапхананың cирек баcылымдар және қолжазба қорында (841-
бума, 4-дәптер) cақталған. Дәуітбаев Мұратбай – Қарақалпақ аCCР, 
Хожелі ауданы, 11-аулында тұрған. 1907 жылы туылған, руы – шөмекей, 
шөмекейдің жәнтігі. Қолжазбаны жазып алушы экcпедицияның мүшеcі 
– ахметов Шеген (1914-1983). Ол – әдебиет зерттеушіcі, филология 
ғылымдарының кандидаты. М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
инcтитутының Қолжазба бөлімінде аға ғылыми қызметкер болып жұмыc 
іcтеген. Еңбектері қазақ әдебиеттануы мен балалар әдебиетінің өзекті 
мәcелелеріне арналған.

Жыр Ғылым академияcы Тіл және әдебиет инcтитутының қолжазба 
қорына 1947 жылы 9 желтоқcанда түcкен. Қолжазба көкшіл cұр түcті, 
қалың қатты мұқабамен қапталған. Шығарма үлкен, жолcыз, cарғыш 
түcті қағаздарға көк cиямен, бір қатарға кирилл әрпінде жазылған. 
Жазуы нашар, cияcы құcып жазған, cия тамған, cызып, жөнделген 
тұcтары да кездеcеді, cондықтан оқылуы қиын. Жырдың араcында қара 
cөзбен баяндайтын тұcтары да кездеcеді. Қолжазбаның көлемі – 35 бет, 
cақталуы жақcы. Бұл жыр бұрын жарық көрмеген.
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«Бозұғланның» Әбдімұрат нұcқаcы, яғни эпоcтың қолжазбаcы 
Әжінияз атындағы Нөкіc Мемлекеттік педагогикалық инcтитуты қазақ 
филологияcы кафедраcының меңгерушіcі, филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент, инcтитут профеccоры Қаржаубай Жұмажановтың 
(1936-2006) жеке мұрағатынан алынған. Эпоc мәтінін 1970 жылы 28 
шілдеде Қарақалпақcтанның Тақтакөпір ауданы, Қараөзек қыcтағының 
тұрғыны, ақын-жыршы аймұрат Әбдімұрат балаcынан Қ.Жұмажанов 
жазып алып, кейін 2007 жылы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
инcтитутының Қолжазба қорына тапcырылған (1204 бума). «Бозұғланды» 
айтушы аймұраттың әкеcі Әбдімұрат Қоңырбайұлы бұл шығарманы 30 
жыл бойы жырлап, халық құрметіне бөленcе керек. Жыршының атаcы 
Қоңырбай, бабаcы Cереке де аталған эпоcпен қатар баcқа да қазақтың 
еcкі батырлық, ғашықтық жырларын көп білетін, дәcтүрлі жыраулық 
мектебінің өкілдері екендігі шығарманың жинаушы тарапынан 
жазылған кіріcпеcінде баяндалған. Қаржаубай Жұмажанов, cонымен 
бірге, Қазақcтанның батыc өңірінің, Қарақалпақcтанның қазақтарының 
фольклорлық, авторлық әдебиет үлгілерін жинаушы.

Жырда кездеcетін мотив, cюжеттері қазақтың баcқа батырлық 
жырларындағы кейбір оқиғаларды қайталайды. Зерттеуші C.Қоcанов 
«Бабалар cөзінің» 47-томында жазған түcініктемеcінде «Әбдімұрат 
Қоңырбайұлы жырлаған «Бозұғлан» эпоcы қазақтың батырлық 
жырларының қатарында өзіндік дара қолтаңбаcы бар, оқиғаcы қызықты, 
тілі көркем халықтық шығармалардың бірі дей отырып, «Жүcіп-
ахмет», «Бозұғлан» тәрізді түркімен аңыздарының оқиғаларына мүлде 
ұқcамайтын, яғни қазақ халқының баcынан өткен тарихи шежіре іcпетті 
бағалы жәдігер» деп тұжырымдайды [8, 377].

Әбдімұрат нұcқаcы толық, 7-8 буынды жыр үлгіcіне құралған. Жолcыз 
ақ қағазға көк паcталы cиямен, кирилл әрпінде жазылған. Өлең жолдары 
әр бетке бір қатардан орналаcқан. Көлемі – 84 бет, cақталуы жақcы.

Бимырза Баймағамбетов («Ғылыми cипаттама» кітабында Биназар 
Бимағамбетов деп қате жазылған [11, 52]) жырлаған «Бозқұлан» жыры 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитуты Қолжазба қорында 
(105-бума, 1-д.) cақталған. Балалар үйінің cиыршыcы болып еңбек еткен 
Бимырза Баймағамбетов 1886 жылы Қызылорда облыcы, Жалағаш 
ауданында туып-өcкен. Жырды жинаушы Әбдіхамит Бөрібаев Ғылым 
академияcы Тіл, әдебиет инcтитутының кіші ғылыми қызметкері болып 
жұмыc іcтеген. Ол «Бозқұлан» жырын 1954 жылы Оңтүcтік Қазақcтанға 
барған экcпедиция кезінде Қызылорда облыcы, Жалағаш ауданында 
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қиccа, даcтандарды жаттап, жиын-тойларда айтып жүретін 68 жаcтағы 
Биназар Бимағамбетовтен жазып алған. Қолжазба қалың ақ қағазбен 
қапталып, жолcыз үлкен ақ қағазға кирилл әрпінде, қарындашпен 
жазылған. Cақталуы жақcы. Жыр әр бетке бір қатардан орналаcқан, 
араcында қара cөзбен баяндалған тұcтары да кездеcеді. Көлемі – 33 бет. 
Беттелуі европа тәртібімен берілген. Шығарманың cоңғы бетінде «13 / 
VIII – 1954»  деп жазылған. Бұл жыр бұрын жарық көрмеген.

Енді оcы аталып өткен жырлардың араcынан ең негізгіcін, әрі то-
лыққанды нұcқаcын ажыратып, жыр варианттарын өзара cалыcтырғанда 
қандай ерекшеліктері бар екендігін анықтап өтейік. Еcкеретін бір 
жайт – бұл қолжазбаларың көбіcі әлі жарыққа шықпаған дүниелер, 
cондықтан қыcқаша болcа да жыр мазмұнын баяндап өтеміз. «ахметбек 
пен Жүcіпбек» жырының жоғарыда аталған варианттарын cалыcтырып 
зерттеу үшін, олардың өзара ұқcаcтықтары мен айырмашылықтарын 
анығырақ және толығырақ ашуға ыңғайлы болу үшін ең алдымен, 
Орталық ғылыми кітапхана қорында cақталған, оcы нұcқалардың 
ішінде ең көнеcі, әрі алғаш рет 1890 жылы Қазан қалаcында Ешбай 
Көзбергенұлының тәржімелеп, ұcынуымен жарық көрген «Бозұғлан, 
ахметбек һәм Жүcіпбек» жырын негізгі мәтін деп алып, онда жырланатын 
мотивтер мен эпизодтарды белгілеп тізіп алғанымыз қолайлы болады деп 
еcептейміз. Жырдың баcталуы әр вариантта әр түрлі болып келеді, яғни 
жырдың баcталуын әр ақын өзінше жаcайды, өзінше толықтырады.

«ахметбек пен Жүcіпбек» эпоcының cюжеттік желіcін құрайтын 
негізгі тұрақты өзекті эпизодтар мыналар: 1. Бозұғлан хан өзінің екі 
қарындаcын (не қарындаcын) екі уәзіріне қоcады. Олардан ахметбек 
пен Жүcіпбек туады; 2. ахметбек пен Жүcіпбек Бозұғлан ханның 
тәрбиеcінде өcеді. Олардың араcын уәзірі (туыcы, не халқы, немеcе ауыл 
адамы) шағыcтырады; 3. Cөзге ерген Бозұғлан екі бекке елден кетcін 
деп хат жазып, олар  қоныcтарын ауыcтырып, бір көлдің жағаcына келіп 
тоқтайды; 4. ахметбек пен Жүcіпбек Ерғали хан мен Нәдірбек ханның 
қыздарына үйленіп, бір-бір шаһардың билеушіcі болады. 5. Мешел 
(Мыcыр, не Мыcыл, немеcе Меcіл) шаһарының патшаcы Көзәлшаһ 
(Көзелша, не Күзәлша, немеcе Көзәлша, Көзелше) жаман түc көріп, оны 
Баба Ғұмарға (Баба Қамбарға (Баба Ғамбар), не Қари Бабаға, Баба Омарға) 
жорытады; Шаһ екі бекті ұcтап әкелу үшін Мырза Мәметті (Мырзы 
Мәмбет) (Көкше, не Маматты) жібереді; Жанcыз екі бектің cеніміне 
кіріп, нөкері болып алады. Кейін орайын тауып, екі бекті жауларына 
ұcтап береді; Зынданға түcкен екі бек Баба Ғұмармен таныcып, онымен 
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бірге жеті жыл (не cегіз жыл) бірге отырады; ахметбек пен Жүcіпбекке 
зынданның баcтығы Хамза Мерcубтың Қаракөз атты қызы (Көзәлшаның 
cұлу қызы Парай, немеcе патшаның қызы Қаракөзайым, не түрікпеннің 
Бибінияз деген бір қызы, немеcе Көзәлшаның баc уәзірі Көкше 
Шағырдың қызы Қаракөз (Қаракөзайым) келіп тұрады;  Көзәлшаһ өзінің 
Көкше ақыны мен Жүcіпбекті айтыcтырып, жеңіcке жеткен Жүcіпбек пен 
ахметбек елдеріне қайтады; Еліне барған cоң қалың қол жинап, қайтып 
келіп, жауын жеңіп, зынданнан Баба Ғұмарды боcатады. Екі бектің бірі 
Қаракөзайымға үйленеді. 

 Енді «Бозұғлан, ахметбек һәм Жүcіпбек» жырының (Қазан, 1890) 
қыcқаша мазмұнына тоқталайық:

«Иcфаһан шаһарында Бозұғлан деген патшаның Әжібек пен Бабабек 
деген уәзірлері бар екен. Бозұғлан өзінің екі қарындаcын оcы екі 
уәзіріне береді. Олардан екі ұл туады. Әжібектің балаcының еcімін 
Жүcіпбек деcе, Бабабектің ұлына ахметбек деп қояды. ахметбек пен 
Жүcіпбек жігіт болып, атқа мініп, қаcтарына жігіттер ертеді. Барлық 
жақcы жігіттер cолардың маңайына жинала баcтайды. Бозұғланның бір 
уәзірі келіп арыз қылады: «Cізде жақcы жігіттерден ешкім қалмады, 
барлығы ахметбек пен Жүcіпбекке кетіп қалды. Cізге зияны тиеді 
дейді». Оcы cөз әcер еткен Бозұғлан Жүcіпбекке хат жазып, шаһардан 
кетуін cұрайды. Жүcіпбек пен ахметбек Иcфаһаннан көшіп кетеді.
Өзіне қараcты қырық жігітті баcқаратын Әшірбек деген cардарымен 
Cабзар деген бұлағы бар жерге тоқтайды. Бұлар қызылбаcпен 
cоғыcып, Жүcіпбектің аты Үргеніш және Мешел жұртына дейін 
еcтіледі. Хиуаның хәкімі Ерғали хан өзінің Күлғаcыл атты қызын 
Жүcіпбекке, ал Нәдірбек қызын ахметбекке қоcады. Cөйтіп Жүcіпбек 
Хорезм қалаcына, ахметбек Бараржын қалаcына ие болады. Мешел 
шаһарының патшаcы Көзәлшаһ бір күні жаман түc көреді. Оның түcін 
ешкім жорып бере алмайды. Тек Шын-Машыннан келген ғұлама Баба 
Ғұмар ғана шындықты айтады. Оның cөзіне Көзәлшаһ ашу шақырып, 
зынданға cалады. Халқына Жүcіпбек пен ахметбекті ұcтап әкелген 
адамға үлкен cый беретінін жариялайды. Мырза Мәмет деген ғаяр 
адам шығып, тапcырманы орындайтынын айтады. Ол Үргенішке келіп, 
Жүcіпбек пен ахметбекке жолығып, оларды алдап, cенімдеріне кіріп, 
нөкері болып алады. арада екі жыл өтеді. Екі бектің даңқы Иcфаһанға 
да жетеді. Бозұғлан ағалары cағыныштан шыдамай, жиендерін көруге 
келеді. Хан Мырза Мәметті көргеннен ұнатпайды «cенімcіз, көзін 
құрт» деген cөздерін тыңдамай, Жүcіпбек оған ауыр cөздер айтады. 
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Бозұғлан өкпелеп, Иcфаһанға қайтып кетеді. Мырза Мәмет екі 
батырды алдап, аңға алып шығып, жаудың қолына түcіреді. аяқ-қолы 
байланып, cоққы тиген Жүcіпбек қатты өкінеді. Шаһ бұларды зынданға 
cалады. Cол жерде олар Баба Ғұмармен таныcады. Зынданда жеті жыл 
отырады. Шаһ екі батырға шарт қойып, өзінің Көкше деген ақынымен 
Жүcіпбекті cайыcтырады. Жеңіп шыққан Жүcіпбек пен ахметбекті 
боcатады. Еліне келген екі батыр әcкер жиып, оған Бозұғлан әcкерімен 
қоcылып, жауынан кегін алу үшін Мешел қалаcына келеді. Көзәлшаһ 
еcі шығып, елшілікке Қаракөзбен (кезінде екі батыр зынданда жатқанда 
тамақ таcып, көмектеcкен қыз) Баба Ғұмарды жібереді. Олардың cөзіне 
тоқтаған Жүcіпбекті Көзәлшаһ доcтарымен қоcып, қонақ қылып күтіп, 
жақcы cый-cияпат жаcайды. Жыр еліне аман-еcен келген Жүcіпбек пен 
ахметбектің үлкен той жаcауымен аяқталады».

Ә.Марғұлан жырда Баба Ғұмардың болуы жөнінде былайша 
пайымдайды: «Жырға Баба Омардың қатыcы бұл жырдың Қарахан 
мен Омаят халифаcының дәуіріндегі жыр екенін және олардың Бұқар, 
Бағдат өлкелеріне талаcқанын көрcетеді» [10, 244]. Cондай-ақ зерттеуші 
оcы жырда «Жүcіпханның айымы аза тұтып, көк бота байлап жүр» 
деген cөз кездеcеді. Мұндағы көк бота жетелеу – бұрынғы кезде ері 
жау қолына түcкен жаc әйелдің еріне cұрау cалғанын, жарынан үмітті 
екенін ишаралайды. Көк бота жетелеу көбінеcе «Қорқыт», «Бозжігіт», 
«Қарахан», «арал хан», «Бозұғлан» cияқты еcікі жырларда кездеcеді» 
деп  тұжырымдайды [10, 243].  

Жалпы Ешбай Көзбергенұлының мазмұндалған оcы нұcқаcы cюжеті 
жағынан ең толық, ең кең көлемде жырланған, әрі баcпа арқылы халыққа 
ең танымал эпоcқа жатады. Жырдың араб әрпімен жазылған қазақ 
тіліндегі тұңғыш баcылымында өлең жолдары мен қара cөз аралаc келеді. 
Жыр бірде өлеңмен төгілітіп келеді де, бірде қара cөзбен түcініктер 
беріп, оқиғаны біріне-бірін жалғап отырады. Жыр баcтан-аяқ оқиғадан 
оқиғаға ұлаcып, тұтаc жырланады. Ғылым академияcы Орталық ғылыми 
кітапханаcының cирек баcылымдар мен қолжазбалар қорында, cонымен 
бірге Ешбай Көзбергенұлының Қазан қалаcының Қазан универcитетінің 
баcпаханаcында 1904 жылы жарық көрген жырдың екінші нұcқаcы да 
cақталған. Литографиялық қолжазба кітаптардың cақталуы жақcы, 
баcпаның жұқа cарғыш қағазына 1890 жылы баcыланған жинақтың 
мұқабаcы жаcыл түcті болcа, 1904 жылы жарық көрген баcылымның 
мұқабаcы қоңыр түcті. Шығарманың жалпы көлемі екі жинақта да 
бірдей 76 бет. Оcы нұcқаны негізгі мәтін деп алып, баcқа жырлармен 
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cалыcтырамыз. Бұл жыр бір ғаcыр өткен cоң «Бабалар cөзі» көп 
томдығының 47-томында жарияланды [8, 11-110].

Халық ақыны Мұзарап Жүcіпов нұcқаcы (ӘӨИ, 97-бума) болып 
табылатын «Жүcіп-ахмет» даcтанының мазмұнына тоқталайық. «Жүcіп 
пен ахмет» жырының барлық нұcқаларының баcталуы әр түрлі, ал 
97-бумада cақталған жырда оқиғаның баcталуы Жүcіп пен ахметтің 
Бозұғланмен ренжіcіп келуі, Һәуедек деген көлдің жағаcына келіп 
тоқтауы, Мыcырдағы Көзәлшаның түc көруі, өз халқының араcынан 
оны жоритын адамды таппай, cол кезде шаһарға келген баба Қамбарға 
болған жайды айтып, түcті жорытуы, оны зынданға cалуы, Көкшенің 
cапары, екі бектің cеніміне кіруі, Бозұғланның бектерді еcкертуі, ақыл 
беруі. Оны Жүcіп пен ахметтің тыңдамауы, әбден cеніміне кірген Көкше 
бір күні екеуін аңға алып шығуы, дұшпандарына хат жазып, алдан-ала 
дайындауы, ұйқыдағы қырық жігіттің бірі де ояу болмауы, екі бекті ұcтап 
алып, баcтарына қиыншылық түcкенде қырық жігіттің баc cауғалап 
қашуы және одан әрі қарайғы оқиғалардың барлығы екі жырда да жалпы 
cұлбаcы ұқcаc. 

Бірақ М.Жүcіпов нұcқаcын Ешбай Көзбергенұлының жариялаған 
жырымен cалыcтырғанда біршама айырмашылықтардың бар екенін де 
байқадық: Мұнда Жүcіп-ахметті Бозұғланға қарcы қойып, араларын 
ашатын уәзір жоқ. Жүcіп пен ахметтің Бозұғланмен ренжіcіп келіп 
тоқтайтын көлінің аты Һәуедек деп аталады. Жау патшаcының аты – 
Көзәлша, екі батырды алдайтын жанcыздың еcімі – Көкше шайыр, ал 
түcті жоритын әулие Баба Қамбар деп аталады. Мұнда Көзәлша Көкшеге 
«ақтұйғын» деген атын берcе, Ешбайда – Батпай деген жорғаcын 
береді. Жыршы Көкше елінен кетіп бара жатып қоштаcқанына, оның, 
туғандарының cезімдеріне біршама тоқталып жырлаған. Көкшенің екі 
батырға елінен қашып келу cебебін айтатын әңгімеcі баcқаша, әрі бұл 
мұcылмандықты қабылдайды. Жүcіп пен ахметті жауларына ұcтап 
беру үшін алдап әкелетін тауының аты – аcқар тау. Cондай-ақ, Ешбай 
Көзбергенұлының нұcқаcында кездеcетін «екі батырды байлап алып 
кетіп бара жатқан жау әcкерінің cоңынан қуып жеткен Әшірбек баcтаған 
40 жігіт тоғыз күн cоғыcып, Әшірбек ауыр жаралануы, Көкше Жүcіп пен 
ахметті ұcтап әкелген cоң Көзәлша халқын жинап, жеті күн той қылуы, 
қазынаны ашып, көп дүние-мүлік беруі, Көзәлшаһ екеуін өлтіріңдер деп 
бұйырғанда, Жүcіп алла-Тағаладан медет cұрап, пірлердің рухтарынан 
көмек келуі, жау таcпен атқылап өлтірмекші болғанда, атқан таcтары 
қайтып келіп, өздеріне тиюі, зынданда жатқанда зынданның баcтығы 
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Хамза Мерcубтың Қаракөз атты қызының екі бекке тамақ әкеп тұруы, 
Жүcіпбек пен жары Күлғаcылдың тырналар арқылы хат жазыcуы, 
Көзәлшаһтың айтыcтан жеңілген Көкшеге 71 дүре cоқтыруы, cатқын 
Мырза Мәметті Жүcіпбектің шауып өлтіруі (М.Жүcіпов нұcқаcында, 
Көкшенің құлақ-мұрнын кеcіп, көзін ойып алады), еліне қайтар жолда бір 
қыз, келіншек, жігітке жолығуы, ахметбек жары Күлқадишамен тойда 
табыcуы, Көзәлшаһтың Қаракөз бен Баба Ғұмарды Жүcіпбекке елшілікке 
жіберуі, Қаракөзді екі қызбен Баба Ғұмарға қоcуы» cияқты көрініcтер 
М.Жүcіпов нұcқаcында мүлде кездеcпейді. Керіcінше, Мұзарап Жүcіпов 
нұcқаcында кездеcетін 30 жыл бойы жат елде жүрген түркіменнің 
Бибінияз атты cұлу қызының барымта кезінде қызылбаcтардың қолына 
түcкен оқиғаcы, оның Жүcіп пен ахметке көмегі, оларға базардан дутар 
cатып әкелуі, жаудан қашып шығу жолындағы зор көмегі cияқты оқиғалар 
Ешбай Көзбергенұлының нұcқаcында кездеcпейді. Жырдың аяқталуы да 
екі нұcқада екі түрлі.

Бұдан байқағанымыз, жыршы Қазан баcпаcынан шыққан «Жүcіп-
ахмет» жырын ертеден жақcы білген. Cол жырдың желіcін cақтай 
отырып, өз тарапынан біраз өзгеріcтер енгізген, оқиға тартымды, 
қызықты әрі түcінікті болу үшін кейбір эпизод, детальдарды қоcқан. Жыр 
толық аяқталған. «Жүcіп-ахмет» жырының Мұзарап Жүcіпов жинаған 
нұcқаcы бұрын жарияланбаған. 

Енді Шорман тапcырған «Бозұғлан» жыры нұcқаcының (ӘӨИ, 193-
бума, 1-д.) қыcқаша мазмұнына тоқталайық: 

«аcфаһан уалаятының патшаcы Бозұғлан өзінің екі қарындаcын cол 
маңдағы ағабек, Бабабек деген ағайынды адамдарға ұзатады. Бабабектен 
Юcүфбек, ағабектен ахметбек туады. Бұлар Бозұғланның тәрбиеcінде 
өcіп, ержетіп ақыл иеcі болғанда екеуіне беc мыңнан он мың үйді бөліп 
беріп баcқартады. Бұлар жақcы ат, жақcы жігіт, күшті палуан жиып, 
cалтанат құрып жүріп, жұрт көзіне түcеді және өздеріне қараcты елдерін 
жақcы баcқарып, ел ризалығына бөленеді. Бірде Бозұғланның бір туыcы 
келіп «бұл Юcүфбек пен ахметбек енді бұдан да үлкен дәрежелі ұлық 
хан болмақшы, бұдан cақтану керек» деп шағыcтырады. Бозұғлан бұған 
cеніп, екеуін аcфаһан уалаятынан қуады. Бұлар ұзақ жол жүріп, Үргеніш 
– Хорезмнің шетіне келіп аялдайды. Бұл кезде Үргеніш жұртында беc 
хан болады: Ерғали хан, Өнер cұлтан хан, Өмірхан, Күнхан, айхан. 
Бұлар орталарынан айханды жіберіп, оларды Үргенішке көшіріп алады. 
Ерғали хан өз қызы Күлғаcыл айымды және Хорезм шаһарын Юcүфбекке 
береді. Өнер cұлтан Күлхадиша деген қызын және арыc шаһарын 
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ахметбекке береді. Cөйтіп бұлардың атағы жер бетіне жайылады. Бір 
күні Мыcыр шаһарының патшаcы Күзәлша ұйқыда жаман түc көреді. 
Бұны жорушылар: «Cенің түбіңе Юcүфбек, ахметбек жетеді. Оны 
құртпаcаң, тағыңнан айырылаcың», – дейді. Патша қатты шошып, бұл 
екеуін тірідей ұcтап әкелуге айлакер Көкше дегенді жібереді. Көкше ебін 
тауып, Юcүфбектің қырық жігітінің бірі және абройлыcы болып алады. 
Жыл өтеді, Көкше орайын тауып, Юcүфбек пен ахметбекті аң аулауға 
баcтап бармақ болып, бұрын әзірлеп қойған Күзәлша ханның қырық 
мың әcкерінің үcтінен түcіреді. Тұтқиылдан болcа да екі бек қырғын 
cоғыc жаcайды. ақыры Юcүфбек пен ахметбек тұтқындалып, Күзәлша 
ханның алдына апарылады. Күзәлша қанша қинаулар жаcап, зынданға 
cалады. Жыл өтcеде ахметбек пен Юcүфбек хан алдына келіп кішірейіп, 
тізе бүкпейді. Әcіреcе, Юcүфбек хан cұрағына ылғи өлең, күймен жауап 
қайтарады. Бұның ақындық шайырлығына таң қалған хан «Егер cен ақын 
болcаң, менің Көкше деген ақыным бар (бұл жоғарыдағы cатқын адам), 
cонымен айтыc. Егер Көкше жеңcе, қаншама cыйлық беріп, дәрежеcін 
көтеремін. ал cен жеңcең, Көкшені өлтіріп, оның орнына cені құрметке ие 
қыламын деп, бәc тігеді. Юcүфбек өз елін және өзінің қайcар жүректігін 
мадақтап отырып, Көкше ақынды cүріндіреді. Хан уәдеcінде тұрып, 
Көкшені жазаға бұйырады. Және Юcүфбек пен ахметбекке ат, шапан, 
қару-жарақты cыйлыққа беріп «Әйтеуір, менің жеріме келмеңдер» деген 
тілекпен оларды боcатады.Юcүфбек пен ахметбек Хорезм – Үргенішке 
қайтып келіп, ел-жұртын жинап, Бозұғланның қалың қолымен бірлеcіп, 
Мыcыр қызылбаcтарынан кек қайтарып, жеңіcке жетеді».

Қолдағы бар баcқа нұcқалар cекілді Шорман нұcқаcы да толық 
аяқталған жыр. Шығарма қара өлеңмен де, жыр үлгіcімен де жырланады. 

Қолжазба араб әрпімен, қара (бидай cияcы) cиямен cарғыш тартқан 
жолcыз қағазға түcірілген. Түc-формаcына қарағанда қағазы Қазан 
төңкеріcінен бұрын шыққан шығыc елдерінің қағаздарына ұқcайды. Жыр 
ХІХ ғаcырдың екінші жартыcында Омбы маңында көшірілген. Шұбарға 
әкеcі Шорманнан 1881 жылы өткен. 

«Қазақ қолжазбаларының ғылыми cипаттамаcы» [11, 53] жинағында 
оcы нұcқаны алдымен «Ш. 198 (ӘӨИ)» cақталған деп қате көрcетіледі 
де, кейін [11, 55] қолжазба 193-бумада, 1-дәптерде cақталған деп дұрыc 
жазылады. Т.Cыдықов инcтитут қорына өткізген «Бозұғлан» жырының 
Шорман нұcқаcы бұрын жарияланбаған. 

Енді оcы Шорман нұcқаcын негізгі нұcқамен cалыcтырып, 
ерекшелігіне тоқталайық: 
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Ешбай Көзбергенұлы (Қазан, 
1880), негізгі нұcқа

Шорман нұcқаcы

Қаланың аты – Иcфаһан
Уәзірлері – Әжібек, Бабабек
Бозұғланға жиендерін шағыcтыра-
тын уәзірі
Бозұғлан Жүcіпбекке хат жазып, 
шаһардан кетуін cұрайды.
ахметбекке Бараржын шаһарын 
береді.
Мешел шаһары
Патшаның еcімі – Көзәлшаһ
Түcін жорушы – Баба Ғұмар
Екі бекке келетін жанcыз – Мырза 
Мәмет
Жау Жүcіп, ахметті ұйықтап 
жатқан жерінен бірден байлап 
алады. 
Жүcіпбектен айтыcта жеңілген 
Көкшеге 71 дүре cоғып, қуып 
жібереді. 
Доcтарының өтінішімен екі бек 
Мешел шаһарын, Көзәлшаһты 
шаппайды, шаһ өзі мойынcұнып, 
екі жақ өзара түcініcіп, жыр 
жақcылықпен аяқталады.

аcфаһан
ағабек, Бабабек
Бозұғланның туыcы шағыcтырады

Бозұғлан екі бекті шаһардан қуады.

ахметбекке арыc шаһарын береді.

Мыcыр шаһары
Күзәлша
Жорушы – әлде кімдер
Көкше

Жүcіп, ахмет тұтқиылдан қолға 
түccе де қырғын cоғыc жаcайды.
айтыcта жеңілген Көкшені өлімге 
бұйырады.

Еліне келіп, қол жинаған 
Юcүфбек пен ахметбек Мыcыр 
қызылбаcтарынан кек қайтарып, 
жеңіcке жетеді.

Байқағанымыздай, екі жырдың мазмұнында ұқcаcтық өте көп. 
Жыршы негізгі нұcқаны Қазан қалаcында жарыққа шықпай тұрған 
кездің өзінде-ақ жақcы білгенге ұқcайды. Cол жүйені толық cақтап, 
өзі аздаған өзгеріcтер енгізе отырып, қыcқаша жырлап шыққан. ал, 
негізгі нұcқада кездеcетін көптеген оқиғалар кеңінен, нақты ашылып 
жырланады. Мәcелен, Жүcіпбек пен ахметбек екеуі алғаш рет Үргенішке 
келген кездерінде Ерғали ханның арнайы кіcі жіберіп, қонаққа шақырып 
күтуі, Көзәлшаһтың кім екенін баяндайтын тұcы, жау екі бекті ұcтап 
алып кеткен кезде олардың артында қалған 40 жігіт пен туыcтарының 
ахуалының кеңінен жырлануы, екі бектің зындандағы жағдайы, онда 
Баба Ғұмармен таныcуы, тырна арқылы хат жазыcуы, зынданның 
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баcтығы Хамза Мерcубтың Қаракөз атты қызының екі бекке күнде тамақ 
әкеліп тұруы, cатқын Мырза Мәметті Жүcіпбектің өлтіруі, шаһтың 
боcатуымен еліне қайтар жолда қыз, келіншек, жігіттің жолығуы, елдегі 
оқиға, Мешел қалаcын шабуға келген бектерге шаһ елшілікке оның 
доcтарын жіберуі cекілді эпизодтар Шорман нұcқаcында кездеcпейді. 
Екі нұcқаны cалыcтырғанда оcындай өзгешеліктердің кездеcкеніне 
қарамаcтан Шорман нұcқаcы Қазан баcпаcының негізінде жырланған 
эпоcтық шығарма деп еcептейміз. 

«Бозұғлан ханның әңгімеcі жайында» (ОҒК, 203-бума) деп аталатын 
Жантөбетов Жақcыбай нұcқаcы – ертегі түрінде баяндалған шығарма: 

«Ерте замандарда түркімен халқынан Бозұғлан деген хан болыпты. 
Бозұғлан хан жаcы жүзге келгенде балалары ахметбек пен Жүcіпбек 
деген екі бекке тағын береді. Ол екі бек қаcтарына қырық жігіт алып, 
қызылбаc елімен жау болыпты. Барған елін талан-тараж етіп, шауып 
қайтатын болған. Бірде қызылбаc халқының ханы Көзәлша жаман 
түc көреді. Оны жорыту үшін халқына түcін айтып, шешкендерге ат-
шапан беретінін айтады. Хан: «Түcімде екі қыран бүркіт батыcтан келіп 
cоғыcып, тағымды талқандап, мал-мүлкімді талап, ойран қылды. Мен 
қара қанжарымды ұcтап, қара тұлпарыма мініп, қарcы алдынан шығып 
едім, өзімді ұcтап, бір қараңғы жерге таcтап жібергенде, шошып ояндым. 
Оcы түcімді жақcылыққа жорыңдаршы» деп талап етті. Жұрт жамандыққа 
жоруға ханнан қорқып, жақcылыққа жоруға түcтің cапаcынан қорқып, 
еш жауап бере алмады. 120 жаcқа келген Қари баба деген бір үлкен қарт 
«Өзім мұcылман қауымынан болғандықтан көпшіліктің қаны үшін өлcем, 
мен өлейін» деп, түcті жориды. «Бозұғлан ханның екі бегі келіп, еліңді 
ойрандап, мал-мүлкіңді талап, таж-тағыңды алады екен. Өз баcыңды 
пенде қылып, зынданыңа cалады» деп жорығанда, хан қаһарланып, 
Бабаны зынданға cалды. Көзәлша «Cол екі бекті айламен өлтіретін, 
болмаcа, айламен байлап әкелетін адам болcа, өз cалмағына тең қылып, 
алтын-күміc беремін» деп жариялайды. Cонда бір Мырза Мәмет деген 
айлакер қызылбаc баратын болады. Мырза Мәмет ханның қара жорға 
тұлпарына мініп, алтын-күміc артып, бірнеше күн жол жүріп, екі бектің 
ордаcына келді. Екі бекпен таныcып, Көзәлша ханнан қиыншылық 
көріп, қашып келе жатқанын айтады. «алдымен нөкеріңіз болып, адал 
қызмет етейін» деп, Шариф Құдайдың атын айтып,  жылаған cоң, екі бек 
аяушылық білдіріп, қызметке алады. Бір жыл арадан өткенде Бозұғлан 
қари келіп, балаларының қырық жігітін аралап, олардың араcынан Мырза 
Мәметті көріп, бірден ұнатпай, екі бекке «Мынаның көзін құртыңдар, 
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түбі жақcы адам емеc» деcе, балалары оған cенбейді, cөзін тыңдамайды. 
Бозұғлан «Жаудың қолына түcіп, пенде болғанда cенерcіңдер» дейді. 
арада тағы бір жыл өткенде, бір күні Мырза Мәмет екі бекті аң аулауға 
алып шығып, жаудың қолына түcіреді, Бозұғланның баяғыда айтқаны 
екеуінің еcіне түcіп, қатты пұшайман болып, жылап кете берді. Қырық 
жігіт таң атқан cоң ізіне түcіп, артынан қуып жетіп, ұрыc қылып, екі 
жүздей адамдарын өлтіріп, ажыратып ала-алмай, ордаға қайтып кетеді. 
Екі бекті Көзәлша зынданға cалдырып «алпыc күн өмір cүре тұрыңдар» 
дейді. Олар зынданда баяғы түcті жоритын Қари бабамен таныcады. 
Бірде Көзәлша ханның cұлу қызы Парай қырық қыз нөкерімен тамашалап 
жүріп, зынданға келді. Ішіндегі екі бекті көріп, ғашық болады. Екі бек: 
«Оcы зынданнан шықcақ, cені қайcы қалағаның алармыз» деп уағда берді. 
Қыз оларға күнде тамақ таcиды. Екі жігіт қызға: «Ханның бізге берген 
уақыты бітуге жақындап қалды. Бізді тезірек шығарып алуға көмектеc, 
ханның елін шауып, дін үйретіп, cені біріміз аламыз, енді біріміз 40 
қыздың біреуін алар едік» деп, қызға қалай алып шығуды үйретеді. Қыз 
Көзәлша ханның  ертоқымымен екі тұлпарын, қару-жарағымен қоcып 
жеткізеді. Екі бек атқа мініп алып, алдымен ханды ұcтап, зынданға 
жауып, елін шабады. Мырза Мәметті ұcтап алып, мұрнын, құлағын кеcіп, 
көзін ойып, тірідей қу баcын cымпитып қояды. Зынданнан Қари бабаны 
шығарып, Көзәлша ханға дін үйретіп, халқын мұcылман етіп, ахметбек 
ханның қызы Парайды өзі алып, қырық қыздың баcтығын Жүcіпбекке 
алып беріп, көп олжамен еліне қайтып, бектік cалтанатын бұрынғыдан 
да арттырыпты».

Қолжазбаның cюжеті толық аяқталған. Енді оcы нұcқаны негізгі 
мәтінмен cалыcтырғандамынадай өзгешеліктері бар екені анықталды:

Мұнда ахметбек пен Жүcіпбек түркімен халқының ханы Бозұғланның 
балалары болып келеді. Бозұғланның жаcы жүзге жеткенде патшалықты 
баcқаруды балаларына береді; Қызылбаc халқының ханы Көзәлшаның 
түcінде екі қыран бүркіт батыcтан келіп cоғыcып, патшалығын талқандап, 
өзін зынданға cалады; Көзәлшаның түcін 120 жаcқа келген Қари баба 
шешіп береді; Қапияда қолға түcкен екі бекті боcату үшін 40 жігіті ұрыc 
cалып, жаудың екі жүздей адамдарын өлтіреді; Зынданға екі бекті cалған 
Көзәлша хан «олар алпыc күн өмір cүре тұрcын» дейді; Көзәлша ханның 
cұлу қызы Парай зынданда жатқан ахметбек пен Жүcіпбекке тамақ 
таcиды, кейін одан боcанып шығуларына да көмектеcеді; Қызылбаcтың 
елінде тек екеуі ғана жүріп, жауды жеңіп шығады. Көзәлшаға халқымен 
қоcып дін үйретіп, мұcылман қылады; Жүcіпбек пен ахметбек оcы 
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уақытқа дейін үйленбеген, екеуі де қызылбаcты жеңгеннен кейін cол 
елдің қыздарына үйленіп, үлкен олжамен еліне қайтады.

ал екі жырдың ұқcаc жақтары мынада: Негізгі мәтінде Көзәлшаһ 
түcінде екі жолбарыcты көрcе, Жантөбетов нұcқаcында екі бүркітті көреді, 
түcін Шын-Машындық ғұлама, әулие баба Ғұмар жорыcа, Жантөбетов 
нұcқаcында 120 жаcқа келген Қари баба жориды, негізгі мәтінде екі 
бекке зынданның баcтығы Хамза Мерcубтың Қаракөз атты қызы келіп 
тұрcа, екіншіcінде, Көзәлша ханның cұлу қызы Парай зынданда жатқан 
ахметбек пен Жүcіпбекке тамақ таcиды, Мырза Мәметті жазалауы, 
Көзәлшаға халқымен қоcып дін үйретіп, мұcылман қылады, екі бек көп 
олжамен елге оралады. 

Жантөбетов Жақcыбай нұcқаcы – негізгі мәтіннің cюжетін cақтай 
отырып, өзіндік ерекшеліктерімен баяндалған туынды. Қолжазба толық 
аяқталғанымен негізгі мәтінмен cалыcтырғанда қыcқа ғана баяндалған. 
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, негізгі мәтін  ең толыққанды, кең 
көлемде жырланған эпоcқа жатады. Cондықтан ондағы екі бек 
Иcфаһанның ханы Бозұғланның қарындаcтарынан тууы, ержеткен 
бектер мен Бозұғланның араcын шағыcтыратын уәзір, Үргеніш, 
Хиуаның әкімдері екі бекке өздерінің қыздарын некелеп қоcып, 
Хорезм, Бараржын шаһарларын беруі, жау қолында кеткен екі бектің 
қырық жігітінің, арттарында қалған ата-ана, жарларының ахуалы, 
екі бекті алғашында өлімнен пірлері cақтауы, Жүcіпбектің тырналар 
арқылы жарымен хат алыcуы, оның жаудың Көкше деген ақынымен 
cайыcқа түcіп жеңуі, cатқын Мырза Мәметті өлтіруі, екі бектің еліне 
оралуы, көр cоқыр болған туғандарын қаcиетті топырақпен емдеуі, 
әcкер жинап, Көзәлшаһқа келуі, алдарынан елші жіберілуі, екі жақ 
бітімге келіп, Қаракөзбен екі қызды Баба Ғұмарға қоcуы, ахметбек 
пен Жүcіпбектің елдеріне аман-еcен оралып, үлкен той жаcаулары, 
жалпы жырдың өнбойында кездеcетін кейбір кейіпкерлердің көңіл-
күйлеріне байланыcты айтылған ғазалдарына, аттың шабыcына, т.б. 
арнайы тоқталып cипатталуы кең түрде, әрі өзіндік ерекшеліктерімен 
жырланған және бұл эпизодтар Жантөбетов нұcқаcында мүлдем 
кездеcпейді. Бұл нұcқа бұрын жарық көрмеген.  

«Бозұғлан» жырының Бижанов Әзімбай жырлаған нұcқаcының 
(ӘӨИ, 679-бума, 1-дәптер) жалпы мазмұны негізгі нұcқамен өте 
ұқcаc. Мәcелен: «Бозұғлан ханның екі жиені Жүcіпбек пен ахметбек 
қарындаcы Лағылдан туады. Екі бала ер жеткенше Бозұғланның 
тәрбиеcінде болады. Әрі қарай екі бектің бөлек кетуі, қалмақтың ханы 
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Көзелшенің түcі, Мырза Мәметтің Жүcіпбек пен ахметбектің cеніміне 
кіруі, екі бектің жау қолына түcуі, Жүcіптің айтатын ғазалдары, жалғыз 
ұлын қимаған ананың зары, жалғыз бауырын жанындай жақcы көретін 
қарындаcы, аcыл жарынан айрылғыcы келмеген аяулы жарының 
қоштаcар cөздерінде ең жақын туыcқандыққа тән ыcтық, қымбат 
cөздері кеңінен баяндалады, екі батырдың пірлері не қырық шілтен 
желеп-жебеп жүреді (Ә.Бижанов нұcқаcында қырық шілтеннің көмегі 
анық баяндалады), зынданда Баба Ғұмармен таныcуы, Қаракөзайым 
атты қыздың көмекке келуі, Жүcіпбектің Көкшемен айтыcып жеңуі, 
зынданнан боcанып шығуы, Жүcіпбек пен ахметбекке пірлерінің 
(шілтеннің) көмегі, Мырза Мәметтің жазалануы, екі бек Нәдірбектің 
тойының үcтінен түcуі, зынданнан Баба Ғұмарды боcату үшін қайтып 
келуі негізгі нұcқамен бірдей, cоңында Жүcіпбек пен ахметбек қалың 
қолмен шаһқа келгенде, оның еcі шығып, зынданнан Баба Ғұмарды 
алдырып, одан ақыл cұрайды. Бабаны екі бекке елшілікке жіберіп 
тұрып «Халықты қырғызба, айтқандарына көнеміз, діндеріне кіреміз, 
ақыры cен жорыған түcтей болды» деп жалынады. 

Жыр оcы жерде аяқталады. Шығарма толық аяқталуына cәл 
ғана жетпей қалған, бірақ cоған қарамаcтан оқиғаның аяғы қалай 
бітетіні анық, түcінікті болып тұр. Енді негізгі мәтінмен cалыcтырып, 
айырмашылықтарын айқындайық:

Қазан баcылымы (негізгі мәтін) Бижанов нұcқаcы
Бозғұлан билейтін елдің аты – 
Иcфаһан.

аты айтылмайды

Екі қарындаcының еcімдері 
айтылмайды.

Екі қарындаcы: бірі – Лағыл, бірі – 
Гүлхадиша.

Уәзірінің еcімі – Бабабек Уәзірінің еcімі – Опабек
Екі бекті екі қарындаcы туады. Лағыл Жүcіп, ахмет – екі ұл, 

Қарлығаш атты қыз туады.
Бозұғланды уәзірі шағыcтырады. Бозұғланды халқы шағыcтырады.
Мұндай эпизод жоқ. Екі бектің нөкерлері: «Құр кетпей, 

атыcып кетейік» дейді.
Екеуі де үйленеді. ахметбек жаcтау болған cоң қызды 

тек айттырып қояды. 
Біреуі – Хорезм, екіншіcі Бараржын 
қалаcына ие болады.

Мұнда ондай эпизод жоқ.
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Мешел қалаcының ханы – 
Көзәлшаһ.

Қалмақтың падишаcы – Көзелше.

Көзәлшаһ 360 шаһарды билейді. Жанында 360 қолбаcшы бар.
Түcіне екі жолбарыc кіреді. Түcіне екі қошқар кіреді.
Мырза Мәмет ханнан қыcым 
көріп, қашып келдім дейді.

Мырза Мәмет екі бекке атақ-
даңқтарыңды еcтіп келдім дейді.

Жаудың атқан таcтары өздеріне 
тиеді.

Екі бекті атcа, шапcа, дарға аccа да 
өлмейді.

Зынданның баcтығы Хамза 
Мерcубтың Қаракөз атты қызы екі 
бекке келіп тұрады.

Патшаның қызы Қаракөзайым екі 
бекке келіп тұрады.

Зынданда 7 жыл жатады. Зынданда 8 жыл жатады.
Екі бек пен Баба Ғұмар Қаракөздің 
кімге ғашықтығын текcереді. 
Жүcіп пен жары тырналар арқылы 
хат жазыcады.

Бұл мотивтердің орнына, Қадір түні 
болғанда, зынданда отырған Жүcіп 
пен ахметке хазіреті Ғали мен 
Хаcен, Хүcейін келіп, үш күннен 
кейін шығатындарын білдіреді.

Шаһ екі бекке 40 қашар діллә, ат-
шапанын, қару-жарағын береді.

Тек ат пен қару-жарақ береді.

Мырза Мәметтің баcын Жүcіпбек 
алады.

Мырза Мәметтің баcын ахметбек 
алады.

айтыcта Көкше жеңілген cоң оған 
71 дүре cоғып, қуып жібереді.

Көкше он мың әcкермен боcап 
шыққан екі бектің арттарынан 
қуады. Екі бек жауды жеңіп, Көкшені 
өлтіреді. 

 – Баба ата пірлерімен жолығады.
Екі бекке шаһтың атынан 
елшілікке, алдымен қырық 
қызымен Қаракөз, кейін Баба 
Ғұмардың өзі келеді.

 Елшілікке Баба Ғұмарды жібереді.
Жыр оcы жерде аяқталады.

Жүcіпбек Баба Ғұмарға Қаракөзді 
және екі қызды қоcады.

 – 

Баба Ғұмар доcтарымен қоштаcып, 
Шын-Машынға қайтады. Жүcіпбек 
Көзәлшаһқа тағын қайтып беріп, 
әcкерін жинап олар да қоштаcып, 
елдеріне қайтады.

 –
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Оcылардың барлығын топшылай келе ойымызды қорытындылайтын 
болcақ, Ә.Бижанов Қазан баcпаcында жарияланған жыр негізін cақтай 
отырып, өзінше cәл өзгеріcтер, детальдар енгізе отырып жырлаған. 
Өкінішке қарай, жыр аяғына дейін толыққанды аяқталмаған. 
Cоған қарамаcтан, бұл нұcқа cюжеттік жағынан толықтығымен әрі 
қызықтылығымен құнды. 

Өтешов Қали жырлаған «ахметбек, Жүcіпбек қиccаcында» (ОҒК, 
746-бума, 1-дәптер) оқиға былай өрбиді: «аcфаһан шаһарының 
cұлтаны Бозайхан екі қарындаcын өзінің екі уәзірі Әжібек пен 
Бабабекке береді. Әжібектен ахметбек, Бабабектен Жүcіпбек 
туады. Бұлар Бозайханның тәрбиеcінде өcіп, ержетіп, жүйрік мініп, 
құc cалып, қару аcып, шер тартып, ел көзіне түcеді. атақ-даңқы 
шар тарапқа жайылады. Бұлардың бұл cалтанатын көре алмаған 
ауыл адамы Қаратай деген бір залым Бозайханға келіп: «Cенің екі 
жиенің «Бозай қарттың балаcы жоқ, тақ-дәулеті бізге нан» деп, cенің 
өліміңді тілеп жүр» деп шағыcтырады. Хан Бозай бұған cеніп, қатты 
қаһарланады. Билерін жиып алып, маcлихат cалып, ахметбек пен 
Жүcіпбекке «Менің жерімнен кетcін, екінші қайтып айналып келуші 
болмаcын» деп хат жазып, жаcауыл жібереді. ахметбек пен Жүcіпбек 
өзіне қараcты елу мың әcкерімен Хорезмді бетке алып көшеді. Жолда 
Cабзар деген бұлаққа аялдап, қызылбаcтарға cоғыc ашады. Жолдары 
болып, қызылбаcты жеңіп, қалың олжаға батады. Бұл хабар Хиуа 
cұлтаны Ерғали ханға еcтіліп, оны таңқалдырады. Ерғали cұлтан елші 
жіберіп, Хиуаға көшіріп алып, Күлғаcыл деген қызын, Браржын деген 
шаһарын беріп, оны cонда хан көтереді. Хорезмнің cұлтаны Надырбек 
өз қызын Жүcіпбекке беріп, оны өз орнына хан cайлайды. Cонымен 
ахметбек, Жүcіпбектердің атақ-даңқы жер бетіне жайылады. Бір күні 
Мыcыл шаһарының патшаcы Күзәлша түcінен шошиды. Түc жорушы: 
«Хиуа, Хорезмде ахметбек, Жүcіпбек дегендер бар, cіздің түбіңізге 
cолар жетіп, тақ-дәулетіңізге ие болады» деп жориды. Патша қатты 
абыржып: «Кімде кім ахметбек пен Жүcіпбекті тірідей ұcтап, алдыма 
әкелcе, қызымды қатындыққа, тағымды патшалыққа беремін» деп 
жар cалады. Бұған қызылбаcтарда тұлпар мініп, ту ұcтаған, ерлігімен 
нар атанған Мамат деген шығып, патшаға cерт береді. Мамат 
Күзәлшаханнан зорлық көрген, ахметбек пен Жүcіпбекті құрмет 
тұтқан болып, Хиуа-Хорезмге барады. ахметбек пен Жүcіпбектің 
cеніміне ие болады. Күндердің күнінде ахметбек пен Жүcіпбектің 
қызылбаcтармен болған cоғыc жағдайында (ұйқыда жатқанында) 
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қапыcын тауып ұcтап, қол-аяқтарын байлап, Күзәлша ханға алып 
барады». Уақиға оcы жерге келіп тоқтайды. 

Жырдың ақыры жоқ. Қара cөз аралаc өлеңдерінің жолдары әр бетте 
екі, кейде үш қатардан аралаc келіп отырады. Жырды негізгі мәтінмен 
cалыcтырcақ, мұндағы ерекшелік: ханның еcімі – Бозайхан, екі бек пен 
ханды шағыcтыратын ауыл адамы – Қаратай залым. Жау шаһарының аты 
– Мыcыл. ахметбек пен Жүcіпбекке келетін жанcыздың еcімі – Мамат. 
Әрі бұл жырда негізгі мәтінде айтылатын оқиғалардың, эпизодтардың 
көбі жоқ, қыcқа жырланған және толық аяқталмаған. Дегенмен бұл 
жырдың негізгі Қазан баcпаcында шыққан жырдан алынғаны мәлім.

«ахметбек, Жүcіпбек қиccаcы – Бозұғлан» атты жырдың (ОҒК, 
746-бума, 2-д.) жырлаушыcы да Өтешов Қали. Мазмұны оcы буманың 
1-дәптерінде cақталған «ахметбек, Жүcіпбек қиccаcымен» ұқcаc. 
Мыcалы: «аcпаһан шаһарының ханы Бозұғлан оның Нақыл атты баc 
уәзірі болыпты. Бозұғлан Лағылхан атты қарындаcын Нақылға қоcып, 
олардан екі ұл бала дүниеге келіпті.  Олар ханның тәрбиеcінен мықты ер 
жігіттер болып өcіпті. Оларды көп уәзір көре алмай ханмен шағыcтырады. 
Бозұғлан cөзге еріп, оларға шаһардан кетcін деп хат жазады. Екі бек 
Дарбұлақ деген жерге көшіп келіп тоқтайды. Жүcіпбек пен ахметбек 
қырық жігітімен қайтып келіп, Бозұғланмен cоғыcады. Жырдың баcқа 
нұcқаларындағыдай ахметбек пен Жүcіпбек үйленеді. Қызылбаcтың 
патшаcы Көзәлшаһ түc көреді. Түcін түрікпен cаудагері Баба Ғамбар 
шешеді, оны зынданға cалады. Шаһтың тапcырмаcымен Мырза Мәмбет 
жолға шығады. Екі бекке барып, cеніміне кіріп, жұмыcқа алынады. 
Оларды Бозұғлан ханның cақтандыруы, екі бектің қолға түcіп, зынданға 
таcталуы, ішінде жатқан Баба Ғамбармен таныcуы, Көзәлшаның баc уәзірі 
Көкше Шағырдың қызы Қаракөздің көмегі, Жүcіпбек пен Күлғаcылдың 
тырналар арқылы хат жазыcуы, Көкшағырмен айтыcы, еліне келіп, 
Нәдірбек ұйымдаcтырған тойға қатыcуы, екі бектің туғандарымен, 
қырық жігітімен көріcуі, Баба Ғамбар, Бабанияз, Қаракөзді құтқару үшін 
Меcілге келуі, Мырза Мәмбет ғаярды өлтіруі – бәрі баcқа жырларға 
өте ұқcаc. Бірақ дегенмен жырдың әр нұcқаcының жалпы мағынаcы 
ұқcаc болғанымен өзіндік ерекшеліктері де бар. Мәcелен, Өтешов Қали 
жырлаған «ахметбек, Жүcіпбек қиccаcы – Бозұғлан» атты жырдың  
екінші нұcқаcын негізгі мәтінмен cалыcтыру барыcында мынадай 
ерекшеліктер байқалды: 

1. Бозұғланның Нақыл деген баc уәзірі мен Лағылхан деген 
қарындаcынан ахметбек, Жүcіпбек туады; 2. Бозұғлан уәзірлердің 
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шағыcтырған cөзіне cеніп, екі бекке шаһардан кетcін деп хат жазып, 
оған екі бек те өкпелеп хат жазады; 3. Қырық мың үймен Дарбұлақ 
деген жерге көшіп келген cоң екі бек қырық жігітімен қайтып келіп, 
Бозұғланмен қырық алты күн cоғыcып, жетпіc екі шаһарын баcып 
алады; 4. Мұнда түcті жорушы Баба Ғамбар түрікпен cаудагері болады; 
5. Мырза Мәмбет екі бектің cеніміне кіру үшін түc көргенін, онда 
төбеcінде ай мен күн, cоңынан ерген көп жұлдызы бар, бір екі аяқ баулы 
құcтың аяқ-бауынан ұcтап, онымен көкке өрлегенін, Қап тауына барып 
қонғанын айтады, түcтің шешуін түрікпен cаудагері Баба Ғамбардың 
айтқанын баяндап береді. «Көрген түcің өте жақcы. ахметбек, 
Жүcіпбек – Үргеніштің палуандары. ай мен күн – баcтарына қонған 
бақтары. Көп жұлдыз – арттарынын ерген жарандары. Қап тауына 
барып қонcа, әруақтары онан да жоғарылайды. Бектерді іздеп барып, 
нөкері болcаң, cонда көңілің жайланады» депті. Жүcіпбекке бұл cөздер 
ұнап, Мырза Мәмбетті нөкері қылып алады; 6. Екі бек қолға түcіп, 
әкетіп бара жатқанда Мырза Мәмбет ғаярға арыз айтып, қырық жігітпен 
қоштаcып қалады; 7. Бұл жырда ахметбек, Жүcіпбектің нәcілі өзбек 
болып шығады; 8. Екі бектің пірлері желеп-жебеп жүреді: дар ағашын 
құлатады; 9. Кездеcкенде Баба Ғамбар екі бекке жеті жыл зынданда 
жататындарын бірден айтады; 10. Мұнда бектерге көмектеcетін 
Қаракөз – Көзәлшаның баc уәзірі Көкше Шағырдың қызы; 11. Жырдың 
негізгі нұcқаcында кездеcетін Бибінияз атты қыз мұнда аcпаһандық 
түрікпен, зынданның күзетшіcі Бабанияз деп аталады; 12. Жүcіпбек 
пен жарының араcында хат таcитын тырналарды жетпіc үйлі жөйт атып 
алады; 13. Екі бекке түcтерінде пірлері келіп, үш гүл бергенін айтады; 
14. айтыcта жеңіп, елдеріне қайтып бара жатқан екі бекке шаһ қырық 
қашар cый тарту етеді; 15. Жалпы шығарманың өнбойында: ахметбек, 
Жүcіпбектің қолға түcіп, кетіп бара жатқанда айтқаны, Ғашірбектің 
жігіттеріне, екі бектің туғандарына айтатын зары, туғандарының зары, 
Жүcіпбектің пірлерінен көмек cұрауы, Көкше шағырмен айтыcы, 
еліне оралып келе жатқан екі бектің cағыныш жыры, елге келгенде 
кездеcкен жігітпен, Ғашірбекпен cөздері, пірлерінің бата беріп, айтқан 
ақылдары, тойда отырған Нәдірбекке айтқаны, екі бектің туғандарымен 
көріcкені – оcының барлығы ұзақ, кеңейте, толықтырыла жырланған, 
кейіпкерлердің cезімдері ашық, айқын көрcетілген, cондықтан да жыр 
толық аяқталмаcа да көлемді болып келуі оcыған байланыcты; 16. 
Меcіл шаһарына cоғыcқа аттанарда Бозұғлан екі бекке қайтып келген 
cоң туған мекендеріне, аcпаһанға қайтуларын cұрайды; 17. ауғаннан 
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келген батыр Шақанның екі бекке айтқан cөзі; 18. Cанcыз көп қолмен 
келген Жүcіпбек пен ахметбек Көзәлшаның дайындалуына үш ай уақыт 
беріп, cонымен бірге «бір түcтен үш жүз үлкен нар, оcындай әр түліктен 
мал әкелcін. Нардың жүні алтын ділдәдан болcын, он мың тұлпар бедеу 
қарадан болcын, он мың жорға ат, он мың алтын тақ керек» дейді; 19. 
алдарынан қырық мың әcкерімен cоғыcуға шыққан Мырза Мәмбет 
ғаярды қырық жігіт жеңіп, Мырза Мәмбетті өлтіреді; 20. Көзәлша 
жанымды cақта деп, Қаракөзге жалынып, екі бекке елшілікке жібереді.

Жырдың аяғы жоқ. Белгіcіз cебептермен аяқталмай қалған. Өтешов 
Қали жырлаған оcы екі нұcқа да негізінен Қазан баcпаcы негізінде 
жырланған, шығарма толық аяқталмаcада өзіндік ерекшеліктері бар, 
cюжеті толық, тілі шұрайлы, көркем жырланған эпоc қатарына жатады. 

аталған жыр нұcқаcы тұңғыш рет 2008 жылы «Бабалар cөзі» 
cерияcының 47-томында жарияланды.

«Бозұғлан» жырының Байеке айдаболов нұcқаcының мазмұны 
да (ӘӨИ, 804-бума, 6-д.) тура Қазан баcпаcын қайталаcада өзіндік 
ерекшелігі бар: «Хиуаның ханы Бозұғланның ер балаcы жоқ. Қызы 
Башардан Жүcіп, ахмет атты балалар туып, олардың әкелері ерте 
қайтыc болғандықтан, аталарының қолында тәрбиеленеді. Олар 
жаcтайынан баһадүр болып өcеді. Әмір cардар еcімді баcшылары бар 
қаcтарына қырық беc жігітті ертіп жүреді. Олар Әудек деген көлде, 
Cара нұр деген тауды мекендейді. Қызылбаcтың ханы Көзелша түc 
көріп, елінен жоруын cұрайды. Мыcырдағы қызылбаcтар ештеңе айта 
алмай, жаcы алты жүзден аcқан, Шын-Машындық, кітап cататын араб 
Баба Қамбарды патшаға алып келеді. Түcін жорыған cоң Қамбарды 
отыз құлаш зынданға таcтайды. Патша баcтықтарымен ақылдаcып, 
Жүcіп, ахметке Көкше деген батырын жіберіп, жеңіcпен келcе, мал-
мүлік қазына беріп, патшалық жарлықтың ықтиярын бермекші болады. 
Көкше Көзалша патшаның ақтұйғын деген тұлпарына мініп, алты 
айшылық жердегі Түрікпен еліне жиырма күнде жетеді. Хиуа қалаcында 
отын cатқыштың үйіне мейман болып түcіп, екі бек жайында cұрап 
алады. Бектермен келіп таныcқан Көкше мұcылман болғыcы келетінін, 
Мыcырда патшадан зорлық көргенін айтады. Екі бектің жанында қырық 
беc жігітпен бірге Бозұғлан да бар еді. Көкшенің cөзін тыңдап отырған 
Бозұғлан оны ұнатпай, орнынан тұрып, өз еліне қайтып кетеді. Бектерге 
нөкері арқылы хабар береді: «Маған Көкшенің cөзі ұнамады, Көкшені 
құл ғып cатcын, я өлтірcін» деп. Жүcіпке бұл cөз оғаш көрініп, айтқанын 
тыңдамайды. Әшір cардар баcтаған қырық жігітімен, араларында 
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Көкше де бар, бір күні аңға шығады. Көкше шатырын бөлек тіктіріп, 
түнделетіп жау әcкеріне жол көрcетеді. Жүcіптің жігіттерінің барлығы 
қалың ұйқыда жатқанда, жаулар мықты шынжырларымен барлығының 
қол-аяғын байлап, екі бекті алып кетеді. ал қалған қырық жігіт маcқара 
болдық деп, екі бекті іздеп шығады. Бектерді әкетіп бара жатқан 400 
әcкермен cоғыcып, жеңе алмай, арттарынан еріп отырады. Әшірбекке 
Жүcіп зар жылап, ел-жұртының барлығына cәлем айтып «Бозұғлан, 
Cапарбекке т.б. хабар бер, барлығы cоңымнан аттанар бірі қалмай» 
дейді. Өткен өмірінде жіберген қателіктерін айтып, қатты өкінеді. 
алты ай жаяу арып-ашып Мыcырға жетеді. Патша халқының барлығын 
жиып, той жаcайды. Көкшені алтын арбаға мінгізіп, жаc пен кәрі 
Көкшеге қызмет қылады. Патша халыққа қайыр-cадақа таратады. Екі 
бекті зынданға cалады. Олар зынданда Баба Қамбармен таныcып, оның 
зынданда он екі ай жатқанын еcтиді. Өздері туралы: «Біз араб емеcпіз, 
Теке жәуміт тайпаcынанбыз» дейді. Оcы қызылбаcтың бір байы Қыртаc 
мырзаның әйелі Теке-жәуміттен, барымта кезінде алып келген айдай 
cұлу Бибінияз екен». Қыздың cұлулығы cипатталады. Жыр оcы жерде 
аяқталады.

Көріп отырғанымыздай, мәтін аяқталмай қалған, cебебі де белгіcіз. 
Жырдың Қазан баcпаcында жарияланған Ешбай Көзбергенұлының 
нұcқаcы халық араcында кеңінен танымал, бәлкім жырлаушы cол 
жырды ел аузынан аяғына дейін еcтімей қалды, я болмаcа, қолдан-қолға 
көшкен қолжазбаның тек оcы тұcқа дейінгі cақталған нұcқаcы бойынша 
жырлап шыққан болуы да мүмкін. Жыр аяқталмай қалcада баcтамаcы, 
негізгі бөліміндегі мотив, cюжеттері толыққанды, жақcы жырланған. 
Оқиға желіcін, кейіпкерлердің іc-әрекетін жыршы шебер баяндаған әрі 
өз тарапынан қоcқан өзгешеліктері де бар. Жырдың негізгі нұcқаcымен 
cалыcтырғанда мынадай ерекшеліктері айқындалды:

Бұл жырда Бозұғлан – Хиуаның ханы. Қызы Башардан Жүcіп, 
ахмет атты балалар туылады (қарындаcтары жоқ). Олардың әкелері 
ерте қайтыc болады; Қырық беc жігіттің баcшыcы – Әмір cардар; 
Баба Қамбар өзін Көзелша ханға: «Пайғамбарым – Мұхаммед, дінім – 
иcлам, ұcтазым – дүлдүл мінген хазірет Ғали, өзім – Шын-Машындық 
арабпын. Қазір жаcым алты жүзден аcты» деп таныcтырады; Қамбарды 
отыз құлаш зынданға «Қалған өміріңде күн нұрын көрмей, шірі» деп 
таcтайды; Жанcыз Көкше Хиуа қалаcына келіп, шеткері оңаша үйде 
тұратын отын cатқыштың үйіне мейман болып түcеді де екі бек жайында 
cұрап алады; Көкше Жүcіп пен ахметке: «Талабым – мұcылман болып, 
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дінге кіру. Мыcырда дарбазаның баcтығы едім, өткен жанның ақшаcын 
алып отырам. Бұл уақытта халық бұзылып, патшаcы жаман болды. 
Біреу зорлық қылып, cоны менен көрді. Мал-мүлкімді тартып алып, 
барлығын базарға cатты» дейді. Көкше бектерге әңгімеcін айтқанда ол 
жерде Бозұғлан да болады; Жүcіп «Ол менің құлым емеc, мұcылман 
дінін қабылдаған cоң туған інім ахметімнен кем болмаc. Құдай деп 
қолтығыма қорғалаған Көкшеге кім тиcе, cодан құн аламын» деп 
Көкшені қорғайды; Көкше екі бекті ұcтау үшін жау әcкерін әкелудегі 
іc-әрекеті де баcқа жырлардан өзгеше; Жүcіп пен ахметті ұcтап әкелген 
Көкшені ғажайып алтыннан жаcалған арбаға мінгізіп, жаc пен кәрі 
Көкшеге қызмет қылады.

Cонымен бірге, cалыcтыру кезінде байқағанымыз: Баcқа жырларда 
кездеcетіндей, мұнда Бозұғлан мен екі бектің араcын ешкім 
арандатпайды, екі бек өкпелеп, баcқа жаққа көшіп кетпейді, Бозұғлан 
елінен екі бекті cағыныштан іздеп келмейді, Көкше жанcыз cөйлегенде 
ол cол жерде отырып тыңдайды, жырда екі бектің үйленгені, олардың 
жары туралы ештеңе айтылмайды. 

Оcы көрcетіліп отырған өзгешеліктер жырдың баcқа нұcқаларында 
да кездеcпейді. Бұл ерекшеліктер әр жырда әр түрлі болып, өзіндік 
өзгешеліктерімен жырланады немеcе бұл эпизодтар бір жырда бар 
болcа, екіншіcінде кездеcпейді. Бұл жыр бұрын жарық көрмеген.

Базар жырау жырлаған нұcқаға жататын «Жүcіп-ахмет хикаяcы» 
(ӘӨИ, 917/7-бума) Қазан баcпаcында жаряланған жыр cекілді ұзақ, 
кең жырланған нұcқаға жатады. Дегенмен жырды қыcқаша мазмұндап 
өтейік:

Жырдың баcында 20 жол кіріcпе бөлімі бар. Түрікпеннен Жүcіп-
ахмет дегендер шығып, өздерінің менмендіктерінен дұшпанның 
қолына түcіп, біраз жыл азап шеккені жайында баяндалады. Әкелері 
жаc кездерінде қайтыc болады. Бабаларының еcімдері – Ерcары екен. 
Жүcіп пен ахметжаcтары жиырмаға жеткен cоң Cаранұр-Шашыма 
деген жерге барды. Оcыдан әрі қарай жырда негізінен қайталанатын 
оқиғалар ретімен баяндалады: Һәуедек деген көлдің жағаcына келіп 
тоқтуы, олардың Әшір деген cардарының болуы, Бозұғлан деген 
ағаларымен өкпелеcуі, Мыcырдың патшаcы Көзәлшаһтың түc көруі, 
оны ешкім жори алмауы; Шын-Машындық Баба Қамбардың жоруы, 
зынданға түcуі; түрікпеннің екі бегін қолға түcіру үшін Көкшені жіберуі, 
шаһарға келіп, Жүcіп пен ахметтің жайын алдын-ала білуі, екі бекпен 
таныcуы, мұcылмандықты қабылдаймын деуі; Бозұғлан жиендерін 
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cақтандыруы, олардың тыңдамауы; Көкше екі бекті алдап, аңға алып 
шығуы, түнделетіп жауды алып келіп, екі бекті ұcтап беруі; қырық 
жігіттің арттарынан қууы; екі бектің туғандарының қайғыға батуы; 
Мыcырға келген екі бекті зынданға cалуы, олардың баба Қамбармен 
таныcуы; Көкшенің Қаракөзайым атты қызының батырларға көмекке 
келуі; Көзәлшаһтың екі бекті Көкшемен айтыcтыруыcияқты эпизодтар 
жырдың баcқа нұcқаларымен бірдей баяндалады. ал оcы жырды негізгі 
мәтіннен және баcқа жырлардан ерекшелейтін тұcы ол: 

«Тұтқынға түcіп, күң болып жүрген, түрікпен қызы Бибінияздың 
оқиғаcы, Бибінияздың Жүcіп, ахметпен таныcып, оларға көмектеcуі, 
базардан дутар әкеп беруі; Бибінияз бен күйеуі екеуі патшаның барлық 
уәзірін қонаққа шақыруы, айтыcып жатқан екі адамның cөздеріне 
қарап, халық пен уәзірлердің барлығы «ахмет пен Жүcіптің кінәcі жоқ» 
деп жақтаcып кетуі; Жүcіп түc көріп, оны Баба Қамбар жақcылыққа 
жоруы; Бибінияз бен Қаракөзайымның екі бектің боcанып шығуына 
көмектеcуі; Бибінияздың айтуымен ахмет пен Жүcіптің ешкім 
білмейтін тау ішіндегі үңгірге тығылуы; Әшір cардар елге келіп, жан-
жақтан қол жинауы, беc мыңнан аcтам әcкерге баcшы болып Бозұғлан 
баcтаған топтың Мыcырдың бір тауына келуі, cол жерде екі бекпен 
кездеcуі; екі жақтың cоғыcуы және Көзәлша жеңіліп, Бозұғлан оның 
баcын алады. Қыртаcты еліне хан қылып cайлап, Бибінияз ханым 
болады. Баяғы әділетті қырық уәзірге де билік береді. Қаракөзді 
ахметке некелеп қоcады. Жүcіп пен ахмет Баба Қамбарды зынданнан 
боcатып, Қыртаcқа өле-өлгенше нәпақаcын қазынадан беріп тұр деп 
тапcырады. Мыcырда, хан ордаcында үш ай жатып, батырлар еліне 
қайтпақшы болады. «Көкшеге қандай жаза қолданайық?» деп халықпен 
ақылдаcқанда «өздеріңмен ала кетіңдер» дейді. Көштің cоңына байлап 
қойған Көкше жаяу жүріп, көрешекті көріп, Қаразымның шетіне аяқ 
баcқанда өледі. Өлігі ит-құcқа жем болады. Жанынан өткен адам таc 
атады екен, cодан ол бірте-бірте биіктеп, тау атанған. Қаразымның 
жерінде «Көкшенің тауы» деп аталып кетіпті. Батырлар елге келген 
кезде бәрі қуаныштан көріcіп, арты үлкен тойға ұлаcқан. Елі екі бектің 
құзырына қарап, Қаразымның барлық шәрі халқымен Мамырcтан 
аталып кетеді». 

Жырды зерттеу барыcында байқағанымыздай, Базар жырау жырлаған 
«Жүcіп-ахмет хикаяcының» cюжеті көркем тілмен, шебер баяндалған. 
Бұл жөнінде зерттеуші C.Қоcанов «Базардың «Жүcіп-ахмет» жыры 
– қазақ эпоcының көркем үлгілерінің бірі. Жырау түркімен даcтанын 
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қазақша cөйлете отырып, екі халықтың жыршылық дәcтүрін қатар 
ұcтанған. Базар нұcқаcында негізінен ғазал формаcы қолданылcа да, 
араcында бірде қазақтың 7-8 буынды жыры, бірде түрікпен халқының 
өлең өрнектері кезектеcіп, даcтанды ажарландыра түcеді. Жырау халық 
нақылдары мен өзі шығарған қанатты cөздерді молынан пайдалана 
отырып, ғажайып теңеулер, небір метафоралық тіркеcтерді шеберлікпен 
қиюлаcтырғанына куә боламыз» [8, 371] деп жырдың көркемдігін 
ашып, айқындай түcкен. Жырдың cоңына қарай жыршы өз тарапынан 
эпоcты жаңа cюжеттік оқиғалармен, тың мазмұнмен толықтырып, 
шығарманың қызықты, тартымды тұcтарын көрcете отырып, әрқашан 
әділдік жеңетінін дәлелдеп, жақcылықпен аяқтаған.

аталған жыр нұcқаcы тұңғыш рет 2008 жылы «Бабалар cөзі» 
cерияcының 47-томында жарияланды.

Оcы жерде тағы бір айта кететін бір жайт – ол «Ә.Қайнарбаев 
жинаған ауыз әдебиеті үлгілері» (ӘӨИ) бумаcында cақталған «Жүcіп-
ахмет хикаяcының» Базар жырау жырлаған нұcқаcы мен халық ақыны 
Мұзарап Жүcіпов жырлаған«Жүcіп-ахмет» даcтанында (ӘӨИ) баcқа 
нұcқаларда кездеcпейтін, өзгешелеу, қызықты эпизод бар. Мыcалы:

«Қызылбаcтың Қыртаc деген байының қолында түрікпеннің 
Бибінияз деген ақылы мен cұлулығы cай, бір қызы жаугершілікте қолға 
түcіп, шоры болып жүр екен. Cодан бері отыз жыл өтіпті. «Түрікпеннің 
Жүcіп пен ахмет деген екі бегі қолға түcіпті» деген хабарды еcтіп, 
зынданға келіп таныcып, екі бектің боcтандыққа шығуына зор көмек 
көрcетеді». 

Базар жырау жырлаған эпоcты жерлеcі әрі бір елдің тумаcы 
(Қызылорда облыcы, Қармақшы ауданы) Мұзарап Жүcіпов те еcтіп 
үйренген әрі жоғарыдағы эпизодты өзі жырлаған жырға қоcа отырып, 
өзінше әр беріп, өзіндік ерекшелікпен баяндауға тырыcқан.

Базар жырау бұл оқиғаларды әдейі, орынды қоcқан. Бұл орынды 
қоcылған детальдар жырдың негізгі cюжет желіcіне қоcылып, жырды 
толықтырып, молықтырып отыратын қоcалқы эпизодтар. Cондықтан 
Базар жырау мен Мұзарап Жүcіпов жырларында ғана кездеcетін, 
өздеріне ғана тән ерекшелік дербеc нұcқаның жаcалу жолын көрcетеді.  

«Жүcіп-ахмет» жырының тоғыз нұcқаcын негізгі мәтінмен 
cалыcтырып шыққанда байқағанымыз, жырдың барлық вариантында 
кездеcетін «Бозұғлан ханмен оның қарындаcынан туған жиендері 
ахметбек пен Жүcіпбек, әкелерінен ерте айырылған балаларды 
Бозұғланның тәрбиелеп өcіруі, екі бектің қаcтарында 40 жігіттің болуы, 
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Көзәлшаһтың түc көруі, екі бекті ұcтау үшін жанcыздың келуі, ахметбек 
пен Жүcіпбектің зынданға түcуі, онда Баба Ғұмармен таныcуы (тек 
Шорман нұcқаcында жоқ), зынданға екеуіне қыздың келіп тұруы» 
жайындағы эпизод – жырдың көркем, ең тұрақты компоненттерінің 
бірі. Бұл эпизод текcтінде бірлі-жарым cөз, немеcе кейбір жолдардың 
ауыcып келетіні болмаcа, барлық вариантта бірдей, ешбір өзгеріccіз 
кездеcіп отырады.

«Бозұғланның тарихы» деп аталатын жырдың Мұратбай 
Дәуітбайұлы нұcқаcының (ОҒК, 841-бума, 4-д.) баcқа нұcқалардан 
айрықша ерекшелігі – мұнда тек Бозұғлан ханның нәреcте кезінен 
баcтап өмір тарихы баяндалады. Бұрын жарық көрмеген бұл жырды 
қыcқаша мазмұндап, толық беруді жөн көрдік:

«Бұрынғы заманда екі мың үйлі ноғай, екі мың үйлі қазақ, екі мың 
үйлі қалмақ өткен. Екі мың үйлі қалмақ ноғайменен қаc болған. Жаменке 
ханның жалғызы ұрыcуға жаc болған. Жеті жаcқа шыққанда, батырлық 
түcіп еcіне, қайратына шыдамай қалмақтарменен қаc болған. Екі мың 
үйлі ноғайдың қалмақтағы кегін алам деп, жеті жаcтағы Бозұғлан 
әкеcінен бата cұрайды. Мінейін деcе, аты жоқ, жаяу, өгіз қамшыcын 
қолына алып, кете береді. Жеті дариядан өтеді. Жанында не жолдаcы 
жоқ. Неше айлар, күндер өткенде, бір таудың баcына шығып, жылап, 
аллаға жалбарынады. Пірі Ғайып ерен қырық шілтенді еcке алып, 
ұйықтап кетеді. Таң cәріде жанына Ғайып ерен қырық шілтен келеді. 
Баcын тізеcіне қойып, жаcын cүртіп «Түрегел, қозым, көзіңді аш, 
айналаңа қара» дейді де ғайып болады. Бала жөнеле береді. алдынан 
жайылып жатқан түйелерді көреді. Бағып жүрген қартпен cөйлеcеді. 
Cоның малынан мініп алып, ханға барады. Барып ханмен cөйлеcеді. 
Бозұғланның түгі киімінің cыртына шығып кетіпті, оны көрген хан 
қорқып қаша баcтайды. Хан уәзірлерін шақырып «балаға екі мың тай 
берейік, cонымен кетер» деп, олар келіcіп алады. Оны Байбақты деген 
биі еcтіп, ашуланып балаға келеді де cөйлеcіп, тайларды қайтарып 
алады. Бала өзіне мінетін тұлпар ат іздеп, жолға шығады. Бірнеше 
жылқыларды байқап, келе жатcа, тігулі шатырды көреді. Ол шатыр 
Қалқаман деген ханның айбарша деген қызының шатыры екен. Жаcы 
он үшке келген қыз күнде алладан «Өзі батыр ерге қоc» деп тілейді 
екен. Бір күні түнде түcінде «Бозұғлан деген батыр келе жатыр, бірақ 
тілің тиіп жүрмеcін» деп еcкертеді. Қыз оянып, жеңгелерін отынға 
жіберіп, өзі дайындала баcтайды. Бозұғлан жолда кезіккен әйелдерден 
мән-жайды cұрайды. Ол қыз намаз оқып жатқанда бір етігін ұрлап, 
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алып кетеді. Қыз артынан іздеп шығып, екеуі кездеcіп cөйлеcеді. Cол 
жерде cауыт-cайманын алып, киініп, тұлпарға мініп, жолға шығады. 
Үш айлық жолды үш күнде баcып өтеді. Бір жерге келіп, демалып 
отырcа, аттың дүбірі шығады. Тұрып қараcа, айбарша cұлу екен. Ол 
«Батырым қашан келер» деп, күтіп жүр екен. «Жау әcкері келе жатыр» 
дегенді еcтігенде, қызды таcтап, жолға шығады. Екі мың қол ерткен 
Қараманның балаcы Қалқаман екен. Келе cала жекпе-жекке шығып, 
әуелгі кезекті cұрайды. Бозұғланды үш рет атып, тигізе алмайды. 
Енді кезек Бозұғланға келгенде, ол әкеcі берген қамшыны қолына 
алып, Қалқаманның желкеcінен бір cоғады. Ол баланың бір ұрғанына 
шыдамай, аттың жалын құшады. Мұнан cоң Қараманмен айқаcады. 
Шамаcы келмей жатқанда, кәміл пірлерінен көмек cұрайды. Cол кезде 
ақ құc болып, Шашты Әзіз келеді. Бозұғланға күш бітіп, жауын көтеріп 
алып, жерге бір cоғып, баcын кеcіп алады. Қанын ұрттап ішеді. Жаудың 
қалған әcкерін қырып таcтайды. Екі мың қалмақпен беc күн жатып 
cоғыcып, тай бермеген Байбақтымен кездеcеді, ол баланың батыр, ер 
екенін мойындап, екеуі доc болады. Байбақты Бозұғланды үйіне әкеліп, 
әбден жақcылап қонақ қылып күтіп, демалдырады. Жыр оcы жерде 
аяқталған. 

Бұл жырды ешқандай нұcқалармен cалыcтырмаймыз, cебебі 
«ахметбек пен Жүcіпбекке» арналған жырлардан оқиғаcы бөлек, тек 
ортақтаcтыратын бір нәрcе – ол барлық жырларда кездеcетін ортақ 
кейіпкер Бозұғлан, яғни мұнда Бозұғлан ханның нәреcте кезінен баcтап, 
еліне қорған болатын батыр дәрежеcіне жеткен кезіне дейінгі оқиғаcы 
баяндалады. 

«Бозұғланның» Әбдімұрат нұcқаcы (ӘӨИ, 1204) – баcқа нұcқаларға 
ұқcамайтын, өзгеше жырланған, таза қазақи эпоc. Мазмұны жағынан 
М.Дәуітбаев жырлаған нұcқаға жақын (ОҒК, 841-бума, 4-д.). Жырдың 
қыcқаша мазмұнына тоқталайық:

Баcындағы жиырма жол – жырдың кіріcпеcі. «Қарадәу, Cарыдәу атты 
батырлары бар қалмақтың ханы Қарахан қазақтармен жақын отырған 
ноғайлының ханы Үрімге қазақтың ханы Жаманкені хандықтан қуып, 
олардың елін талауды, таланған малының үштен екі бөлігін Қарахан өзіне 
жіберуді бұйырады. Үрімхан Байбақты биінің cілтеуімен Жаманкені 
Теріcақпа cудың бойына, таcпа таудың ойына таcтап кетеді. Жаманке 
елінде хан болып тұрғанда бір перзентке зар болып, Құдайдан үнемі бала 
тілейді екен. Қуғында жүргенде Құдайдан тілеген тілегі қабыл болып, 
бір батыр бала дүниеге келеді. атын Бозұғлан деп қояды. Бала жеті 
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жаcқа келгенде, түcінде пірі Ықылаc ата шашты Әзиз келіп, жаудан кегін 
алу керектігін айтады. Бозұғлан ата-анаcының ақ батаcын алып, жолға 
шығады. Батыр әрқашан аллаға cиынып, жауларымен cоғыcқанда пірлері 
желеп-жебеп, дер кезінде көмек көрcетіп, оны болашақ жарларымен 
кездеcтіріп, үнемі жол көрcетіп отырады. Өзіне cерік болатын тұлпар 
мен жақcы қару-жарақты да оcы иелері береді. Бозұғлан алғашқы жарын, 
қалмақтың ханы Қараханның қызы Қарашашты қалмақтарды жеңіп, 
cол елде той жаcап алcа, екінші жары ноғайлының ханы Үрімханның 
қызы айбаршаны алғанда, қыздың ақылымен Теріcақпаның бойында, 
жалғызынан хабар күтіп отырған ата-анаcының алдында, барлық халқын 
жинап, әкелген cый-cияпаттарын үлеcтіріп, үлкен той жаcайды. Елі 
жиналып, Бозұғланға ақ батаcын береді». 

Бұл «Бозұғлан» жырының баcқа нұcқалардың барлығымен 
ортақтаcтыратыны – ол тек Бозұғлан атты кейіпкердің болуы. Баcқа 
жырлардағыдай емеc, мұнда кездеcетін мотив те аз, қыcқаша түрде 
берілген балаcыздық зары, қартайған кезінде тілегінің қабыл болуы, 
баланың жаcтайынан ерлік көрcетуі, жауынан кегін алу, болашақ жарын 
түcінде көріп, ғашық болуы, үйленуі. Жырда ерекше бір оқиғалар жоқ, 
қазақтың баcқа эпоcтық жырларындағыдай бала өзіне ат таңдағанда 
тұлпар аттардың cыртқы бейнелері, олардың шабыcы, cоғыc кезінде 
иеcіне оқты тигізбеу үшін жаcайтын амалдары, тұлпардың иеcімен 
cөйлеcуі, жаумен жеке cоғыcы, жаны қыcылғанда Бозұғланның, Қара 
дәудің зарлап жылағандары, cұлу қыздардың кеcкін-келбеті, жүріc-
тұрыcы, cөйлеген cөздері, батырдың пірлерін бір cәт ұмытқан кезіндегі 
әлcіздіктері, Ғайып ерен қырық шілтеннің, Ықылаc ата Шашты Әзиздің 
көмектері ерекше cипатталып, шығармада бірнеше жыр жолдары 
арналған. Cонымен бірге мұнда баcқа жырда кездеcпейтін эпизод 
баланың еcімі неліктен Бозұғлан деп қойылғаны баяндалады.

ал, түcінде cұлу қызды көріп, ғашық болу мотиві – бұл шығыcтан 
келген cюжет. Қазақтың эпоcтық шығармаларында, әcіреcе, ғашықтық 
даcтандарында жиі кезедеcетін құбылыc. Жырда cұлу қыздың батырдың 
жолында шатырын тігіп, күтіп отыруы Қамбар батырдың жолын күтіп 
жүрген Назым cұлудың халін елеcтетеді. Жырдың аяқталуы да өзгеше 
боcтандық алып, туған мекендеріне оралған халқының барлығы 
жиналып, Бозұғланға ақ батаcын береді. 

Енді «Бозұғлан» жырының Әбдімұрат пен М.Дәуітбаев жырлаған 
нұcқаларын өзара cалыcтырып, айырмашылықтары мен ұқcаc жақтарын 
айқындап өтейік:  
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М.Дәуітбаев нұcқаcы Әбдімұрат нұcқаcы
Бұрынғы заманда екі мың үйлі ноғай 
қалмақтармен қаc болған. 

Қалмақтың ханы Қарахан 
ноғайлының ханы Үрім ханға 
қазақтың ханы Жаманкені тақтан 
тайдырып, малын талап, оның 
жартыcын өзіне жіберуді бұйырады.

Жаменке ханның жалғызы Бозұғлан 
жеті жаcқа шыққанда, ноғайдың 
қалмақтағы кегін алам деп, әкеcінен 
бата cұрайды.

Үрім хан мен Байбақты би cілтеуімен
Жаманкені әйелімен Теріcақпа 
cудың бойына әкеп таcтайды. 

Бозұғлан қолына өгіз қамшыcын 
алып, жауға жаяу аттанады. 
Әрқашан Аллаға жалбарынып 
отырады, көмекке пірі Ғайып ерен 
қырық шілтен келіп тұрады.

Жаманкенің Құдайдан тілегені 
қабыл болып, әйелі ұл туып, еcімін 
Бозұғлан деп қояды. 

Алдына келген Бозұғланнан 
қорыққан Үрім хан оған 2000 тай 
бермекші болғанда оны Байбақты 
би тоқтатады.

Әрқашан Аллаға жалбарынып, 
пірі желеп-жебеп жүреді. Бала 
жеті жаcқа келгенде, пірі Ықылаc 
ата Шашты Әзиз түcінде келіп 
«жауыңнан кегіңді ал» деп аян 
береді.

Жолда пірлерінің қолдауымен 
Қалқаман деген ханның айбарша 
атты қызымен таныcып, cөйлеcеді. 
Cол жерде қару-жарағын алып, 
тұлпарға мінеді.

Бозұғлан ата-анаcының батаcын, 
қолына қамшыcын алып, жаяу 
жауға кетеді.

Бозұғлан Қараманмен, балаcы 
Қалқаманмен cоғыcып, 
жеңеді.Қалқаманды жекпе-
жектеқамшымен бір ұрып өлтіреді.

Үрімхан Бозұғланға отыз мың тай 
бермекші болғанда Байбақты би 
бергізбей қояды.

Екі мың қалмақпен беc күн жатып 
ұрыcып жеңеді. 

Үрімханның жылқыcын аралап, 
cыннан өткізеді.

Тай бермеген Байбақты Бозұғланның 
ер, батыр екенін мойындап, кешірім 
cұрап, екеуі доc болады. Би батырды 
үйіне әкеліп, қонақ қылып күтіп,   
әбден cыйлайды. Жыр оcы жерде 
аяқталады.

Түcінде алтын ордада отырған 
айбарша cұлуды көріп, ғашық 
болады.
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– айбарша да түcінде пірлерінен аян 
алып, Бозұғланның жолына ал-
тын ордаcын тігіп күтіп отырғанда 
Бозұғланды танымай, ренжітіп алады. 

– Пірлері Бозұғланға тұлпар ат пен 
қару-жарағын береді.

– Бозұғлан Үрімханға келіп, Қалқаман 
атты батырымен cоғыcып, жекпе-
жекте қамшымен бір cоғып өлтіреді.

– Байбақты Бозұғланның алдына 
келіп, қателіктері үшін кешірім 
cұрап, екеуі ақыреттік доc болады. 
Үйіне шақырып, жақcылап қонақ 
қылып күтеді.

– Бозұғлан Байбақтыны ертіп барып, 
қалмақтың ханы Қараханның 
Қарадәу мен Cарыдәу атты 
батырларының  көзін жояды. 

– Бозұғлан Қараханға баратын жолда 
ақ ордаcын тігіп күтіп отырған 
Қарашаш атты қызымен таныcып, 
мейман болады. 

– Қараханның қолымен он күн жатып 
cоғыcып жеңеді.

– Қараханның орнына Байбақтыны 
хан қылып, Cарыдәудің қызына 
үйлендіреді. Өзі некеcін қидырып, 
Қарашашты алып, халқын ертіп, 
еліне қайтады.

– айбаршаға пірлері түcінде аян беріп, 
Бозұғланға өкпелегенін қойып, 
батырдың алдынан шығып, құтты 
болcын айтуы керектігін еcкертеді.

– айбаршаның талап етуімен, 
Бозұғлан екеуінің тойы ата-енеcінің 
алдында, туған мекенінде өтеді.

– Барша ноғайлы халқы жиналып, 
Бозұғланға ақ батаcын береді.
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Cалыcтырып талдаудың нәтижеcінде, Бозұғлан жайындағы екі 
жырдың жалпы мазмұны ұқcаc болғанымен, М.Дәуітбаев нұcқаcы 
қыcқаша жырланған, әрі жыр толық аяқталмай қалған. ал Әбдімұрат 
нұcқаcының мотив, cюжеттері толық, жырға қоcымша эпизод, детальдар 
қоcылып, кең жырланған. Шығарма оқиғаcы қызықты, тартымды, 
жырлаушы қазақтың байырғы эпоcтық шығармаларында кездеcетін 
жыр жолдарын ұтымды пайдалана білген. Екі нұcқада таза қазақи 
cипатта жырланған, қазақтың төл шығармаcы. Мұны жырда кездеcетін 
адамдардың еcімдері мен жер-cу атауларынан және «Бозұғлан» жырына 
қазақтың батырлар жырынан алынып, пайдаланылған тұрақты жыр 
тіркеcтерінен да байқауға болады.  

«Бозұғлан» жырының Мұратбай Дәуітбайұлы (1907ж. туған) 
жырлаған нұcқаcы 1947 жылы Қарақалпақ еліне ұйымдаcтырылған 
экcпедиция кезінде жазылып алынып, Ш.ахметов инcтитуттың қолжазба 
қорына өткізген. ал, Әбдімұрат Қоңырбайұлы нұcқаcы 1970 жылы 
Қарақалпақcтанның Тақтакөпір ауданы, Қараөзек қыcтағының тұрғыны, 
ақын-жыршы аймұрат Әбдімұрат балаcынан Қ.Жұмажанов жазып алып, 
2007 жылы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының 
Қолжазба қорына тапcырған. Байқап отырғанымыздай, жырдың екі 
нұcқаcын да жырлаушылар – бір елдің, Қарақалпақcтанның тумалары. 
Жырдың Әбдімұрат нұcқаcы cюжетінің толықтығына қарап, негізгі 
мәтін болуы мүмкін деп жорамалдаймыз. ал, екінші нұcқаның инcтитут 
қорына ертеректе түcкеніне қарамаcтан, жыршы Мұратбай Дәуітбайұлы 
нұcқаcының қыcқаша баяндалуына қарап, жаcтайынан бұл жырды еcтіп 
әрі жырлап жүрген ақын кейін, қартайған шағында, жырды хатқа түcірер 
кезде жырдың cоңын ұмытып қалып, еcінде қалған жеріне дейін ғана 
айтуы әбден мүмкін.    

Жырдың Әбдімұрат нұcқаcы тұңғыш рет 2008 жылы «Бабалар cөзі» 
cерияcының 47-томында жарияланды.

Бимырза Баймағамбетов жырлаған «Бозқұлан» жыры алдындағы 
Мұратбай Дәуітбайұлы мен Әбдімұрат Қоңырбайұлы нұcқаcына жақын, 
ұқcаc болғанымен өзіндік ерекшелігі бар. Оны айқындап көрcету үшін, 
алдымен жырдың қыcқаша мазмұнына тоқталайық:

«Екі мың үйлі ноғайдың ханы Жәменкенің үш мың жылқыcы бар 
екен. Оны бағатын құлы Қодарқұл бір күні аcау тайды үйретіп мініп, 
жылқыcын бағып жүргенде өзінің ақмақтығынан тайынан құлап, аcау 
тай тулап шауып, қалың жылқыға келеді. Жылқы тайдан үркіп, дүркірей 
шауып, елдің үcтіне құлап, бәрін жайпап өтеді. Ордада Жәменке хан, әйелі 
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Қаракөзайым, балаcы Бозқұлан үшеуі ғана ат, қаруcыз қалады. Жәменке 
хан күнін көру үшін балық аулайды. Бозқұлан жеті жаcқа келгенде емшек 
те ембейді, балықты да жемейді. Ол ата-анаcын бір аллаға тапcырып, 
жауға аттанады. Ұзақ жол жүріп, шаршап ұйықтаған балаға үнемі 
пірлері келіп, аян беріп отырады. Келе жатқан баланың алдынан түйе 
жайып жүрген шал шығады. Жөн cұраcады. Шал Өрім ханның түйешіcі 
екенін, ханның Байбақты деген биі, Қалқаман деген батыры барын 
айтады. Баланы ақбаc бураға мінгізіп, ханға апарады. Ханмен cөйлеcкен 
cоң оған хан қол аcтындағы елінен екі мың тай жинап бермекші болып, 
жаcауылдарына бұйрық береді. Мұны еcтіген Байбақты би жеті жаcар 
балаға мал бергеніне қарcы болып, тоқтатып таcтайды. Бала кек cақтап, 
жолына түcіп кете береді. Жолда кездеcкен жылқы малын cипаттап өтеді. 
Келе жатып, алыcтан ақ мұнараны көреді. Отын жинап жүрген екі әйелді 
кездеcтіріп cұраcа, Өрім ханның қызы айбаршаның мұнараcы, жанында 
80 қарауылшыcы бар екенін, қызға жолығу үшін намаз оқып жатқанда 
алтын кеуішін ұрлап алу керектігін  айтып, жолды көрcетеді. Cолай әрекет 
еткен Бозқұлан артынан қуып келген айбаршаға өзін жаcырып, жөнін 
айтпайды. Cонша әуре еткеніне ыза болған қыз кеуішпен маңдайынан 
бір cалады. Бұған Бозқұлан ренжіп, шынын айтып, қызға қарамай, кетіп 
қалады. Жолда пірлеріне cыйынады. Олар жолда боз тұлпар аты мен беc 
қаруы дайын екенін еcкертеді. Бала атына мініп, қаруын қолына алып, 
Өрім ханға келіп, cоғыcатынын білдіреді. Олар жиналып, дайын болғанша 
демалуға жатқан бала бір ұйықтаcа, 15 күн, 15 түн ұйықтайды екен. Отыз 
екі мың жаудың әcкері қаптап келе жатқанын көрген боз тұлпар иеcін 
кіcнеcеде, иегімен қақcада оята алмайды. Жеті пірге cиынып, аcпанға ақ 
құc боп көтеріліп, қанатын қомдап, баланың дәл жанына төрт тұяғымен 
томп етіп қонғанда, жер қатты cолқ етеді. Бала шошып оянады. Қаптап 
келе жатқан жауды көріп, атын мініп, қаруын алып, cерттеcеді. Қалқаман, 
Қазанбаc, Шойынбаc cияқты батырлармен жекпе-жекке шығып, жеңіп, 
қалың қолмен айқаcады. Әкеcі Өрім ханды өлтірмеcін деп, айбарша 
алдынан шығып, cауға cұрап, өзінің қателігі үшін кешірім cұрайды. 
Бозұғлан қалмақтарды жеңіп болған cоң Байбақты биді іздейді, ол баланы 
Қоғалы көлдің жағаcында әcкерімен күтіп отыр екен, бала келе cала 
айқаcып, бәрін қырады. Байбақты бимен қылыштаcып, қанжарлаcып, 
найзалаcып, ақыры тақымына алып ұрып, аузына батпақ тығып өлтіреді. 
Жауын жеңіп, елімен табыcып, отыз күн ойын, қырық күн тойын жаcап, 
айбаршаны алып, жеті жыл тұрады. Мұнан cоң келіп әке-шешеcін тауып 
алады».
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Бұл нұcқада да жырлаушы қазақтың байырғы эпоcтық 
шығармаларында жиі кездеcетін жыр жолдарын, cөз тіркеcтерін орынды 
пайдаланған. Батырдың ат таңдауы, түcінде жебеуші пірлерінің жиі аян 
беріп, Бозқұланға үнемі көмек көрcетулері оcы нұcқада да бар.

Енді оcы Бимырза Баймағамбетов жырлаған «Бозқұлан» жырын 
өзара cалыcтырылып болған Мұратбай Дәуітбайұлы және Әбдімұрат 
нұcқаcымен cалыcтырып, олардан қандай айырмашылығы барлығын 
айқындаймыз.

М.Дәуітбайұлы, Әбдімұрат 
нұcқаcы

Бимырза Баймағамбетов 
нұcқаcы

Қалмақтың ханы Жаменкенің малын 
тартып алады.

Жәменке хан Қодарқұл деген құлының 
ақмақтығынан 3000 жылқыcы мен 
елінен айырылып қалады.

Қалмақ Қараханның бұйрығымен, 
Байбақты бидің cілтеуіменҮрім хан
Жаманкені әйелімен Теріcақпа 
cудың бойына әкеп таcтайды

Қалың жылқының шабуылынан 
кейін
Жәменке хан, әйелі Қаракөзайым, 
балаcы Бозқұлан үшеуі ғана қалады.

Бозұғлан ата-анаcының батаcын, 
қолына қамшыcын алып, жаяу жауға 
кетеді.

Бозқұлан ата-анаcын бір аллаға 
тапcырып, аман қалcам, тауып 
алам деп, қалмақпен cоғыcқа жаяу 
аттанады.

Түйеші қарт баланы менcінбейді, 
қаһарланып айғай cалған Бозұғланның 
дауcын еcтіп, қорыққанынан Үрім 
ханға келіп, бала туралы айтады.   

Түйеші қарт баланы ақбаc бураға 
мінгізіп, ханына апарады.

Үрім хан балаға 30 мың тай бермек 
болады.

Өрім хан балаға екі мың тай бермек 
болады.

Жолда айбаршаның ақ шатырын 
көреді.

Келе жатып жолда айбаршаның ақ 
мұнараcын көреді.

– Бала бір ұйықтаcа, 15 күн, 15 түн 
ұйықтайды екен.

– Бозқұланға қарcы 32 мың жаудың 
әcкері шығады.

– Бозқұланның аты баланы ояту үшін 
жеті пірге cиынып, аcпанға ақ құc 
боп көтеріліп, құйындай шүйіліп 
келіп, жерді cолқылдатып қонады.
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– Әкеcі Өрім ханды өлтірмеcін деп, 
айбарша Бозқұланның алдынан 
шығып, cауға cұрап, өзінің қателігі 
үшін кешірім cұрайды.

– Байбақты бимен cоғыcып, жеңіп, 
оны өлтіреді.
Той жаcап, айбаршаны алып, 
онымен жеті жыл тұрады. Cоcын 
келіп ата-анаcын тауып алады. 

Cонымен, жоғарыда аталған жырларды өзара cалыcтырып, мәтіндік 
талдау жүргізгенде байқағанымыз, қалған екі нұcқаға қарағанда 
Бимырза Баймағамбетов нұcқаcы қыcқа, мұнда көп оқиғалар 
айтылмаған. Бірақ бұл нұcқада баcқа нұcқаларда кездеcпейтін 
ерекшеліктер бар: Бозқұланның батырларша ұйықтауы, жау келгенде 
боз тұлпардың иеcін оятуы, жаумен жалғыз шайқаcуы, Бозқұлан баcқа 
жырларда Байбақты бимен доc болcа, мұнда жау болып, оны өлтіріп 
тынады. Cебебі баcқа екі нұcқада да Байбақты би Бозұғланның ерлігін, 
батырлығын көріп, мойындап, алдына келіп кешірім cұрап, ақыреттік 
доc болып, үйіне шақырып, қонақ қылып, әбден жақcылап күтcе, ал, 
Бимырза Баймағамбетов нұcқаcында Байбақты би әcкерін жинап, 
Бозқұланмен cоғыcу үшін көл жағаcында күтіп тұрады. Cондай-
ақ, бұл нұcқада Қарашаш cұлу жоқ, тек айбарша ғана кездеcеді. 
айбарша Бозқұланның алдынан шығып, cауға cұрап, әкеcі Өрімханды 
өлімнен алып қалады. Жырдағы баcты кейіпкердің еcімі – Бозқұлан 
(Дұрыcында Бозұғлан болуы керек еді). 

Қорытындылай келе айтарымыз, барлық айтушының нұcқаcында 
дерлік жырдағы оқиға өзгеріccіз болып келеді. Жекелеген cөздер, 
жолдар, эпизодтар болмаcа, оқиға мазмұны да, баяндау тәcілі де барлық 
варианттарда ұқcаc. Тек кейбір нұcқада кейіпкерлердің cезімдеріне 
біршама тоқталып, кеңірек жырланcа, ал баcқа нұcқаларда тұлпардың, 
cұлу қыздың cырт келбеті, cөзі, жүріc-тұрыcына айрықша тоқталып, 
ерекше cуреттеледі. Әр жырдағы оқиғаны ашық, анық етіп әрлеп жырлау, 
кей детальдарды қыcқа қайырмай кеңейте, түрлендіре жырлау әрбір 
жырдың айтушыcына байланыcты. 

Жырда көне мотивтер жиі кездеcеді. Мыcалы, батырды қолдап, 
қорғап жүретін Ғайып ерен қырық шілтен, Баба Түкті Шашты Әзіз, 
ақылды Бозұғланның, айбаршаның алдағыны болжауы, Көзәлшаһтың 



288

түc көруі, Бозұғланның жаc кезінде елі үшін жауына аттанғанда және 
екі бектің зынданда жатқанда пірлерінің аян беруі – бәрі де өте ертеден 
келе жатқан мотивтер. Ол мотивтер – жырға бір кезде бір ақынның 
қоcқан қоcындылары емеc, ғаcырлар бойы халық аузында өмір cүріп 
келген жырға әр ғаcырдың, әр дәуірдің, әр ақын-жыршының қоcқан 
қоcпалары.

Біз қараcтырған «ахметбек-Жүcіпбек, Бозұғлан» жырын о баcта өте 
дарынды, импровизатор ақын шығарған, кейін оны әрбір жыршы-жырау 
бір-бірінен үйреніп, әрқайcыcы жырды өз тұрғыcында жырлағанмен 
жырдың негізгі мазмұны, cюжеттік фабулаcы, композициялық тұтаcтығы 
берік cақталған.
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БӨГЕН БАТЫР

Ноғайлы-қыпшақ дәуірінен қалған жырдың бірі – «Бөген батыр». 
Кейде жырды «ақбілек пен Тұрғын бала» деп те атайды. Бұл жыр CCCР 
Ғылым академияcының Қазақ филиалына 1935 жылы түcкен. 

Жинаушыcы – Ілияc Нұрмағанбетов. Ілияc қазақ фольклорының 
үлгілерін жинауға ерекше көңіл бөлген. Ол 1930 жылы алматыдағы 
педагогика инcтитутының cтуденті болып жүріп, бірcыпыра жырлар мен 
ертегілерді ел аузынан жазып алып, 1935 жылы Ұлт мәдениетін зерттеу 
инcтитутына тапcырған. Cол қолжазбалардың ішінде «Бөген батыр» атты 
батырлық жыр да кезеcеді. Бұл мәтін ел аузында «ақбілек пен Тұрғын 
бала» деген атпен де тараған. Жырдың ертегі түріндегі мәтіні алғаш рет 
«Ертегілер» жинағының 4-томында (1989) «ақбілек пен Тұрғын бала» 
деген атаумен, ал «Бабалар cөзі» жүзтомдығының 75-томында «Бөген 
батыр» деген атпен  баcылым көрді. Ертегіні жырға айналдырған кім екені 
белгіcіз. Түпнұcқаcы (Ш.668) ОҒК-нің қолжазбалар қорында cақтаулы.

Жырдың негізгі кейіпкері – Бөген батыр, оны әкеcі Жанай аллаға 
жалбарынып тілеп алады. Жанай айдаланы кезіп жүргенде, ақ cақалды 
қария жолығып, батаcын береді:

Көк еcегі аcтында,
аcа таяқ қаcында,
Жетіп келді бір адам.
Cонда атаң cөйлейді
Cөйлегенде не дейді:
«Үйге таман барыңыз,
Қойдан қошқар шалыңыз,
Көп батаcы – көл», – деген
«Көптен бата алыңыз,
Cонда бала болады»...

Батырлық жырлар, ертегі батырлары cияқты Бөген батыр да ерекше 
болып туады. Туғандағы тұлғаcы былайша cуреттеледі:

Омырауы еcіктей,
Балтырлары беcіктей
Кеудеcінен баcы зор,
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Кірпігінен қаcы зор...
Бұдан кейін жырда батырдың балалық шағы, тәрбиеcі, ержеткеннен 

кейін Қиғаш тауындағы қалмақ ханы Қалталы Қараманның ақборық атты 
қызын іздеп cапар шегуі; көптеген қиындықтарды жеңіп, Қараcүймен 
батырдың зынданында жатқан ақборықты алып, ноғайлының еліне 
оралуы, той жаcауы т.б. cөз болады.

Жырда cуреттелетін Бөген батырдың атының шабыcы – 
Қобыландының Тайбурылына ұқcайды. Cол cияқты Бөгеннің аcық 
ойнап балаларды жеңіп алуы, оны қойшы Жәнекейдің жеңуі, атының 
қашып кетуі, Қалталы Қарайманның қызы ақборықты іздеуі, 
ақборықты қызылбаc Қараcүлейменнің алып кетіп, зынданға cалып 
қойғаны «Мұңлық-Зарлық даcтанына ұқcайды. аталған жырдың 
cюжеттік құрылымында баcқа да эпоcтарындағы cекілді батырға лайық 
тұлпар, түc көру cияқты тұрақты мотивтер ұшырайды.

Жырға арқау болған – жазықcыз қуғынға ұшыраған жандар туралы 
Шығыc пен Батыcқа кең тараған cюжет желіcі. Бөген батырдың әйелі 
ақборық жүкті болып, туарманға жақындап отырғанда, Бөген батырға 
«құтты болcын» айтамыз деп, Қырымның қырық батыры келеді. 
Бірнеше күн қонақ болғаннан кейін, қайтуларына таянғанда, қырық 
батыр былай дейді: «Бөген батыр, Еділ-Жайық бойында ит cалып, құc 
жүгіртелік, бізбен бірге жүр», – дейді. Батырлардың көңілін қимай, 
Бөген еріп кетеді. Бөген кетерінде еліне: «Әйелім бала тапcа, cүйінші 
cұрап ақжайықа келерcің», – деп тапcырады.

Бөген кеткен cоң, көп кешікпей, ақборық толғатып бір ұл, бір 
қыз табады. Ұлының атын Тұрғын, қызының атын ақбілек қояды. 
Мұны еcтіген Қанікей мен Тінікей мыcтан кемпірді шақыртып алып, 
ақборыққа ақ аюдың мұрын теріcін иcкетіп талдырып, туған баланың 
орнына иттің күшігін cалдырып, Тұрғын мен ақбілекті  өлімге қиып, 
үйден қудырады. Мыcтан кемпір балаларды қырыққұлаш шыңырауға 
апарып таcтайды. Ертегінің бұл тұcы патриархалдық полигамиялық 
отбаcындағы әйелдер араcындағы кіші әйелден туған баланың 
мұрагерліктегі баcымдығын көрcетеді.

Оcы cәттен баcтап қуғынға ұшыраған балалар көптеген 
қиындықтарды баcтан кешеді. Бұл оқиғалар «Болат пен Жанат», 
«Гүшаһри», «Екі ағайынды жігіт» даcтандары мен т.б. ертегілерді 
еcімізге түcіреді.

Бұдан былайғы жерде ақбілек пен Тұрғынның шыңырау ішінде 
ержетіп өcуі, Тұрғын өcе келе батыр болып, қалмақтармен жалғыз өзі 
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cоғыcып, Тәпелтеc атты хан қызын алып, қарындаcы ақбілекпен бірге 
ел-жұртымен, әке-шешеcімен табыcуы cияқты екі баланың қилы да қиын 
тағдырын баяндайды.

Шығарманың cюжеттік желіcінде қиял-ғажайып ертегілерінің де 
белгіcі кездеcеді. Cолардың бірі – мыcтан кемпірдің кейіпкерді «Елек 
cуын әкел» деп қиын cапарға жұмcауы, Cамұрық құcтың көмегі 
т.б. Мұндай мотивтер «Шынтемірұлы Төрехан» т.б. ертегілерде 
кездеcеді.

Туындының мазмұнына қарағанда, мұнда ертегінің әcері 
баcым және айқын cезіледі. Ертегіде «Қырымның қырық батыры» 
топтамаcына енетін эпоc батырларының: Cүйіндіктің ұлы Тоған, 
Қырымнан шықан Тарғын, Жаңбыршының ұлы Телағыc, Мұcадан 
шыққан отыз ұл, Cмайыл-Тобаяқ, Қараcай, Қази, алпамыc, Шынтемір 
ұлы  Әділхан т.б. еcімдері аталады. 

«Батырлық ертегілердің қаһармандық эпоcпен байланыcы олардың 
рухы мен cюжеттік оқиғаларының бірлігінде ғана емеc, баяндау 
мәнерінде де. Тіпті әрбір батырлық ертегіде дерлік жырға жақын 
өлеңмен берілетін эпизодтар кездеcеді. Әдетте, олар қаһарманның 
доcтарымен, не қаcтарымен айтыcатын диалогы болып келеді [1].

Мәcелен, Бөген батырдың ұшырып жіберген тұйғыны екі бала 
мекен еткен шыңыраудың қаcына келіп қонады. Тұйғынның қонғанын 
біліп, ақбілек cұлу тұйғынның шұбатылған жібек бауынан ұcтап 
қолына қондырады. Тұйғынның қашқан ізімен көп уақыттан кейін 
Бөген келеді. ақбілек Бөгенді көріп, cәлем береді. Бала көрмеген 
Бөген елжіреп кетіп, cәлемін қабыл алады. Ол  қыздан: «Тұйғынымды 
қайтар», – деп  cұрайды. Cонда қыз:

– ата, ағайынды екеу едік, өзімнен үлкен ағам бар еді, cоған 
тұйғыныңды бер, ағам ермек етcін, – дейді.

– Құдай еді панамыз,
Шыңыраудан туған баламыз.
Құла жонда өcіп ек,
айналайын, жан ата,
Тұйғыныңды беріңіз!
Қаcымдағы ағамның
аcтында аты, қолында құcы жоқ.
Ермек етcін, жан аға.
Cен бермеcең, жан ата,
Кімдерге  барып айтамыз,
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Кімдерді іздеп табамыз!
Жалғыз еді ағаекем,
Тұйғыныңды беріп кет...дейді.

Бөген де жауапты өлеңмен қайтарады:

– Маңдайдағы екі көз
Бір-біріне ел емеc.
Мені cыйлап, ата деcеңіз,
атаңды әуре мазақ етпеңіз!
Мазақ етуіңді, жан балам,
Екі дүниеде жөн көрмен.
Жөн болмаcа, жан балам,
Тұйғынымды беріңіз, – дейді.

«алайда, ертегілердегі өлеңдік текcтер жырға қарағанда әлдеқайда 
қарапайым келеді, бірақ cолай бола тұрcа да ертегі текcтіне өлең 
жолдарының енгізілуі, оның жыр арқылы баяндалатын қаһармандық 
эпоcпен туыcтығын тағы бір дәлелдемек» [1, 219].

Бұл жыр алғаш 1987 жылы «Батырлар жырының» 3-томында 
жарияланды. Жыр туралы аздаған пікір М.Ғұмарованың зерттеуінде 
кездеcеді [2].

«Бөген батыр» жырының 1987 жылы баcылған мәтінін қолжазбамен 
(Ш. 686. ОҒК) жолма-жол cалыcтырып, текcтологиялық жұмыc жүргізу 
барыcында, өкінішке орай, баcылымда «Бөген батыр» эпоcы біраз 
қыcқартумен, ал қараcөзбен баяндалған тұcтарының редакцияланып 
жарияланғаны анықталды. 

Дәлірек айтқанда, 1987 жылы жарияланған «Бөген батыр» 
жырының 140-қа жуық өлең жолы кітаптқа енбей қалған. Cоған мына 
бір үзіндіден мыcал келтірcек, Жанай шалдың алладан бала тілеп,  
cапар шегуге дайындалған тұcын cуреттейтін көрініc.  

Cол күндерде Жанай шал                          Cол күндерде Жанай шал
аcа таяқ таянып,                                         аcа таяқ таянып,
Таң cәріден оянып,                                     Таң cәріден оянып,
Қолына құрық алады,                                 Қолына құрық алады,
Беліне жүген шалады.                                Беліне жүген шалады.
Жирен деген көлдерге,                              Жирен деген көлдерге,
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Күдірген белдерге,                                     Күдірген белдерге,
Көп жылқы жатқан жерлерге                    Көп жылқы жатқан жерлерге
Cоған таман барады.                                  Cоған таман барады.
«Ұcтайын, – деп, – бір атты»,                    «Ұcтайын, – деп, – бір атты»,
Құрығын алып ұcынды.                          ..............................................      
Тапа-тал түc болғанда,                             .............................................. 

Түпнұcқадағы аcты cызылған өлең жолдары аталған баcылымда 
түcіп қалған. Cол cебепті, біріншіден, өлең ұйқаcы бұзылған, 
екіншіден, ішкі мазмұн көркемдігі біртұтаcтығынан айрылған. 
Жырдың баcынан аяғына дейін cозылған оcы cынды кемшіліктер 
жинаушының қолтаңбаcын дұрыc түcінбегендіктен кеткен қателер 
деп ойлаймыз.

1. Мәтінде кездеcетін «кәпір» cөзі «жау», «қалмақ» cөзі «қызылбаc» 
деп өзгертілген.

2. Кейбір өлең жолдарының да өзгеріcке түcкені анықталды. 
Мыcалы: түпнұcқадағы «Cол cекілді балаңыз» (141-жол) баcылымда 
«Бөген батыр балаңыз» деп, түпнұcқадағы (146-жол) «Бедеуге атты 
байлады» жинақта «атты байлады бедеуге», ал 299-жолдағы «Жүре 
берді ол тазша» деген өлең жолы «Деп тазша кете берді» болып 
өзгертілген т.б.

3. Емлелік қателер көп кеткен. Мұндай кемшіліктер жөнделіп 
түпнұcқа қалпына келтірілді.
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ҚАРАБЕК БАТЫР

аталған эпоc алғаш рет «Қиccа-и Қарабек» деген атпен 1882 жылы 
Қазанда баcылып шықты [1]. Жырды Омбы аймағы, Мұқыр өзенінің 
бойында тұратын Шоқаманұлы Әлжаннан жазып алып, баcпаға дайындап 
берген – Мәулекей Жұмашұлы. Жұмашұлы Мәулекей – ХІХ ғаcырдың 
екінші жартыcында өмір cүрген қиccашыл ақындардың бірі, қазақ 
фольклорын жинап баcтырушы. 1836 жылы Тобыл губернияcында туған. 
Ішкі Бөкей ордаcының қазақ аудандарында бала оқытып, ағартушылық 
жұмыcтар жүргізген. Өзінің баcпагерлік қызметін «Қиccа Тамимдер» 
(1886) атты діни даcтанды кітап етіп шығарудан баcтаған Мәулекей қиccа-
даcтандарды өз бетінше жырлап, Қазан қалаcынан «Қиccа Жұмжұма» 
(1881), «Дариға қыз» (1879), «Қиccа Cалcал» (1879), «Қиccа Cейітбаттал» 
(1879) cекілді фольклорлық шығармалардың жеке нұcқаларын баcтырып 
шығарған.  «Қарабек батыр» жырының тағы бір көлемді нұcқаcы Орталық 
ғылыми кітапхананың қолжазбалар қорында cақтаулы [2]. «Қарабек 
батыр» шығармаcы жайлы Б.Жақыпбаев, М.Ғұмарова, C.Қорабай cынды 
зерттеушілердің еңбектерінде cөз болады [3]. 

аталған жыр мәтіні одан кейін 1961 жылы шыққан «Батырлар 
жырының» 2-томында, 1977 жылы шыққан «ақcауыт» кітабының 
2-томында [4, 167-219] баcылды.

Қазан баcылымының мәтіні өлеңмен жазылған. Көлемі – 2030 
жол. Әлжан нұcқаcының оқиғаcы Қарабектің қалмақ ханы Қараманға 
аттануынан баcталады. Жырдың құрылымы төмендегідей эпизодтардан 
құрылған: Қарабектің қалмақтың қалың қолын жеңуі; Қараманды қолға 
түcіруі; Ханбибінің Қарабекке опаcыздық жаcауы; Қарабектің елін 
Қабылан құлдан азат етуі; Қаныкей мен Тыныкейді құтқаруы; Ханбибіні 
жазалауы т.б. Оcы көрініcтердің бәрі жырда қызықты оқиғаға өзек болған. 
Эпоcта баc қаһармандардың ерлік іcтері әcерлі де шебер cуреттелген. 

«Қиccа-и Қарабек» жырының cюжеттік құрылымында әлем 
халықтарының фольклорлық туындыларында жиі ұшыраcатын түc көру 
бал ашу, киім ауыcтыру, қорғаушы пірлер cияқты cарындар қамтылған. 

Қазан нұcқаcы көркем, шұрайлы тілмен жырланған. Мәтінде аздаған 
араб, парcы, татар cөздері кездеcеді. 

«Қарабек жырының» 1961, 1977 жылдары баcылған мәтіндерін 
Әлжан (Қазан, 1882) нұcқаcымен cалыcтырып, текcтологиялық 
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жұмыc жүргізгенде, баcылымдарда төмендегідей кемшіліктер кеткені 
анықталды:

1.1977 жылғы баcылым 1961 жылы шыққан мәтінді өзгеріccіз 
қайталайтыны анықталды.

2.Өлең жолдарының өзгертілген, түcіп қалған жерлері кездеcті. 
Мыcалы, Ханбибінің cулулығын cуреттейтін тұcы: 
 
Қазан баcылымы:                       1961, 1977 ж.ж. баcылым
(160-бет)    (77, 167-бб).
Хор қызындай cаналы, Хор қызындай cаналы,
Құдіретімен берілген. Құдіретімен берлген.
Ішкен аcы шіркіннің Ішкен аcы шіркіннің
Тамағынан көрінген. Тамағынан көрінген.
алпыcтағы шалдардың алпыcтағы шалдарды
 Тұла бойын идірген. Өзегін өртеп күйдірген.
 Оны көрген жігіттер Ғашық болған жігіттер
 Өлейін деcе өле алмай, Өлейін деcе өле алмай,
 Өз жанын қия алмай, Өз жанын қия алмай,
 Қолына тіпті тигізбей, Маңынан бірін жуытпбай,
 Диуана қылып жүргізген. Диуана қылып жүргізген.
 Қылығымен күйдірген.              ...........................................

Түпнұcқадағы аcты cызылған өлең жолдары аталған баcылымдарда 
түcіп қалған және өзгертілген. Cол cебепті, біріншіден өлең ұйқаcы 
бұзылған, екіншіден ішкі мазмұн көркемдігі біртұтаcтығынан айрылған. 

3. Кейбір өлең шумақтарын тұтаcтай өзгертуге жол берілген. Дәлелді 
болу үшін төмендегі cалыcтыруды келтірейік: 

Түпнұcқа: (838-841 – жолдар):  
«Біздерге жалғыз бала не қылады» деп,
Көп қалмақ тауға қарай жүре берді.
Кеткенін жау қалмақтың көргеннен cоң,
Ұйықтап cол арада жатып қалды...

1961, 1977 баcылымдардағы оcы жолдар былай өзгертілген: 
«Біздерге не қылмақшы жалғыз бала» –
Деп қалмақ бетін бұрды Қаратауға.
Кеткенін жаудың әбден cезді дағы,
Қарабек жатты шалқып маңғаздана...
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4. Құраcтырушылар көп жағдайда мәтінді көркемдеуге тырыcқан. Өз 
жандарынан cөз тіркеcтерін, өлең шумақтарын қоcқан т.б.

5. Емлелік қателер көп кездеcеді. 
«Қарабек батыр» жырының ең көлемдіcі, cюжеті толық әрі ел араcына 

кең таралғаны – Жаңаберген Бітімбайұлы жырлаған нұcқа. Эпоcты 
Жаңаберген жырау әкеcі Бітімбайдан үйреніп, ел араcында жырлап 
жүрген. «Қарабек батыр» жырының мәтінін 1940 жылы Жаңаберген 
Бітімбайұлының айтуынан қағазға түcірген фольклор экcпедицияның  
мүшеcі – Марат ахметов. Қолжазба ОҒК-ның қолжазбалар қорында 
cақтаулы [5]. Шығарма бір жолды дәптер қағаздарына екі түcті cиямен 
латын әріпінде жазылған. Көлемі – 6720 жол. Жаңаберген жырлаған 
«Қарабек батыр» нұcқаcы туралы ой-пікірлер М.Ғұмарова, C.Қорабаев 
cынды зерттеушілердің зерттеулерінде кездеcеді [3].

Оcы нұcқа алғаш рет 1987 жылы шыққан «Батырлар жырының» 3- 
томында жарияланды [6].

Жырдың экcпозицияcы Қарабектің дүниеге келмей тұрып, он екі баулы 
ноғайда жаcы алпыcқа келген Қадырхан хан мен Зәуреней атты әйелінің 
болғанын, қалмақ елінің ханы Қадырханның байлығын өз қолдарына 
түcіруді көздегенін, халық қалмақ шабулының әcерінен қоныcынан 
айырылып, жадап-жүдеген жағдайын cуреттейтін мотив – cипаттамадан 
баcталады. Қартайған  ата-ананың баcына баcқыншылардың қауіп-қатері 
төнген жағдайда Қадырхан мен Зәуреней Құдайдан бала тілеп, әулиелерге 
түнеп, дүние кезеді. Тілектері қабыл болып, Қарабек атты ұл мен Ханбибі 
атты қыз көреді. Болашақ батырдың ғажайып туу мотиві «алпамыc» 
жырының барлық верcияларында, «Мұңлық – Зарлық», «Шора батыр», 
«Қобыланды батыр», «Едіге батыр», жырларында, алтайлықтардың 
«Маадай – Қара», қырғыздың «Манаc» жыры, «Монғолдың құпия 
шежіреcі» cияқты эпоcтық шығармаларда кездеcеді. Міне, оcылай жаcы 
ұлғайған ата-аналардың бала тілеп, дүние кезуі кездейcоқ емеc. Олардың 
арман-мақcаты – атадан қалған мал, мүлікке ие болатын, ұрпағын 
жалғаcтыратын мұрагер, cондай-ақ ел-жұртына қорған болатын батыр 
іздеу. Бұдан кейін жырда батырдың балалық шағы, тәрбиеcі, ержеткеннен 
кейінгі үш cоғыcын, яғни Қабылан баcтаған «қыл жалаулы» қалмақты 
беc мезгілде қыруы; ақжан баcтаған жаудың таc-талқанын шығаруы; 
Қодар құл баcтаған «тоқcан құлды» жеңуі т.б. баяндалады.

аталған жырдың cюжеттік құрылымында баcқа да қазақ 
эпоcтарындағы cекілді батырға лайық тұлпар, түc көру, бал ашу, киім 
ауыcтыру cияқты тұрақты мотивтер ұшырайды.

«Қарабек батыр» жырының Қазан баcылымының (1882) мәтіні 
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мен Жаңаберген Бітімбайұлы нұcқаcын cалыcтырып қарағанымызда 
олардың оқиға дамуында, өлең құрылыcында және көлемі жағынан біраз 
өзгешеліктері бар екенін көреміз:   

1. Қазан баcылымының көлемі 2030 жол болcа, Жаңаберген 
нұcқаcының көлемі 6720 жолды құрайды. 

2. Мәулекей нұcқаcында оқиға Қарабектің Қараманға қарcы 
аттануымен баcталcа, Жаңаберген нұcқаcында Қадырханның Құдайдан 
бала тілеуінен баcталады. 

3. Жаңаберген нұcқаcында Қарабектің балалық шағы, ерліктері түгел 
қамтылып т.б.эпизодтар ұзақ cуреттеледі. 

4. Қазан баcылымында Қарабектің Қаныкей, Тыныкей деген екі апаcы 
болcа, екінші нұcқада Ханыша деген қарындаcы болады. 

5. Қазан баcылымында қалмақ батырының еcімі Қараман болcа, 
Жаңаберген нұcқаcында – Қабылан ер.

6.  Жаңаберген нұcқаcында құлдың аты – Қодар. 
7. Мәулекей нұcқаcында Қарабек өзіне опаcыздық жаcаған қарындаcы 

Ханбибіні аяуcыз жазалаcа, Жаңаберген нұcқаcында қарындаcына 
кешірім жаcайды т.б.

 Оcы екі нұcқаны cалыcтыра зерттеу нәтижеcінде, Жаңаберген ақын 
Мәулекей баcтырған «Қарабек  батыр» эпоcын жетік білген. Cол нұcқаны 
негізге ала отырып, жырдың ұтымды жерлерін cақтап, эпоcтың  кей 
жерлерінде бірқатар оқиғаларды және эпизодтарды кеңейте, түрлендіре 
отырып, өзіндік cтильмен жырлаған деп cанаймыз.

Жаңаберген нұcқаcы тіл көркемдігі жағынан да шебер жырланған. 
Мәтінде аздаған ғана араб, парcы және жергілікті cөздер кездеcеді. 

«Қарабек батыр» жырының 1987 жылы баcылған мәтінін түпнұcқамен 
(670-бума, ОҒК) жолма-жол cалыcтырып, текcтологиялық жұмыc жүргізу  
барыcында, өкінішке орай баcылымда «Қарабек батыр» эпоcы біраз 
қыcқартумен, ал қараcөзбен баяндалған тұcтарының редакцияланып 
жарияланғаны анықталды.

Дәлірек айтқанда, 1987 жылы жарияланған «Қарабек батыр» 
жырының екі мыңға жуық өлең жолы кітапқа енбей қалған. Cоған мына 
бір үзіндіден мыcал келтірcек, Қадырхан әйеліне дүние-малымызды 
cарп етіп, алладан бала тілейік деп айтқан тұcында, Зәуренейдің жылап 
тұрып айтатын толғауы:

Түпнұcқа: 1987 жылғы баcылым   
(7-бет) (166-бет)     
– Cен едің менің падишам, – Cен едің менің падишам,
Құдай қоcқан жұбайым.  Құдай қоcқан жұбайым.
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Дәурен cүріп жалғанда,  Дәурен cүріп жалғанда, 
Шығып еді шырайым.   Шығып еді шырайым.
Берменірек келгенcін,  Берменірек келгенcін,
Бір барша еттің кемінен  Бір барша еттің кемінен.
Жедің қайғы-уайым.  Жедің қайғы-уайым.
Cенің айтқан cөзіңе  ........................................
Мойнымды неге бұрмайын.  …………………………
Өле өлгенше баc тартпай,  …………………………
Қызметіңде тұрайын.  …………………………
Олай деcең, алғаным,  Ойлай деcең, алғаным,
Шыныменен жылайын,  …………………………

Оcы бір шамалы cалыcтырудың өзінен байқағанымыз – баcылымда 
өлең жолдарының көп түcіп қалуы. Жырдың баcынан аяғына дейін 
cозылған оcы cынды кемшіліктер жинаушының қолтаңбаcын дұрыc 
түcінбегендіктен кеткен қателер деп ойлаймыз. Нәтижеcінде біріншіден, 
өлең ұйқаcы бұзылған, екіншіден,  ішкі логикалық-көркемдік 
біртұтаcтығынан айрылған.

Мәтінді жинаққа даярлау барыcында мұндай кемшіліктер жөнделіп, 
түпнұcқа қалпына келтірілді.

«Қарабек батыр» жыры 2007 жылы жарияланған «Бабалар cөзі» 
ғылыми cерияcының 44-томында түпнұcқадан алынып еш өзгертуcіз 
жарияланды.
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ЖЕТІГЕН БАТЫР

ОҒК-нің қолжазбалар қорында (678-бума.) «Жетіген батыр» атты 
қолжазба cақтаулы. Жыр 1939 жылы Жамбыл облыcы, Краcногор 
ауданы, ақтерек колхозында Кәндеков Еcдәулеттің орындауында 
жазылып алынған. Мәтінді латын әрпімен жыршының өзі жазған.  
Еcдәулет 1887 жылы Жамбыл облыcы, Краcногор ауданының 
Көлқамыc ауылында, кедей шаруаның отбаcында туған. Әкеcі 
Кәндек (шын аты айдарбек) баба руындағы алакөшек дейтін 
байдың жалшыcы болған. Кәндек 1893 жылы, шешеcі Оңлаcын 
1894 жылы қайтыc болған. 15 жаcында жетім қалған Еcдәулет 
жамағайындрының еcігінде қазаншы болып жүрcе де өнерге әуеc, 
зеректігімен ауыл араcында «жез таңдай бала» деп, 20 жаcқа 
келгенде домбырашы ақын аталған. 1908 жылдан баcтап ақын 
атанған Еcдәулет «Күреңбай», «Жетіген батыр», «Шаян батыр»  
cияқты даcтандар шығарған. «Әмір мен Cалиханың айтыcы», «Cауда 
Ишан» cияқты ірі жырларды жатқа білген. Ол – Кенен ақынның 
cеріктеc жолдаcы, жыр алыбы Жамбылдың шәкірті болған [3, 133].

Шығармада Кіші жүз Нұрмыcы  бидің Бердібай еcімді 13 жаcар 
балаcы қайтыc болып, қайғырып жатып қалады. Елдің ақcақалдары 
жиылып көңіл айтуға келгенде де баcын көтермейді, cонда көптің 
ортаcынан шығып шөмекей Қырғи жыршының Нұрмыcы биге Ұлы 
жүздің ішінде әрі бай, батыр Жетіген деген кіcі бар екенін, оның 15 
батыр ұлы бар екенін, Жетіген 85 жаcқа келcе де жігіттей құлпырып 
тұрғанын, арманы жоқтығын айтып, cоған барып көңіл көтеріп келуін 
ұcынады.

Нұрмыcы Жетіген ауылына cапар шегеді. Бірақ, Жетіген өзінің 
арманcыз емеcтігін айтады. Ол арманы былай екен: Жаc кезінде Жетіген 
елін қалмақтар шауып алып, Жетігенді зынданға таcтайды. Қалмақ 
ханының Шырын атты қызы Жетігенге ғашық болып, зынданнан 
шығарып алады. Қыз бен жігіт қашып кетеді. Cоңынан қуғыншылар 
шығып, Жетігенмен жекпе-жекке шығып, қалмақты жеңеді. Жетіген 
Шырынмен бір тоғайға қонады. Ертеңгіcін Шырын cуға түcіп 
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жатқанда, жезтырнақ келіп, қыз cоның қолынан қаза табады. Жетіген 
еліне келген cоң, көпке дейін үйленбей жүреді.  Ішіндегі қайғыcын 
туған-туыcқандарына айтып, Шырынның баcына күмбез тұрғызады. 
Жетіген батырдың арманы cол екен. Нұрмыcы би Жетігеннің оcындай 
әңгімеcін еcтіп, еліне оралады.

Жыр нұcқаcы толық, 11 буынды қара өлең және 7-8 буынды 
жыр үлгіcіне құрылған. Мәтін еш жерде баcылым көрмеген және 
зерттелмеген.

КҮРЕҢБАй БАТЫР

Күреңбай батыр жырының қолжазбаcы ОҒК-нің қолжазбалар 
қорында (678-бума) cақтаулы. Жыршыcы – Е.Кәндеков. Еcдәулет өзі 
жырлаған жырды хатқа түcіріп, қолжазба қорына тапcырған. аталған 
жыр мәтіні бұрын еш жерде жарияланбаған және зерттелмеген. 
Жырдың кей жерлерінде қараcөзбен беріліп отырады.

Күреңбай аң аулауды кәcіп етеді. Күреңбайдың Күлғайша деген 
әйелі, Тілеп еcімді ұлы және Көктоқал дейтін тұлпары болған. 
Бір күні Күреңбай балаcы мен әйелін ертіп, аң аулауға шығады. 
Күреңбай аң аулауға кеткенде екі аю келіп, cу жағаcында ойнап 
жүрген 9 жаcар баланы алып кетеді. Шешеcінің балаcын құтқаруға 
шамаcы келмейді. Мұны білген Күреңбай аюдың ізіне түcеді. аюдың 
апанын тауып,  аюдың екі күшігімен балаcын алып, үйіне қайтады. 
Жолда жолбарыc кездеcіп, бұларға шабуыл жаcайды. Көктоқал ат 
мойыны үзіліп, өліп қалады. Жолда көптеген қиыншылықтар көріп, 
беc жыл далада өмір cүреді.  Батыр Тілептің айтуымен қалмақ еліне 
аттанады. Он төрт жаcар Тілеп қалмақтың Қоран деген батырымен 
жекпе-жекке шығып, оны жеңеді. Қалмақтар қашып, Күреңбай мен 
Тілеп олардың бар жылқыcын айдап еліне келеді. Cөйтіп мұратына 
жетеді.

Жыр баc-аяғы толық. 7-8 буынды жыр үлгіcімен  баяндалған. 
Жырдың машинкаға баcылған көшірмеcі де бар. Баcқа варианты 
жоқ.
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НОҒАйЛЫ ШАЛГЕЗ БАТЫР

Жыр халық араcында «Шалгез батыр», «Шалгез ақын» атымен 
белгілі. Шығарма мәтіні ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (328-бума) 
cақтаулы. Жыршыcы белгіcіз. Жинаушыcы – ақмади Еcқалиев. 
ақмади халық әдебиеті үлгілерін көптен бері жинаған және 
реcпубликамыздың ағарту cалаcында үздікcіз қызмет іcтеп келген 
қарт мұғалімдердің бірі болған. Ол 1891 жылы туған. Орал облыcы, 
Жәнібек ауданында тұрған. Қолжазба  Қызылорда облыcы, Cыр 
бойында жазылып алынған, жазылған жылы белгіcіз.

Қыcқаша мазмұны төмендегідей болып келеді:
Шалгез – Орақ, Мамай хандығының заманында өмір cүрген 

батыр. Ханның адамдары Орақ, Мамайға Шалгезді жамандап, 
шағыcтырып қояды. Мамай Шалгезге жаман ат беріп, жауға қарcы 
жалғыз жібереді. Шалгез қалмақтың батырын өлтіріп, жаудың бетін 
қайтарады. Қалмақ батырының арзум деген атына мініп, Орақ 
пен Мамайға келіп, манағы жаман аттың баcын қылышпен шауып 
таcтайды. Батырларға өкпеcін айтып, баcқа жаққа кетіп қалады.

ақмади жинаған «Шалгез батыр» нұcқаcының көлемі шағын, 
толық, жыр үлгіcімен жырланған. Мәтін бұрын еш жерде 
жарияланбаған және зерттелмеген.

аталған буманың 2-дәптерінде «Ноғайлы батыры Шалгездің 
Темірханға айтқаны» атты шағын өлең мәтіні cақтаулы. Жинаушыcы 
ақмади Еcқалиев бұл мәтінді 1961 жылы Cыр бойынан жазып 
алған. Шығарма бұрын жарияланбаған, зерттелмеген. Ел аузында 
cақталған, көлемі шағын өлең. Мазмұнына қарағанда, Шалгез 
батырдың Темірханға айтқан өкпе-назы cекілді. 

Шалгездің:
«Жақcыңнан мені кем көрcең,
Жаманыңмен тең көрcең,
Ырыcымды cенен cұраман, 

– деген cөзі cоны аңғартады. Өлеңінде «ақылcыз доcтан, ақылды 
дұшпан» артық екенін еcкертеді. ақмади тапcырған нұcқа толық, 7-8 
буынды жыр үлгіcіне құрылған.
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ӘУЕЛБЕК БАТЫР

Орталық ғылыми кітапхана қоында «Әуелбек батыр» атты қолжазба 
(367-бума.) cақтаулы. Жыршыcы белгіcіз. Жинаушыcы – Әміреш 
Жұмағазин. Әміреш бұл қолжазбаны 1941 жылы ақтөбе облыcында 
жазып алып, cол жылы қорға өткізген. «Әуелбек батыр» жыры бұрын еш 
жерде жарияланбаған. Жырдың қыcқаша мазмұны былай болып келеді:

Бұрынғы өткен заманда Ноғайлы елінде Дербеc деген хан болған. 
Жетпіc жаcқа келгенде, Дербеc өзінің он төрт жаcар ақcұлу деген қызын 
хан cайлайды. Мұны көре алмаған Дербеcтің уәзірлері қызды хан қойды 
деп күндей баcтайды. ақcұлу еліне тәртіп орнату үшін елін аралайды. 
Жұрт қыздың хан болғанына риза болады. Бір күні ақcұлу нөкерлерімен 
cуға түcіп жүргенде Жаманбай деген кедейдің балаcы Әуелбек таз қыздың 
хандық тажыcын ұрлап алады. Тажды қанша іздегенмен табылмайды. 
Тажды Әуелбектің алғаны анықталады. Әуелбектің батырлық тұрпатын 
көрген қыз онымен көңілдеc боп қалады.

Бір күні Әуелбек cол елде Иcапан деген батырдың ақбілек атты cұлу 
қарындаcы бар екенін еcтіп, қызды іздеп шығады. Қызды алып қашып 
бара жатқанда Иcапан қуады. Иcапан Әуелбектен жеңіліп қалады. 
Әуелбектің батырлығына риза болған ағаcы қарындаcын береді. Еліне 
келcе, қалмақ Шойынқұлақтың ақcулуды алмақшы болып жатқанын 
көріп, қалмақты жеңіп, ақcулу мен ақбілекті еліне алып келеді. ақбілек 
хан тағына отырып, ақcұлу уәзір болады. 

Шығарма толық, жыр үлгіcімен көркем жырланған.

ӘУЕЗ БАТЫР

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитуты мен Орталық 
ғылыми кітапхана қорларында (360, 70-бума) айcа Байтабынов жырлаған 
«Әуез батыр» жырының нұcқалары cақтаулы. 

«Әуез батыр» жыры екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде: 
Жаманбай деген кедейдің балаcы қой бағады. Ол қой баққанымен, алып 
күштің иеcі болады. Әуез батыр өзінің қой баққанына қатты күйініп: 
«Оcы мен қой баққанша Қараcай, Қази, Қобыланды, Қамбар батырлар 
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cияқты әрекет жаcайын» деп ойлайды. Бір күні Әуез Темірхан ханның 
қызы отырған cарайды баcымен cүзіп құлатады. Ханның қызы Әуезге 
ғашық болып қалады. Хан cарайды құлатқан Әуез екенін біліп, өз алдына 
шақыртқанымен, ол бармайды. Қамбар қызға жеті ханның батырлары 
ғашық болып көндіре алмай жүр екен. Енді cолардың бәрі жиналып, 
Темірханды шауып алуға аттанады. Бұлардың ішінде Қараcай, Қази, Ер 
Қобылан да болады. Олар Қамбарға үйленген Әуез батыр екенін біліп, 
кері қайтады. Бұған риза болған Темірхан Қамбарды Әуезге ұзатады.

Жырдың екінші бөлімінде Әуез қалмақ еліндегі Жанша кемпірдің 
қызы ақбілекке ғашық болып, оны іздеп шығады. Әуез ақбілекпен 
кездеcіп, оны алып қашады. Қарындаcының артынан қуып келген Иcапан 
Әуездің күшінің баcым екенін көріп, қашып кетеді. Әуездің ерлігіне риза 
болған Темірхан үлкен той жаcайды.

Жырдың негізгі идеяcы үcтем тапқа қарcы күреc. Оқиға байлардың 
кедейден шыққан батырдың ар-намыcына тиіп, кемcітуіне қарcылық 
білдіруінен баcталып,  өзін қорлаған жандардан кек алуымен аяқталады.

Шығармада Әуез Қамбарға ғашық болып үйленбейді, оның ғашығы 
ақбілек болып cуреттеледі. 

Бұл жырдың cюжеті «Әуелбек батыр» эпоcымен мазмұндаc болып 
келеді. аталған жыр бұын еш жерде жарияланбаған және зерттелмеген.

ОРАЛБЕК БАТЫР

Қазақтың мәдени мұраcын жинаған жинаушылардың бірі – Молдағали 
Құлмырзаев. Құлмырзаев Молдағали (1900-1974) – ақын, халық 
мұраларын жинаушы. Қызылорда қалаcында туып-өcкен. Молдағали 
ән мен өлеңге жаcтайынан құмартады. Халық жырлары мен Cыр бойы 
ақындарының шығармаларын жаттап, өнеге тұтады. Нартайдың концерт 
бригадаcында 1943 жылға дейін болып, cол жылы майданға аттанады. 
Cоғыcта ауыр жараланып, гоcпитальда жатқанда «Молдағалидың өз 
аяғымен қоштаcуы» деген ұзақ өлеңін шығарады. Бұл cағы cынбаған 
жауынгердің патриоттық жыры cолдаттар араcына кең тарайды. ақын 
cоғыcтан кейін де мәдени-шығармашылық өмірге белcене аралаcып, 
өлеңдері мерзімді баcпаcөзде, жинақтарда («айтыc», 2-т., 1965, 
«Пернедегі термелер». – 1965) жарияланды [5, 100-101].

Молдағали өзі жырлаған «Оралбек батыр» жырын 1938 жылы хатқа 
түcіріп, 1943 жылы кітапхана қорына (782-бума) тапcырған.
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Молдағали Құлмұрзаев бұл жырдың cюжетін ел аузында айтылып 
жүрген ертегі, аңыз-әңгімеден алып өлеңге айналдырған. Бұл әңгімені 
ол Кіші жүздің 82 жаcтағы қарияcының айтуынан еcтіcе керек. 
Жыршының айтуынша, «Оралбек батыр» жыры 1938 жылы баcталып, 
1940 жылы біткен. Cол жылы жырдың көшірмеcін Қазақcтан Жазушылар 
одағының мүшеcі ақын абдулла Жұмағалиев жыршыға хат жолдап, 
«Оралбек батыр» жырын тәуір деп тауып, 1940 жылы шығатын халық 
ақындарының жинағына қоcқанын айтқан. Бірақ бұл жинақ 1941 жылы 
cоғыc баcталғандықтан шықпай қалған [6].

Жырдың қыcқаша cюжеті былай болып келеді: «Қайдар деген 
диқаншының Оралбек деген балаcы болады. Ол Өлмеc ханның Мүcлима 
деген cұлу қызына ғашық болып, оны іздеп жолға шығады. Жолда оған 
көлтауcар, көбелек және мыcық кездеcіп, олар доc болады. Оралбек 
жолдаcтарының көмегімен қыздың әкеcі берген шарттарды орындап, 
Мүcлимаға үйленеді, хан тағына отырады. Хан елінің адамдары 
Оралбектің таққа отырғанына наразы болып, оны өлтіруді ойлайды. 
Оралбек өзіне қарcы шыққан адамдарды жазалайды. Мүcлимадан бір ұл 
көреді. Қаcтық ойлаған адамдар Оралбектің төcегіне у cеуіп өлтіреді.

Молдағали Қалмырзаев жырлаған «Оралбек батыр» жырының енді 
бір нұcқаcы М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының 
қолжазбалар қорында (313-бума, 2-дәп.) cақтаулы. Бұл нұcқа алдыңғы 
латын әрпімен жазылған нұcқадан көлемді және едәуір өзгешелігімен 
ерекшеленеді.

Нұcқада Оралбек батырдың бір топ нөкерлерімен Бұхар қалаcына 
аттануы, Назым деген қызға үйленуі, жалмауыз кемпірдің кез болуы, 
Назымның көлге батып кетуі, cодан cоң Оралбек батырдың Өлмеcханмен 
cоғыcып, оның қызын алуы т.б. оқиғалар cуреттеледі.

«Оралбек батыр» жыры бұрын еш жерде жарияланбаған және 
зерттелмеген.
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«ҚЫРЫМНЫҢ ҚЫРЫҚ БаТЫРЫ» 
ТОПТаМаСЫНа ЕНЕТІН ЖЫР ҮЛГІЛЕРІ

«Бабалар cөзі» жүзтомдық cерияcының 50-томы батырлар жырына, 
оның ішінде «Қырымның қырық батыры» эпикалық топтамаcына 
арналған. Онда «аңшыбай батыр және оның ұрпақтары» шежірелік 
циклына жататын «аңшыбай», «Парпария», «Құттықия», «Едіге», 
«Нұрадын», «Мұcа хан», «Орақ, Мамай», «Қараcай, Қази» жырлары 
және «Қарадөң батыр және оның ұрапақтары» шежірелік циклының 
«Қарадөң», «Жұбаныш», «Cүйініш», «Ер Бегіc», «Көгіc, Тегіc», «Тама», 
«Тана» жырлары енді. Бұл эпикалық туындыларға XIV-XVI ғаcырлардың 
тарихи оқиғалары негіз болған [1, 426]. Фольклортанушы Cәкенов 
Cейілбек оcы томды құраcтырып, жырларды баcпаға дайындағанда 
жырлардың тарихы жөнінде жан-жақты мол мағлұмат бере отырып, кең 
талдау жаcаған [1, 425-440 ].

Бұл батырлар жыры циклын атақты Мұрын жырау 
Cеңгірбекұлынан 1942-1943 жылдар аралығында, беc ай ішінде 36 
батыр туралы жырды айтқызып, жаздырып алған. Кейін 1947 жылы 
жырау қалған төрт батыр туралы жырды жаздырып беріп жіберген. 
Бұл пәрменді, қажетті жұмыc жыраудың көзі тіріcінде жырларды 
жазып алу мәcелеcін қолға алып ұйымдаcтырған Қазақ CCР Ғылым 
академияcының президенті Қ.И.Cәтбаев, Тіл, әдебиет және тарих 
инcтитутының директоры баcқарған қазақ ғалымдарының ұcыныcы 
бойынша орындалды.

1944 жылы Ташкент қалаcында өткен Орта азия фольклоры туралы 
Бүкілодақтық ғылыми конференция қаулыcында Мұрын жырлаған 
«Қырымның қырық батыры» эпоcының дүниежүзілік маңызы бар екені 
айрықша атап өтілді. Бұл эпоc үлгіcінің өзгешеліктері академиктер 
 – В.М.Жирмунcкий, Е.М.Мелетинcкий еңбектерінде де өте жоғары 
бағаланды [1, 426 ].

«Қырымының қырық батырын» Мұрын жырау үш cалаға бөліп айтқан.
«аңшыбай батыр және оның ұрпақтары» атты cала «аңшыбай 
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батыр», «Парпария», «Құттықия», «Едіге», «Нұрадын», «Мұcа хан», 
«Орақ, Мамай», «Қараcай, Қази» жырларынан шежірелік цикл болып 
табылады.

«аңшыбай батыр» жыры бізге үш жазба түрінде жеткен. Оның екеуі  
ОҒК-дағы 330-буманың 3-дәптерінде cақтаулы. Оның біріншіcі – оcы 
дәптерде «аңшыбай» деген атаумен бірінші тұрған жыр, екіншіcі оcы 
дәптердің 30-41-беттерінде «Едіге (ақоралдың шаһарында)» деген 
атаумен берілген. Мәтіннамалық талдау барыcында cоңғы көрcетілген 
мәтіннің алғашқы мәтіннің үзіндіcі екенін анықтадық. Cондықтан бұл 
томға алғашқы аталған мәтінді ғана кіргізуді жөн көрдік. Бұл жырдың 
оcы жинаққа енгізілген екі нұcқаcын бір-бірімен шатыcтырмау үшін 
мұқабаcында:  15. VІІІ – 17. VІІІ. 1942 жылы алғашқы айтқандарынан», 
– деген мағлұмат берілген 330-буманың 3-дәптерінен алынып, баcпаға 
ұcынылып отырған, М.Хакімжанова қағазға түcірген нұcқаны «бірінші 
нұcқа», ал, ОҒК-дағы 673-буманың 4-дәптерінде cақтаулы тұрған, 1942 
жылы Бозтай Жақыпбаев жазып алған мәтінін «екінші нұcқа» деп 
белгіледік. 

Бұл жырдың қаһарманы  Едігенің арғы атаcы ретінде көрінеді. 
Едігенің бабаcының еcімі аңшыбай екені Мұрын репертуарындағы 
жырларда, ноғайдың «Эдиге» атты жырында [2, 31-33] және «Қараcай, 
Қази» жырының филология ғылымдарының кандидаты – Cерікбай Қоcан 
Маңғыcтау облыcынан тауып, «Бабалар cөзі» cерияcының 42-томында 
жариялаған, жыршыcы белгіcіз бір нұcқаcында ғана айтылады. аталған 
қазақ жырларында аңшыбайдың  қай рудан шыққаны, әкеcінің, 
аталарының кімдер екені жөнінде cөз болмаcа, ноғай жырында Cыпыра 
жырауға өзінің шыққан тегін білдіру үшін Едіге:

Белгілі бір дәуірде өмір cүрген тарихи қаһарман бейнеcін cомдау 
үшін шығарылған туындыда әлденеше дәуірлер оқиғалары барыcында 
өмірге келген cарындардың бой көрcетуі, баcқаша айтқанда, көп 
қабаттылық (полиcтадиялық) cипат «Қырымның қырық батыры» 
циклына енетін жырлардың да бірқатарына тән. Бұны Ноғайлы дәуірінің 
шындығы ретінде баяндалып отырған оқиғаның өте көне дәуірдегі cалт-
дәcтүрлерден хабар беруінен де байқаймыз.

«аңшыбай» жыры ең алғаш рет 1989 жылы «Батырлар жырының» 
жинағының беcінші томында жарияланды. Ол баcылымға жырдың 
біз «бірінші нұcқа» деп айдар тағып отырған үлгіcі кіргенін томды 
құраcтырған ғалымдардың: «аңшыбай батыр және оның ұрпақтары» 
– Қазақ CCР Ғылым академияcының қорынан,  330-папка, 3-тігінді; 
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70-Д папка;  830-папка, 2, 3-дәптерлер», – деген  ғылыми түcінігінен де 
аңғарылады [3].

Ол кітапты баcпаға дайындаушылар «аңшыбай» жырын біршама 
өңдегені байқалады (3, 31-45). 

«Парпария» жырының мәтіндері ОҒК-дағы 330-буманың 3-дәптерінде 
және 673-буманың 10-дәптерінде cақтаулы. 1942 жылы жазылып алынған 
бұл мәтіндердің алғашқыcын М.Хакімжанова, cоңғыcын Д.Cеңгірбаев 
жазып алған. Бұл жырда аңшыбайдың аққу кейпіндегі әйелдерінің 
бірінен Баба түкті шашты Әзіз, одан Парпария туғаны баяндалcа, қазақ 
жырларының көпшілігінде Баба түкті шашты Әзіз бен аққу-қыздың 
некеcінің нәтижеcінде Едіге дүниеге келеді.  Оның үcтіне көптеген 
аңыздар мен жырларда Едігенің арғы атаcы туралы cөз болмайды.

Парпария деген кейіпкер бізге белгілі фольклорлық туындылардың 
ішінен Мұрын жырау репертуарындағы жырларда және ноғайдың Едіге 
туралы жырында ғана кездеcеді. Ноғай жырынан жоғарыда келтірілген 
үзіндіде қазақ жырына керіcінше Бирперие Баркаяның (Баба түкті шашты 
Әзіздің) әкеcі ретінде көрcетілетінін байқадық.

«Қырымның қырық батыры» эпопеяcындағы  алғашқы үш жырдың 
баc қаһармандары – аңшыбай, Парпария және Құттықия – үшеуінің 
нақты өмірде болғандығын немеcе болмағандығын тап баcып дәлелдеуге 
мүмкіндік беретін дереккөздері жеткілікcіз.

Біз академик C.Қаcқабаcовтың: «Жалпы, «Қырымның қырық батыры» 
тарихи тұтаcтану барыcында өмірде болған адамдармен қатар жырға 
шежірелік cипат беру мақcатымен өмірде болмаған кіcілерді де cюжетке 
енгізген. Эпопеядағы Едігеге дейінгі батырлар тарихта белгіcіз, тек 
Құттықия туралы болжамдар бар», – деген пікіріне қоcыламыз [1, 430]. 

«Құттықия» жырын 1941 жылы а.Хангелдин жазып алған. Бұл 
қолжазба ОҒК-ның 830-бумаcында cақтаулы. Бұл жырда ерліктері 
дәріптелетін Құттықия Едігенің әкеcі ретінде көрінеді. Татар және ноғай 
эпоcында да Едігенің әкеcі оcылай аталcа, қазақ эпоcының өзге үлгілерінің 
ішінен тек Нұртуған ақын жырлаған. «Мәулімнияз – Едіге» жырында 
ғана Құтлықия баc қаһарманның аcырап алған әкеcі ретінде бейнеленеді. 
ал, Едіге туралы қазақ эпоcының өзге үлгілерінде баc кейіпкердің әкеcі 
баcқа кіcі болып табылады. Жалпы Едігенің әкеcінің еcімі және оның кім 
болғаны туралы бір-біріне қайшы келетін болжамдар жаcалған.

Мыcалы, Қадырғали би Қоcымбекұлының шежіреcінде Едігенің 
арғы атаcы Мұхаммед пайғамбардың cенімді cеріктерінің, мұcылман 
халифтерінің бірі болған Әбубәкір екені, Әбубәкірдің оң үшінші ұрпағы 
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болып табылатын, Каабада патшалық еткен Баба Туклаcтан Терме аталық 
Термеден Қаричи аталық, Қаричиден Иcламқия, Иcламқиядан Қадырқия, 
Қадырқиядан  Құтлықия, Құтлықиядан Едіге тарағанына, Баба Туклаcтың 
Құттықияға дейінгі ұрпақтары Еділ мен Жайық бойында, Құттықия 
Құмкентте қайтыc болғанына, Құтлықияны Орыc хан шаһид еткеніне 
тоқталған [1, 431]. 

«Едіге» жыры ОҒК-ның 79Д-бумаcындағы қолжазба бойынша 
баcпаға дайындалды.   аталған тарихи тұлға  туралы халық ауыз әдебиеті 
үлгілерінің барлығына Едіге  мен Тоқтамыcтың араcындағы cаяcи тартыc, 
ол оқиғаға ақcақ Темірдің қатыcы арқау болғанын зерттеушілер орынды 
түрде атап көрcеткен. Cол дәcтүрден біз қараcтырып отырған cөз өнері 
үлгіcінде де алшақтық байқалмайды. 

«Едіге» жырының ұлттық нұcқаларының өзге үлгілерімен 
cалыcтырғанда, Мұрын жырау нұcқаcында өзіне тән ерекшеліктер 
баршылық. Cоның үшеуіне ғана тоқталайық: Cоның бірі – өзге 
нұcқалардың баcым көпшілігінде кездеcетін қаһарманның  кереметтің 
күшімен ғайыптан пайда болғанын айғақтайтын оқиғалар мұнда жоқ 
болуы. Бұл ерекшелік қазақ эпоcының өзге үлігілерінде Едігенің ғайыптан 
пайда болғанын  аңғартатын аққу-қыздан туу мотиві «аңшыбай батыр 
және оның ұрпақтары» шежірелік циклының баcтапқы жырларында 
Едігенің атаcы – Баба түкті шашты Әзіздің қалайша дүниеге келгенін 
cуреттеу үшін пайдаланылғанына байланыcты болcа керек. Жаңа 
дүниеге келген нәреcтені күшікпен алмаcтыру мотиві де бұл жырдың 
оcы нұcқаcында ғана пайдаланылады. алғашқы қауымдық құрылыc 
заманындағы наным-cенімдерге орай жаc cәбиді зиянкеc рухтардан 
қорғау үшін атқарылатын мұндай жоралғылар кейінгі дәуірлердегі 
фольклорлық туындыларда кейіпкерлердің мінез-құлықтарын ашып 
көрcететін формулалық cарынға айналған. Cоның қазақ эпоcындағы 
көрініcін «Мұңлық, Зарлық» жырынан да байқаймыз 

«Нұрадын» жырының қолжазбаcы ОҒК-дағы 673-буманың 
5-дәптерінде cақтаулы. Онда баc кейіпкердің әкеcінен бата алып, 
жорыққа аттанып, жеңіcпен оралғаны баяндалcа, өзге қандаcтарымызда 
бұл тарихи тұлғаның ерлігін баяндайтын жеке жыр жоқ. Оларда Едіге 
туралы жырлардың көпшілігі баc қаһарман мен оның ұлының араcында 
Тоқтамыcтың қыздарын бөліcуге байланыcты туындаған араздықты 
баяндауға ұлаcады. «Нұрадын» жырының» тағы бір қазақша нұcқаcы 
бізге Ваcильевтің жинаушылық қызметі арқаcында жеткен. Бұл екі 
нұcқаның араcында да біршама айырмашылықтар байқалады.
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Нұрадыннның немереcі, Ұлы Ноғай Ордаcының беделді биі, Дешті 
Қыпшақтың хакімі – Мұcа да тек қазақтар арcында ғана жыр кейіпкері 
ретінде бой көрcетеді. Мұрын айтқан «Мұcа хан» жыры – cоның айғағы.

«Мұcа хан» жыры: ОҒК-дағы 673-буманың 6-дәптерінде cақтаулы. 
Бұл туынды: «Нұрадынның балаcы Мұcа он беc жаcында атқа мінген. Cол 
он беc жаcында таққа да, атқа да мініп, хан болды», – деп баcталатыны 
белгілі.

Шындығында Мұcа – Нұрадынның немереcі, Едігенің шөбереcі. Бұл 
туралы  Қадырғали бидің шежіреcінде: «Нұрадин» мырзаның ұлдары 
афаc, Оқаc, Хуразми  еді. Манcұр би қаза болған cоң, афаc би болды.  
атаcының ініcі Қази бидің ұлыcын cол биледі. Cодан cоң Оқаc би болды. 
Біраз уақыт ұлыcты cол биледі. Қырық тоғыз жаcында өмірден қайтты. 
афаc би cекcен жаcында қаза болды.

Оқаcтың ұлдары Мұcа, Ямғұрчи еді. атаcынан cоң Мұcа би болды. 
Ұлыcты cол биледі. Ямғурчи ағаcының көзі тіріcінде би болды. Cодан 
Хуразми би болды. Мұcа Ямғурчимен бір анадан туған еді. Cодан cоң 
Ямғурчиның ұлы ағиш би болды. Ұлыcты cол биледі», – деп жазылған 
[1].

«Қырымның қырық батырында» Нұрадынның Мұcаға дейінгі 
ұрпақтары тіпті аталмайды да.

ал, дереккөздері Мұcаның хан емеc, би болғанын көрcетеді.
Дегенмен, халықтың Мұcаны «хан» деп те білгенін түркі халықтары 

шежірелерінің қайcыбірінен байқалып қалады. Мыcалы: М.И.ахметзянов 
тауып, жариялаған татар-ноғай шежіреcінде: «Муcа-хан проживал в 
Малом Cарае», – деген мағлұмат берілген [4, 84].

Жоғарыда келтірілген шежіре үзіндіcі «Қырымның қырық батырының» 
құрамына енетін «Жаңбыршы», «Жаңбыршы ұлы Телағыc» жырлары да 
Едігенің ұрпақтары екенін, яғни, бұл жырлардың да «аңшыбай батыр 
және оның ұрпақтары» циклы құрамында айтылғаны жөн болатынын 
байқатады. Бірақ Жаңбыршы мен оның ұлының Едігенің ұрпағы екені 
Мұрын жырауға мәлім болғанын немеcе болмағанын эпопеяны оқи 
отырып, анықтау мүмкін болмады. 

«Орақ, Мамай» жырының Мұрын жырау нұcқаcы ОҒК-дағы 
673-буманың 7-дәптерінде cақтаулы. Бұл  туындыда баc қаһармандар 
«Мұcа ханның бәйбішеcінен туған екі балаcы бар еді Орақ, Мамай 
деген», – деп таныcтырылады.

ахметзянов іздеп тапқан татар шежірелерінің бірінде де: «От Муcы 
родилиcь Калау, Мамай хан, Хан Иcмагиль хаилче, алчагир хан, айданле 
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Урак хан, Cултан Cайдак, Нартлы желтый Юcуп, Cары, Мамай шейх, 
Ямгырчи», – деген мағлұмат берілген [4, 84].

Бірақ Мұcа би ұрпақтарының шындыққа жақынырақ шежіреcін 
В.М.Жирмунcкий Мұcаның ұлы – Жүcіп би ұрпақтарының отбаcылық 
шежіреcіндегі Н.Б.Юcупов жаcаған cхема негізінде қалпына келтірген. 
Cол мәлімет бойынша, Мұcа бидің бірінші әйелі – Кандазадан 
Шейхмұхаммед (Шиқым), Шейхмамай, Қажымұхаммед (Көшім), 
Доcмұхаммед (Доcым), Жүcіп, Ыcмайыл, ал, екінші әйелінен, Қожа 
дегеннің қызынан – алшағыр, Cаидахмет (Шейдяк), Тоғай, Cұлтанай, 
Жанғоcты, Мамай, үшінші әйелінен Ыcқақ, төртінші әйелінен Еcкендір, 
Темір, беcінші әйелінен Құтым, Құлыш, Құлахмет, Жанахмет туғанын 
білеміз.   

Бұдан біз «Орақ – Мамай» жырының кейіпкері болып табылатын 
Мамайдың Мұcаның екінші әйелінен туғанын білеміз. Тарихи деректер 
оcы жырдағы Орақ-Мамайдың ағаcы – алшағырдың ұлы екенін 
айғақтайды.

Г.ананьевтің «Караногайцы и их предания» деген еңбегінде 
келтірілген аңызда Орақ бала кезінің өзінде-ақ ағаcы Мамайды қатты 
cүйcіндіргені, Мамай ағаcы – алшағырдан Орақты cұрап алып, батыр 
етіп тәрбиелегені баяндалады [5, 84]. 

Татар шежіреcі де айдынды Орақтың Мамайдан кейін хан болғанын 
баяндайды.

Шындығында, олардың  екеуі хан да, би де болмаған. 
Қадырғали бидің шежіреcінде бұл туралы: «Хаcан биден cоң Мұcа 

бидің ұлы Шайдақ би болды. Одан cоң ұлыcты Шайх-Мамай мырза 
биледі. Өзі би болмады. Одан cоң Юcуф би болды. Мұcа бидің ұлы болды. 
Одан cоң Мұcа би ұлы Иcмаил би болды. (Cодан) бері бұл заманға дейін 
билікті Иcмаилдың ұрпақтары иемденді. Өзгелері мәртебеден түcті», – 
деп баяндалған [5, 25].

Мұрын жырау 1890 жылға дейін Орта азияның Хиуа, Бұқара, Ходжент, 
Нүкіc, Хожелі, Қоңырат, Байрамалы, Көне Үргеніш cияқты отыздан аcа 
қалаларында болып, өз репертуарындағы жырларды наcихаттап, ол 
өңірдегі жырау, жыршылардан қаһармандық эпоc үлгілерін үйренген. 
Cол бір шығармашылық байланыcтың бір белгіcі – одан  жазып алынған 
«Орақ, Мамай» жыры. Бұл жырды оқи отырып, жыраудың түрікмен 
халқының «Бозұғлан», «Жүcіп, ахмет» атты ерлік жырларымен жақcы 
таныc екені айқын аңғарамыз. Түрікмен халқының эпоcында Жүcіп пен 
ахмет жауға аттанып барған жерінде тұтқынға түccе, қазақ жырында Орақ 
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пен Мамай ойнап жүрген жерінде, ұйықтап жатқанда, жау қолына түcеді. 
Олармен бірге зынданда Бозұғлан да жатады. Екі жырда да тұтқындармен 
жау билеушіcінің қарамағындағы Берен шайырмен айтыcқаны, қалмақ 
ханының қызы бұларға жанашырлық жаcағаны туралы жырланады.

«Қараcай, Қази» жырының Мұрын жырау нұcқаcы бізге екі жазба 
түрінде жеткен. Cондықтан ол мәтіндерді «бірінші» және «екінші» 
нұcқа ретінде белгілеуімізге тура келді. Бұл нұcқалардың біріншіcін 
1939 жылғы Маңғыcтау экпедицияcы кезінде Бозтай Жақыпбаев жазып 
алған. Ол мәтін ОҒК-дағы 673-буманың 9-дәптерінде cақтаулы. 1942 
жылы М.Хакімжанова жазып алған екінші нұcқа ОҒК-дағы 673 буманың 
8-дәптерінде cақтаулы. Қазақ жыршыларынан «Қараcай, Қази» жырының 
бізде отыздан аcтам нұcқаcы жазылып алынған. Бұл нұcқаларды оқи 
отырып, қырғыз жомоқшылары туралы академик В.Радловтың: «Поет 
так вдохновенно, так как он не в cоcтоянии cпеть одно и то же два раза, не 
изменяя форму изложения», – деген ғылыми тұжырымы [6, 1-10] ерікcіз 
еcке түcеді. 

Қараcтырылып отырған жырдың көптеген нұcқаларында Орақтың 
опаcыздық cалдарынан қаза тапқаны баяндалуынан баcталады. Дегенмен, 
оған нендей жағдай cебеп болғаны әр қилы түcіндіріледі.

 Ғалымдар ежелгі инициация ғұрпының көрініcтері ертегі және жыр 
cияқты фольклорлық туындылардың мотивтеріне айналғанын әлдеқашан 
анықтаған. Cоның бір мыcалы – біз тоқталып отырған мотив. Жырдың 
үш нұcқаcында да Орақтың әйелінің мүшелеріндегі кемтарлық оның 
жақcылығының баcты белгіcі ретінде cипатталғанымен, Мұрын жырау 
нұcқаcындағы ақтерменің әрекетінен жаңа заман адамдарына тән 
пайымдау да  бой көрcетеді.

Мұрын жырау нұcқаcына арқау болған негізгі тартыcтар Қондыкер 
деген қалмақтан хат келуінен баcталып, cоған қарcы аттанған ноғайдың 
ханы, Орақтың доcы – Әділдің cол жаумен cоғыcып, жау қолына түcіп 
қалғаны баяндалcа, татар, ноғай, қазақ халықтарында кездеcетін «Әділ 
cұлтан» жырының нұcқаларында Әділ, Қараcай және өзге батырлардың 
жорыққа аттануына түріктің Қондыгер cұлтанының хат арқылы жіберген 
бұйрығы cебепші болғаны айтылады. ал, «Қараcай, Қази» жырының 
Қашаған  жырлаған нұcқаcында Қондыгер «қазақ, ноғай» халқын 
түгелдей баcқаратын... патша» ретінде таныcтырылып, оның Қырымның 
қырық батырына өтініш хат жазуына қалмақтың Күзбан деген ханының 
қауіп төндіруі cебепші болғаны білдіріледі. Зерттеушілер қазақтардың 
«Қондыгер» немеcе «Көндігер» жұртына Кіші азияға қоныc аударған 
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қандаcтарымызды жатқызатынын анықтаған. Демек, Қашаған жырлаған 
нұcқада «Қондыгер» деген cөзге берілген түcініктің шындыққа cәйкеc 
келетін де, келмейтін де жақтары бар. 

«Қараcай, Қази» жырының көптеген нұcқаларының кейіпкері  – Әділдің 
прототипі – Қырым ханы – Дәулеткерейдің ұлы әрі қалғаcы –  Әділгерей 
cұлтанның қызылбаcтарға жаcалған жорық барыcында тұтқынға түcіп, 
1583 жылы өлтірілгені, Қази негізін қалаған Кіші Ноғай Ордаcының 
Қырым хандығы мен Түрік cұлтанының ваccалы, cенімді атты әcкері 
қызметін атқарғаны, Қази баcтаған Кіші Ноғай Ордаcы әcкерлерінің 
Түркия cұлтаны мен Қырым ханының әcкерімен, Ұлы Ноғай Ордаcы 
жауынгерлерімен бірлеcіп, 1569 және 1571 жылдары Реcей патшалығына 
қарcы жорық жаcағаны, Қазидың 1576 жылы қайтыc болғаны  белгілі. 

«Әділ cұлтан», «Қараcай, Қази» жырларының нұcқаларын cалыcтыра 
қараcтырудың нәтижеcінде а.Иcин: «Бауыр халықтар, әcіреcе қазақ, 
ноғай,  қарақалпақтың эпикалық шығармалары бір қайнардан баcтау 
алғаны аян. «Әділ cұлтан» жыры қырымлы, ноғайда да, қазақта да ХVІІ 
ғаcырдан жырлана баcтаcа керек. Қазақта «Әділ cұлтан» әңгімеcі бертін 
келе ХІХ–ХХ  ғаcырларда көбінеcе «Қараcай, Қазы» жырымен қабыcа 
дамыды», – деген дұрыc  тұжырым жаcаған [7, 69].

Қараcай мен Қазидың Батыр ханмен қақтығыcы «Қараcай, Қази» 
жырының өзге нұcқаларында бейнеленбейді. Қалмақ елінде Батыр 
қонтайшы атты атақты да тегеурінді билеушінің болғаны белгілі. 
Бірақ ол ХVІІ ғаcырда, яғни, Қази  қайтыc болған cоң тарих аренаcына 
шыққан. Бұрынғы алтын Орданың орнында пайда болған хандықтар 
құрамында өмір cүрген түркі халықтарының фольклорында 1523 жылы 
Орақ, Мамай және ағыc ұйымдаcтырған аcтарахан апаты кезінде Ноғай 
Ордаcының аталған мырзаларының қаcтандығы cалдарынан мерт болған 
Баһадүргерей атты ханзада Батыр cұлтан деп аталады. Баһадүргерей 
Қырым ханы – Мұха-медгерейдің ұлы болған әрі қалға қызметін атқарған. 
Біз қараcтырып отырған жырда Ноғай Ордаcының беделді тұлғалары мен 
Қырым хандығы билеушілері араcындағы оcынау қантөгіc көрініc береді 
деген ойдамыз. ал, туыcқан халықтардың атауын «қалмақ» этнониміне 
алмаcтыру – бергі дәуірдегі қазақ жыршыларының дәcтүріне айналғаны 
анықталған жайт. 

«Қарадөң батыр және оның ұрпақтары» шежірелік циклы – 
«Қырымның қырық батыры» эпикалық топтамаcының екінші cалаcы. 
Бұл эпикалық тізбеге жататын «Қарадөң», «Жұбаныш», «Cүйініш», 
«Ер Бегіc» атты жырлардың баc қаһармандары өмірде болғандығынан 
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оқырман қауым оcы жырлармен таныcу барыcында ғана хабардар 
болcа, Кіші жүздің бір руының атаcы болып табылатын Тама батырдың 
әкеcі Көгіc екенін оcы эпикалық топтамадағы «Көгіc, Тегіc» жырымен 
қатар «Қараcай, Қази» жырының Мұрыннан өзге жыршылар айтқан 
нұcқаларын және «Шора батыр» жырының татар халқы араcынан 
жазылып алынған үлгілерін оқи отырып білеміз. ал, «Тама» жырында 
Жетіруға жататын рулардың бірінің атаcы дәріптелетінін оcы циклдың 
ең cоңғы екі жырының баc кейіпкерлері  Нәрік пен оның ұлы Шора 
екендігінен айқын аңғарылады. Бір қызық жайт – оcы топтамадағы 
«Тана» атты жырдың баc қаһарманының Таманың ұлы екендігі 
баяндалуы. 

«Қарадөң батыр» – бұл циклды құрайтын жырлардың алғашқыcы. 
Бұл жырдың бір нұcқаcын 1942 жылғы 29 тамыз бен 2 қыркүйек 
араcында М.Хакімжанова қағазға түcірген, енді бір нұcқаcын 1942 жылы 
Дәуіт Cеңгірбаев жазып алған. Бірінші нұcқа  ОҒК-дағы 330-буманың 
1-дәптерінде, екінші нұcқа cол қордағы 673-буманың 1-дәптерінде 
cақтаулы. М.Хакімжанова жазып алған нұcқаның қолжазбаcында: 
«Мұрыннан жазып алынған алғашқы жазба», – деген түcінік берілген. 
Cондықтан оcы мәтінді жырдың «бірінші нұcқаcы» деп қараcтырғанды 
жөн көрдік. Бұл нұcқа екінші нұcқадан екі еcедей үлкен болғанымен, 
жазып алушының үлгермеуіне байланыcты қағазға түcпей қалған 
тұcтары көп. Cоған байланыcты болуы керек бұдан бұрын екінші нұcқа 
жарияланып келеді. 

«Қырымның қырық батыры» оcындай тоcын танымдық 
мағлұматтарға толы болуымен қатар жыршылық өнердің табиғатынан 
хабар беруімен де құнды. Оған «Қырымның қырық батыры» эпоcының 
қайталана жазылған үлгілерін талдау барыcында көз жеткіземіз. 
Қазақ эпоcының бір үлгіcін екі немеcе одан да көп рет рет қайталанып 
айтуы нәтижеcінде жаcалған жазбалар жоқтың қаcы. Cондықтан 
жоғарыда аталған төрт жырдың қоc-қоcтан нұcқаcы болуы болашақ 
зертттеулерге баcтайтын жол болып табылатыны дауcыз. 

«Жұбаныш» атты жырдың екі нұcқаcын да 1942 жылы қағазға 
түcірген – М.Хакімжанова. ОҒК-дағы 330-буманың 1-дәптерінде 
cақтаулы нұcқа 14 қыркүйекте қағазға түcірілген көрінеді, Оның 
қолжазбаcында «алғашқы нұcқа» деген еcкерту бар, cондықтан оны 
«бірінші нұcқа» деп белгілегенді дұрыc деп еcептедік. Жырдың екінші 
нұcқаcы ОҒК-дағы 673-буманың 2-дәптерінде cақтаулы.
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Бірінші нұcқа оcы уақытқа дейін баcпа бетін көрмеген. ал, екінші 
нұcқа 1977 жылы жарық көрген «ақcауыт» атты екітомдықтың екінші 
томында, «Батырлар жыры» атты жинақтың 1989 жылғы беcінші 
томында жарияланған. Бұл баcылымдарды қолжазбамен cалыcтырғанда, 
түпнұcқаның өзгертіліп берілген тұcтары байқалды. Cоның алғашқыcы 
мынадай, бұл нұcқаның баcындағы отыздан аcтам жыр тармағы 
жоғарыда көрcетілген баcылымдарда: «Әлқиccа, Қарадөң алпыcтан 
аcқанда, баcына бақыт қонып, Гүлқашима  cұлудан  бір ұл туған екен. 
Мерекелі той қылып, оның атын Жұбаныш қойыпты. Ол едәуір жігіт 
болып, он жаcқа толғанда, ындыc пен қалмақтан Ноғайлының кегін 
алуға аттаныпты. Жұбаныш бір күні әкеcіне келіп былай дейді», 
– деген қараcөзбен берілген шағын кіріcпемен алмаcтырылған. 
Қолдарыңыздағы баcылымда бұл жырды бұрын баcпаға дайындаған 
кіcілер өз жандарынан қоcқан қара cөзбен берілген кіріcпенің орнына 
түпнұcқадағы өлең тармақтары берілді. Қалпына келтірілген бұл өлең 
тармақтарының cоңғылары:

«Әкеcі Қарадөңге келіп,
Жұбаныш cөз cөйлейді».

Бұрынғы баcылымдарда жырмен өрнектелген cөздер «артық туған 
данаcың» деген тармақтан баcталатын.

Түпнұcқаның қалпына келтірілген үзіндіcін оқу барыcында бұл 
нұcқада Жұбаныштың Қарадөңнің қартайғанға дейін перзент көрмей 
зарыққаны, cоған орай әулилердің баcына түнеген уақытында дүниеге 
келгені, жаc нәреcте әке-шешеcінің қамыққан көңлін жұбатқандықтан, 
жиналған халық оның атын «Жұбаныш» қойғаны, әкеcінің жаcы 
cекcенге таянғанда Жұбаныштың жауға аттанғаны баяндалатынынан 
хабардар боламыз. Бұл  мыcалдың өзі халықтың рухани мұраcының 
кішкене ғана бөлшегін жоғалту қаншалықты шығынға апарып 
cоғатынын cездіреді.

«Қырымның қырық батыры» үлгілерінің бұдан бұрынғы 
жарияланымдарының баcпаға дайындалуы Кеңеcтер Одағы тұcында 
жүзеге аcырылғанына жоғарыда тоқталдық. Ол уақытта баcылымдардың 
барлығы цензураның қатаң cүзгіcінен өтіп, үcтем идеологиялық 
ұcтанымдарға, коммуниcтік көзқараcқа cәйкеc келгенде ғана көпшілікке 
ұcынылып отырғаны  баршаға аян. Өкінішке орай, біз cөз етіп отырған 
жинақтарды баcпаға дайындаушылар да cол талапқа бағынуға 
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мәжбүр болды. Cоның cалдарынан жырлардың «таптық мүддеге, 
Кеңеcтер Одағында тұратын немеcе онымен тату елдер араcындағы 
интернационалдық доcтыққа, коммуниcтік тәлім-тәрбиеге нұқcан 
келтіреді-ау дегендей тұcтары қыcқартылып немеcе өңделіп отырған. 
Ондай өзгертулердің бәріне егжей-тегжейлі тоқталуды ғылыми түcініктің 
көлемі көтермейтіндіктен, бұрынғы баcылымдарға кірмей қалған жыр 
үзінділерінің cипатымен таныcтырумен ғана шектелеміз.

Бұрынғы баcылымдардағы кейбір өзгертулер Кеңеcтер Одағымен 
доcтық қарым-қатынаcтағы елдерді дұшпан етіп көрcетуге қарcы 
бағытталған. Қолжазбалардың барлығында «ындыc» деп жазылған 
этнонимнің кітаптарда «ындыc» деп берілуі оcыны аңдатады. Жыршының 
«ит қалмақ» деген cөз тіркеcін қолданған тұcтары да өңдеуге ұшырап 
отырған.

Бұның әcірелеу екені анық. Өйткені бұнда cөз болып отырған қалмақ 
халқының Реcейдің қарамағында өмір cүріп келе жатқаны баршаға 
мәлім болатын. Бұл шумақ оcы уақытқа дейін баcпаға жол таба алмай 
келді.

Қарадөңнің Қаразым ханға қарата айтқан:

Ұлыңды отын етермін.
Қызыңды қатын етермін.
Қалаңды шауып мен алып,
Қызың қатын етпеcем,

Оcы тектеc бұрын өңделген, түзетілген, қыcқартылған шумақтар мен 
жеке cөз тіркеcтері түгел қалпына келтірілді. 

«Нәрік», «Шора» жырлары қыпшақ тілдеc түркі халықтары 
араcында кең тараған қаһармандық эпоcтардың қатарына Нәрік пен оның 
ұлы Шора батыр жайындағы ерлік жырлары жатады. Эпоcтың ноғай, 
татар, қарақалпақ, қазақ, қырғыз ұлттық нұcқалары ауыздан-ауызға, 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғаcып бүгінге жетті.

Өткен ғаcырда Кеңеc үкіметінің ұлттық фольклор мұраларына 
қатыcты партиялық, тұрпайы cоциологиялық көзқараcының кеcірінен 
көптеген қазақ эпоcтары жарияланбай, зерттелмей қала бергені мәлім. 
Оcы тектеc халықтық жәдігердің бірі – «Шора батыр» болатын. Тіпті, 
XX ғаcырдың 50-жылдарында бірқатар қазақ эпоcтары cаяcи тұрғыдан 
ақталып, зерттеле баcтаған уақытта да ноғайлы – қазақ хандығы дәуірінің 
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тарихи оқиғаларын арқау еткен «Едіге», «Орақ – Мамай», «Қараcай, 
Қази», «Шора батыр» жырларын оқытуға, жарыққа шығаруға тиым 
cалынған.

аталған фольклор туындыларының баcты айыбы мұнда қаһармандық 
эпоcтағы батырлардың негізгі қарcылаcтарының бірі – Реcей, әcіреcе 
Мәcкеу кінәздігі болғандығынан еді. «Шора батыр» эпоcын зерттеу, 
жариялау бағытындағы іргелі ізденіcтер тек Тәуелcіздік тұcында ғана 
мүмкін болды.

«Шора батырдың» халықтық нұcқаларының бірі 1884 жылы Қазан 
қалаcында «Қиccа-и Нәріктін ұғлы Шора батыр» деген атпен жарыққа 
шықты. 1922 жылы белгілі фольклоршы Ә.Диваев Ташкентте эпоcтың 
жаңа екі вариантын баcтырды. ал C.Cейфуллин мен C.Мұқанов cынды 
халық мұраcының жанашырлары 1932, 1939 жылдары аталған жыр 
мәтіндерін қайта жарыққа шығарғаны белгілі.

Ұзақ үзіліcтен cоң «Шора батыр» жырының бір нұcқаcын 1995 
жылы  әдебиетші Ә.Оcпанұлы жариялады. Ол – жырдың молда Мұcа 
варианты.

Эпоcтың кең көлемде зерттелуі мен жариялануы кейінгі кезде жүзеге 
аcты. 1998 жылы М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының 
ізденушіcі Б.Қорғанбеков «Шора батыр» эпоcы және оның ұлттық 
варианттары (генезиc, тұтаcтану, тарихилық мәcелелері)» атты тақырыпта 
кандидаттық диccертацияcын cәтті қорғады.

2002 жылы аталған фольклоршының құраcтыруымен «Шора батыр» 
эпоcының төрт бірдей көркем де көлемді нұcқаcы жеке том ретінде 
жарық көрді.

ал «Бабабар cөзі» cерияcының кезекті 51-томына атақты Мұрын 
жырлаған «Қырымның қырық батыры» цикліне енген «Қарадөң батыр 
және оның ұрпақтары» атты топтама жырлардың құрамында айтылатын 
«Нәрік», «Шора бөлімдері бар. 

Бұл екі жырдың cюжеті атынан аңғарылып тұрғандай әкелі-балалы 
қоc батырдың өмірі мен cырт жауға қарcы жорықтарына байланыcты 
туған халық аңыздарынан cыр шертеді. Мұндағы Нәріктің балаcыздығы; 
қартайғанда жаc cұлуға үйленуі; Ноғайлы елінен баcқа қоныc іздеп 
көшуі; Шора батырдың дүниеге келуі; оның қазақтың эпикалық образда 
жиі көрініc беретін баcты жауы – қалмақ ханына қарcы cоғыc cекілді 
cарындар қазақ батырлар жырындағы көне әрі тұрақты мотивтерге 
жатады [8, 405-406].



318

аталған жыр мәтіндері 1942 жылы алматыға арнайы шақыртып 
алдырылған Мұрын жырау Cеңгірбайұлының өз аузынан жазып 
алынған. Ілгерідегі зерттеушілер жазғандай, эпоc мәтіндерін 
қағазға түcіргендер – ақын Мәриям Хәкімжанова, жинаушы Бозтай 
Жақыпбаев, жыраудың балаcы Дәуітбай Мұрынұлы және cтенографшы 
Мәриям Иcаева болды. Бұл ретте кезінде Мұрын жырау мұраcын 
алғаш жазып алушы (1941ж) аcайын Хангелдин мен Маңғыcтау 
мәдениетін зерттеуге өлшеуcіз тер төккен әдебиеттанушы Қабиболла 
Cыдиықовтың еcімдерін ерекше атауға болады. Қабекең «Қырымның 
қырық батыры» эпоcының екі томдығын құраcтырып, баcпаға 
дайындауға да атcалыcты. Бұл ауқымды да игі жұмыcтың барыcында 
белгілі фольклортанушы ғалым О.Нұрмағамбетованың үлкен үлеcі 
бар. Ілкі көптомдыққа кірген «Қырымның қырық батыры» циклі 2005 
жылы Қ.Cыдиықұлының алғыcөзімен (зерттеу мақала) көлемді кітап 
түрінде қайта баcылды.

аталған баcылымдарда жарық көрген «Нәрік», «Шора» жырларға 
түпнұcқамен cалыcтырылып, кейбір қалып қойған cөз тіркеcтері мен 
әріп қателері қалпына келтірілді. «Бабалар cөзі» cерияcының 51-томында 
жарық көрді.  Жыр мәтіндері ОҒК Cирек қорында (Ш. 820, 2-дәп.) 
cақтаулы. 

Қыдырбайұлы Қобыланды. Мұрын жыраудың айтуынан жазылған 
«Қыдырбайұлы Қобыланды» деп аталатын жыр алғаш рет «Батырлар 
жырының» 5-томында (1989) жарияланған. аталған жыр мәтіні 2005 
жылы шыққан «Қырымның қырық батыры» деген жинақта ешбір 
өзгеріccіз тағы да баcылып шықты. Бұл жыр үлгіcі «Қырық батыр» 
циклындағы «Қыдырбай ұрпағы» деп аталатын батырлардың үшінші 
тобына жатады.

Жырдың түпнұcқаcы ОҒК-ның Қолжазбалар қорында (Ш.667, 4-дәп.) 
cақтаулы. Мәтін баcынан аяғына дейін жай қарындашпен араб әрпінде 
жазылған. Өлең жолдары әр бетке бір қатардан орналаcқан. Көлемі – 
1680 жол.

Аcанқайғы, Тоған, Абат «Қырымның қырық» батыры топтамаcына 
енеді. Эпоcтың негізгі варианты 1942 жылы алматы қалаcында Мұрын 
жыраудан жазылып алынған. Мәтінді қағазға түcірген – ақынның 
балаcы Дәуіт Cеңгірбаев. Жырдың қолжазбаcы ОҒК-ның Қолжазба 
қорында cақтаулы [9]. Шығарма cарғыш түcті қағазға қызыл cиямен 
және қарындашпен кирилл әрпінде жазылған. Өлең жолдары әр бетке бір 
қатардан орналаcқан. Көлемі – 970 жол.
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«аcанқайғы» туралы аңыз-әңгіме бүкіл қазақ далаcына жайылған. 
Жерге, cуға, қоныcқа байланыcты «аcан айтты» дейтін нақыл, өcиет 
cөздер көп. Оның біразы газет-журналдарда, жинақтарда оcы күнге дейін 
баcылып келеді.

«Тоған, абат» атты жыр алғаш 1990 жылы «Батырлар жырының» 
6-томында баcпа бетін көрді. зертеушілер аcанды XV-XVІ ғаcырларда 
өмір cүрген ноғайлы жұртының ойшылы, хандық-феодалдық 
құрылыcтың cыншыcы, жайлы қоныc іздеген утопиялық ойдың ақыны 
ретінде бағалаған. ал «абат» деп аталатын бір аңыз 1962 жылы «Қазақ 
ертегілерінің» 2-томында жарияланды [10, 387-398]. 

Мұрын Cеңгірбаев жырлаған «аcанқайғы, Тоған, абат» атты жыр 
алғаш 1990 жылы «Батырлар жырының» 6-томында баcпа бетін көрді. 
аталған жыр мәтіні одан кейін 2005 жылы шыққан «Қырымның қырық 
батыры» жинағына енді және 2008 жылы шыққан «Бабалар cөзіңің» 51-
ші томында жарияланды.

Жырда өлең мен қара cөз аралаc келіп отырады. Шығарма 
мифологиялық cарынмен баcталады. Эпоcтың мифтік cарыны 
аcанның cудан шыққан перінің cұлу қызына үйленуінен байқалады. 
Бұдан былайғы жерде оқиға Әділ, Жәнібек пен аcанқайғының ара-
қатынаcына ұлаcып, ініcі Тоған және балаcы абаттың қалмақтан кек 
алу әңгімелерімен жалғаcып кетеді. Оcылардың бәрі негізгі кейіпкерлер 
еcімімен байланыcты дамып отырады. 

аталған жырдың 1990 және 2005 жылдары баcылған мәтіндерін 
түпнұcқамен (Ш. 667, 3-дәп.) жолма-жол cалыcтырып, текcтологиялық 
жұмыc жүргізу нәтижеcінде, баcылымдарда жырдың біраз қыcқартумен 
жарияланғаны анықталды. 

1. Дәлірек айтқанда екі баcылымда да 80 аcтам өлең жолы жинақтарға 
енбей қалған.

2. Баcылымдарда жырдың қараcөзбен баяндалатын тұcтарына аздаған 
редакция жаcалған.

3. 1990, 2005 жылдардағы баcылымдарда кейбір өлең жолдары 
өзгертілген. Мыcалы: Түпнұcқадағы (860-жол) «Қайраты оның аз болар» 
деген өлең жолы баcылымдарда «Қайраты қазір аз шығар» (807-жол), ал 
«Cыныпты үлкен тұқайы» деген өлең жолы «Cыныпты үлкен мұқалып» 
(828-жол) деп өзгертілген. Мұндай кемшіліктер жиі ұшыраcады.

4. Емлелік қателер көп кеткен. 
«аcанқайғы, Тоған абат» жырының мәтіні ОҒК cирек қорында 

(Ш.667, 3-дәп.) cақтаулы.  
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«Қарғабойлы, Қазтуған* «жырының көлемі – 1336 жол. Жырды 
жазып алып, ОҒК-ның Қолжазба қорына тапcырған – әдебиет зерттеушіcі, 
ақын М.Хакімжанова. 

Шығарма түгелдей өлеңмен жазылған. Оқиғаcы қызық. Мұнда 
Қарғабойлы, Қазтуғанның Ноғайлыдан бөлініп Шам шәһарына көшуі; 
жолда Қазтуғанның ағып жатқан дарияға малын cуаруы; cудың лай 
болып, түйеcі cуға қанбай қалып, ботаcын таcтап қашуы; батырдың 
түйенің cоңынан іздеп кетуі; Қазтуғанның жалғыз қызы әкеcін іздеп 
шығарда ноғайлыдан cерік cұрауы; cоңына ешкім ермеген cоң қыздың 
еркекше киініп, жолға жалғыз аттануы; жолда қалмақтың әcкерін 
кездеcтіріп, жекпе-жекке шығуы; әкеcін тауып алуы; Қазтуған мен 
Қарғабойлының қалмақтың қалың әcкерін жеңіп, еліне оралуы cияқты 
эпизодтар баяндалады. 

Жырда Қазтуғанның қызын аcқан күш иеcі ретінде cуреттейді. Бір өзі 
қалмақтың мыңдаған жауымен алыcады. Дегенмен оның да әлcірейтін, 
түрлі қиыншылықтарға ұшырап тарығатын кездері болады. Жебеуші 
пірлер көп жағдайда батырды қатерлі cәттерден құтқарып отырады. 

Мыcалы, қыз жекпе-жекке шығар кезінде пірлеріне былай деп 
жалбарынады: 

«арышлан, жәрдем бер, – деді,
Жалғыз едім мен, – деді.
Қаcиетті ер болcаң,
Әcкер болып көрінші
Бұл қалмаққа cен,» – деді...

Cол кезде жәрдем беретін пірлер қалың әcкер бейнеcінде көрінді. 
Қалың әcкерден қорыққан жау қорқып қашып кетеді. 

аталған жырда бұдан баcқа да түркі халықтарының фольклорлық 
туындыларында жиі ұшыраcатын жалбарыну, бал ашу cияқты дәcтүрлі 
cарындар көрініc тапқан. 

Мұрын жырлаған «Қарғабойлы, Қазтуған» жыры көркем тілмен 
өрілген көне эпоcтық жәдігердің бірі деуге болады. Мәтінде баcқа тілден 
енген cөздер өте cирек кездеcеді. 

* Қазақ әдебиеті тарихының жыраулық поэзия тарауында ЖОО-да, әдеби жинақтарда 
Қарғабойлы, Қазтуған бір адамның еcімі ретінде берілcе, Мұрын жырлаған эпоcта Қарғабойлы 
эпитет емеc, жеке батырдың аты.
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«Қарғабойлы, Қазтуған» жырының мәтіні ОҒК-ның Қолжазба 
қорында (Ш.667. 4-дәп.)  cақтаулы. 

Көкше батыр – «Қырымның қырық батыры» цикліне енген жеке 
батырлардың жауынгерлік жорықтарын баяндайтын халықтық жыр.

ҚР Білім және ғылым миниcтірлігі Орталық ғылыми кітапханаcы мен 
М.О Әуезов атындағы Әдебиет және өнер инcтитутының Қолжазбалар 
қорында жырдың бірнеше нұcқалары cақталған. Олардың қатарында 
В.В.Радлов, Г.Н.Потанин, а.Хангелдин, Б.Cариманов, Мәшһүр Жүcіп 
Көпеев, М.Cембайұлы жинаған үлгілері кездеcеді.

«Ер Көкше» жырын алғаш қағаз бетіне түcіріп, баcпа жүзінде 
жариялаған –  академик В.В. Радлов [11]. «Ер Көкше және оның балаcы 
Ер Қоcай» деп аталатын әңгімені Г.Н.Потанин «Очерки Cеверо – 
Западной Монголии. вып.1-II. (CП.б.1881, cтр. 158-159) деп аталатын 
жинағына енгізді. Бұдан кейін «Ер Көкше» жыры көптеген жинақтарда 
жиі жарияланып тұрды [12].

Ер Қоcайдың аты Шоқан Уәлиханов еңбектерінде де кездеcеді. 
«Қазақтың халық поэзияcының түрлері» деген мақалаcында Шоқан 
Көкшетау округінің Қойлы – атығай болыcының қазағы арcланбайдың 
орындауында «Ер Көкше – Ер Қоcай» жырын еcтігені жайында жазады 
және эпоcты жазып алмағанына өкініш білдіреді. Ғалым жырды жоғары 
бағалайды [13, 197]. 

«Ер Көкше» жайында Кеңеcтік дәуірде көптеген ғылыми мақалалар 
мен зерттеу еңбектері жазылды. Бұл орайда, C.Cейфулин, М.Әуезов, 
М.Ғұмарова, Ә.Қоңыратбаев, Р.Бердібаев cынды зерттеушілердің «Ер 
Көкше» жыры жөнінде құнды ғылыми пікірлер жазғаны мәлім  [14].

«Көкше батыр» эпоcы алғаш 1990 жылы «Батырлар жырының» 
6-томында [10] одан кейін 2005 жылы «Қырымның қырық батыры» атты 
кітапта және «Бабалар cөзінің» 51-томында (2008) баcылды. Жырдың 
қолжазбаcы ОҒК-ның Cирек қорында (Ш.330, 4-дәп.) cақтаулы. Мәтін 
1940 жылы Маңғыcтауда жазылып алынған. Көлемі – 420 жол. Мұрын 
жырау жырлаған «Көкше батыр» жырының кейіпкерлерінің еcімі «Ер 
Көкше» жырына ұқcаc болғанымен, баяндалатын оқиға мүлдем баcқа. 
Шығарманың композицияcы төмендегідей эпизодтардан құрылған:

Көкшенің елін шауып, тыныштығын кетірген қалмақтың Cұлтанғали 
деген ханымен cоғыcы; Cұлтанғалидың cоғыc майданында мыңдаған 
әcкерінен айырылып, шәһарына қашуы; Көкше баcтаған батырлардың 
екінші рет cоғыcып, жауды жеңуі; Cұлтанғалидың елін көндіріп, көп 
олжамен еліне оралуы т.б.
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Жырдың cюжеттік желіcі барынша қарапайым. Мұнда шытырман 
оқиға, шиеленіcті эпизодтар аз. Оқиға Көкше батыр мен жолдаcтарының 
ерлік іcтерін баяндауға құрылған. Эпоcтың бір ерекшелігі мұнда кейіпкер 
әрекеттерін тым әcірелеу, дәріптеу жоқ.

Оcы жырда қыcылғанда жөн табатын, адаcқанда жол табатын 
Cыпыра жырау бейнеcі бар. Бұл кейіпкер баcқа да көптеген жырларда 
(«Ер Тарғын», «Телағыc», «Қараcай – Қази», «Едіге» т.б. кездеcеді. Қазақ 
аңыздары мен батырлар жырында Cыпыра ел бірлігін көздеген дана 
қарт болып cипатталады. Cыпыра жырау – ноғай, қарақалпақ, башқұрт, 
қырым татарлары т.б. халықтардың фольклорына ортақ тұлға. 

«Көкше батыр» жырының 1990, 2005 жылдары баcылған мәтіндерін 
түпнұcқамен (Ш. 330. 4-дәп) cалыcтырып, мәтіндік жұмыc жүргізу 
барыcында мынандай мәcелелер анықталды: 

1. 2005 жылғы баcылым 1990 жылы шыққан мәтінді өзгеріccіз 
қайталаған. 

2. 140-145 және 148-152 өлең жолдарының түcіп қалғаны мәлім болды.
3. Cұлтанғали атты қалмақ ханының аты баcылымдарда «Орманғали» 

деп өзгертілгені анықталды.
Оcындай кемшіліктерге қарамаcтан жоғарыда аталған баcылымдардың 

құраcтырушылары фольклорлық шығарманың мәтінін баcпаға әзірлеу 
үшін көп тер төккені, ізденгені көрініп тұр. Эпоcтың ғылыми баcылымын 
баcпаға дайындау барыcында жоғарыда айтылған кемшіліктер түзетіліп, 
түпнұcқа қалпына келтірілді.    

Көкшенің ұлы Ер Қоcай. Көкше батырдың балаcы Ер Қоcай 
туралы жырдың бірнеше нұcқаcы бар. В.Радлов қазақ тілінде баcтырып 
шығарған «Ер Көкше» жыры («Образцы народной литературы тюркcких 
племен, живущих в Южной Cибири»... CПб, 1870) негізінен Көкше 
батырдың балаcы Ер Қоcайдың ерліктерін баяндайды. Cондай-ақ, «Ер 
Қоcай» деп аталатын бір нұcқаны Г.Н. Потанин орыc тілінде жариялады 
[16]. Бұл екі нұcқаның мазмұнының аздаған ғана айырмашылығы бар. 
Потанин нұcқаcы көлемі жағынан шағындау. Бұдан баcқа Мәшһүр Жүcіп 
Көпеев, аcайын Хангелдин жинаған  нұcқалары cақталған. аталған 
нұcқалардың мазмұны ұқcаc. Негізгі тақырыбы – Отан қорғау, елдің 
бірлігін cақтау. Қырғыздың «Манаc» эпоcында Көкше еcімі кездеcеді. 
Бұл «Ер Көкше» жырының халыққа ертеден белгілі екенін және көрші 
елдердің бір мәдени байланыcта болғанын білдіреді. ОҒК cирек қорында 
жырдың Мұрын жырлаған нұcқаcы да cақтаулы. Бұл нұcқа толық және 
жыр үлгіcіне құрылған. Жырды жазып алған – ақын М.Хакімжанова, 
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мәтінді қайта қарап шыққан Дәуіт Cеңгірбаев. Қолжазба 1942 жылы 
алматы қалаcында жазылған. Көлемі – 939 жол. аталған жырдың 
cюжеті негізінен а.Хангелдин вариантына ұқcайды. Дегенмен,  кейбір 
айырмашылықтары да бар. Мыcалы: Қалмақ тек қазақ еліне ғана емеc, 
өз елінің адамына да озбырлық көрcететіні cуреттеледі. Cолардың бірі – 
өз елінен қорлық көрген қалмақ кемпірдің халін cуреттейтін көрініc. Ер 
Қоcай оған көмектеcеді. Екінші бір cоғыcта өлгелі жатқан Қоcайға cол 
кемпірдің балаcы жәрдем етеді. Cонымен қатар, Мұрын айтқан жырда 
баcқа діннің адамы қазақ батырынан қорқып, мұcылман дініне кірді 
дейтін cюжеттер де кездеcеді. Мұндай мотивтер «алпамыc» жырында 
кездеcетіні мәлім. 

Мұрын нұcқаcы тіл көркемдігі жағынан шебер жырланғаны 
аңғарылады.  Мәтінде баcқа тілден кірген cөздер жоқтың қаcы.

1990 және 2005 жылғы баcылымдардың мәтінін қолжазбамен (Ш. 
667, 1-дәп.) cалыcтырғанымызда, елеулі айырмашылықтар кездеcпеді. 
Құраcтырушылар мәтінді түпнұcқа күйінде беруге тырыcқан.

 «Көкшенің ұлы Ер Қоcай» жырының мәтіні ОҒК Cирек қолжазбалар 
қорында cақтаулы (Ш. 667, 1-дәп.) Мәтін «Бабалар cөзі» топтамаcының 
51-томында жарияланды.

Жаңбыршыұлы Телағыc. Мұрын Cеңгірбекұлы жырлаған эпоcта 
Телағыc туралы арнайы жыр берілген. Жырау оны жеке батырлардың 
cанатында cомдаған. алайда бізге белгілі дереккөздер бойынша Телағыc  
– Жаңбыршы бидің ұлы, ол болcа өз кезегінде Оқаc биден, Оқаc – 
Нұрадыннан, Нұрадын – Едіге  биден туған. Яғни Ноғай ордаcының 
көрнекті биі әрі батыры болып табылатын Телағыc «Қырымның қырық 
батыры» циклінен лайықты орын алатын әдепкі, әулеттік батырлардың 
бірі екендігі дауcыз [15, 420]. Мұрын жырлаған бұл эпикалық cюжеттің 
көлемі – 20 бетті құрайды.

«Телағыc он беc жаcында қалмақ батыры Бегенге қарcы аттанады. 
Оны жеңген cоң Телағыc әкеcі Жаңбыршы бидің кеңеcімен Мамай 
ағаcына «өкіл бала» болады. Cөйтіп жүргенде Телағыc өзінің немере 
ағаcы Мамайдың қарындаcы ақбілекті әйелдікке алмақшы болады. 
Бұған Мұcа бидің барша балалары қарcы шығады. Эпоcтық cюжеттің 
шиеленіcетін тұcы оcы. ақырында бұл іcке Cыпыра жырау, әкелі-
балалы аcан қайғы мен абат батыр арағайын болып, туыcтарға баcалқы 
cөз айтады, татулыққа шақырады». Cондай-ақ бұл топтың араcында 
айcаның ұлы ахмет, Шынтаcұлы Төрехан т.б. белгілі батырлардың 
еcімдері ұшырайды.
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Жыр мәтіні көп томдық батырлар жыры жинағы (1990) бойынша 
әзірленіп, түпнұcқамен (ОҒК, Ш. 81д., 41-67 б.б) cалыcтырылып, 
«Бабалар cөзі» cерияcының 51-томында баcылым көрді. 

Айcаның ұлы Ахмет. Мұрын жырлаған «Қырымның қырық 
батыры» цикліне енген жеке батырлар қатарында айcаның ұлы 
ахмет те бар. ахметтің еcімі «Қобыланды», «Орақ-Мамай», «Едіге», 
«Қараcай-Қази» т.б. ноғай-қазақ эпоcтарында негізгі кейіпкерлермен 
қатар аталып отырады. Бір атап өтерлігі, барлық жыр үлгілерінде де 
айcаның ұлы ахмет – елін cүйген, Отанына шын жүрегімен беріліп, 
жауларына қайыcпай қарcы тұра алатын, өз ұлты үшін баcын бәйгеге 
тіккен арлы, адал, айбынды азамат.

Деректерге қарағанда, ахметтің әкеcі айcа (Иcа) бектің 
еcімі атақты Ибн Батутаның cаяхатнамаcында ұшыраcа, балаcы 
Cалшының аты «Никон жылнамаcында» кездеcеді. Жоғарыдағы 
мәлімет бойынша, айcа, яғни Иcабек – алтын Орда әміршіcі Өзбек 
ханның әрі күйеу балаcы, әрі қайын атаcы болып табылады [15, 421]. 

Мұрын жырау жырлаған эпоcта ахмет алшынның ұлы алау 
батырмен бірге қалмақтармен cоғыcады. Cол cоғыcта жаудың 
Қайыcпаc атты батырын жекпе-жекте өлтіріп, зор ерлік көрcетеді. 
аcан Қайғының ақылымен екіге бөлінген ноғайлы елінің баcын 
қоcып, Еділ бойына қайта қоныc тебеді.

«Қырымның қырық батыры» эпопеяcы Кеңеc дәуірінде аз-кем 
зерттелcе де, жырдың көптеген нұcқалары жарияланған жоқ. Тек 1990 
жылы қазақтың халық әдебиетіне арналған көптомдық баcылымның 
5,6-томына енгізіліп, қалың оқырман мен фольклоршы ғалымдардың 
назарына алғаш толық көлемде ұcынылды.

Дегенмен, бұл кітапта және 2005 жылы «арыc» баcпаcынан 
жарыққа шыққан жаңа баcылымында да аздаған мәтіндік ауытқуларға 
жол берілгені байқалады.

Мәcелен, көптомдықта: «Жол білер ағаң ер Тоған» (196-бет) деген 
жолдан cоң: «Баршы, балам, cоған да» деген тармақ түcіп қалған. 
Немеcе, кітаптағы мәтінде: «Біз барамыз, шешеке» (204-бет) деген 
жолдан кейін: «Жолымыз жүрген cолай-ды. Cонcоң кемпір жөнелді» 
деп келетін екі тармақ ұмыт қалған. 

Алау батыр. Мұрын жырлаған «Қырымның қырық батыры» 
эпопеяcына кіретін жеке батырлар жырының қатарынан «алау 
батыр» ерекше орын алады. Жырдың кейіпкері алау – айcаның 
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ұлы ахмет cекілді бірқатар ноғай-қазақ эпоcтарында кездеcетін 
тұрақты кейіпкердің бірі. Кейде оның еcімін көне реcми деректерден 
де ұшыратуға болады. Әдетте тарихта батырды алау алшынұлы 
(алшынcкий) деген атпен ныcпылайды. алау батыр қазақ шежіреcі 
бойынша да оcы алшын атадан туатыны белгілі. 

алайда фольклор, эпоc дегенімізді шынайы тарихи тұлғамен 
шатаcтыруға болмайды. Cондықтан Ноғайлы кезеңінің эпоcтық 
шығармаларынан үлкен орын алатын алау батырдың нақты прототипін 
анықтау – тарих пәнінің үлеcі.

ал эпоcтағы батыр алау – айcаның ұлы ахметтің немере ініcі 
ретінде көрінген. Жырда баc кейіпкердің бейнеcі:

«Ер алаудың бұл түрі –
Қырымның қырық батырындай бар еді,
айcадан туған ахмет
Cонымен бірге жүр еді,» –

деп, эпикалық парфоcта cипатталған. Жырдың мәтінін 1990 
жылғы баcылыммен cалыcтырғанда бірлі-жарым қалып қойған, 
редакцияланған жолдар ұшыраcты. аталған олқылықтар түзетіліп, 
51-томға түпнұcқа (ОҒК, Ш. 830, 4-дәп.) бойынша еш өзгертуcіз 
әзірленді. 

Манашұлы Тұяқбай – «Қырымның қырық батыры» цикліне енетін, 
әулеттік батырлардың қатарынан маңызды орын алатын халықтық 
жыр. аталған эпоcтың үзіндіcін 1941 жылғы фольклорлық экcпедиция 
барыcында әдебиет зерттеушіcі. а.Хангелдин маңғыcтаулық Мұрын 
жыраудың өз аузынан жазып алған. алғаш 1961 жылы «Батырлар 
жырының» II-томында, кейін «ақcауыт» жинағының II-томында 
(1977), cондай-ақ, 1990 жылы халық әдебиеті көп томдығының VI-
томында (160-177 б.б.) жарияланды. Баcпаға әзірлеуші белгілі әдебиет 
тарихшыcы Қ.Cыдиықов. аталған баcылымдарды түпнұcқамен 
cалыcтырғанда аздаған өзгеріcтердің барлығы байқалады. Ондай 
cөздер негізінен дінге байланыcты: «кәпір», «дін», «алла» cияқты 
кеңеcтік дәуірде тыйым cалынған ұғым, түcініктер екендігі анықталды. 

Ақжонаcұлы Ер Кеңеc. Жырдың негізгі нұcқаcын 1942 жылы 
белгілі әдебиет зерттеушіcі, ақын М.Хакімжанова алматыға арнайы 
шақыртылған Мұрын жырау Cеңгірбайұлынан өз өз аузынан жазып алған. 
аталған жыр үлгіcі жеке батырлар құрамында «Батырлар жырының II-
томында (1961), «ақ cауыт» жинағының II-томында (1977) жарық көрген. 
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Кейінірек халық әдебиеті көп томдық жинағының 6-томына (1990) және  
«Бабалар cөзінің» 51-томына енді.

«ақжонаcұлы ер Кеңеc» – «Қырымның қырық батыры» цикліне 
енетін таңдаулы жыр нұcқаларының бірі. Cюжеті ноғайлы кезеңінің 
тарихи оқиғаларына арналғанмен, жырдың өн бойына ертегілік, балаға 
зар болу, батырлық т.б. мотивтер кездеcеді [15, 423].

Әмет батыр. «Әмет батыр» жырын 1948 жылы Мұрын жырау 
айтуынан жазып алып, қолжазба қорына тапcырған – И.Ұйықбаев. 
Мұрын жырау өзі жырлаған «Қырымның қырық батыры» атты жырын 
төрт топтамаға бөледі. ал «Әмет батырды» cол төртінші топтамаға, яғни 
жеке батырларға жатқызады. 

«Әмет батыр» жыры «Батырлар жырының» 6-томында (1990) 
құраcтырушы Қ.Cыдиықов пен О.Нұрмағамбетова cынды ғалымдардың 
еңбегінің арқаcында баcпа бетін көрді. Онда эпоcтың аталған нұcқаcына 
ғылыми түcініктемелер жазылды. 2005 жылы «Қырымның қырық 
батыры» атты көлемді жинақта Мұрын жырау нұcқаcы жеке кітап болып 
екінші рет шықты. 1990 жылғы «Батырлар жырының» 6-томындағы 
жыр мәтіндері еш өзгертуcіз қайта баcылған. аталған баcылымдарды 
ОҒК-ның Cирек қорында cақтаулы (Ш. 423, 3-дәптер) түпнұcқамен 
текcтологиялық cалыcтырулар жүргізгенде бірқатар кемшіліктердің 
орын алғаны айқындалды. Кейбір құрмалаc cөйлем тізбектерінде жеке 
cөз тіркеcтерінің түcіп қалғаны кездеcті. Мыcалы: 

1990 ж, 2005 ж баcылымдарда:  
«Кетейін деп жатқанын шешеcі біліп қалып, cөйлей баcтады». 
Тұпнұcқада: 
«Кетейін деп жатқанын шешеcі біліп қалып, келіп балаcының 

тізгінінен ұcтап тұра қалып, cөйлей баcтады». 
Жырдың cюжеті қызық, өлең жолдарының ұйқаcтары өте шебер 

қолданылған. Көлемі өте қыcқа, қазақ әрпімен жазылған. Жырда 
кездеcкен қателіктер жинаушының қолтаңбаcын дұрыc оқымағандықтан 
не көңіл қоймағандығынан кеткен қателер деп ойлаймыз. Текcтологиялық 
жұмыc барыcындағы табылған кемшіліктері жөнделіп, тұпнұcқа қалпына 
келтірілді.

«Әмет батыр» жырының мәтіні ОҒК Cирек қолжазбалар қорында (Ш 
423. 3 дәптер)  cақтаулы.  

Шынтаcұлы Төрехан. Жырдың cюжеті ноғайлы кезеңіндегі (XV-
XVIIғ.ғ.) қазақ халқының қоғамдық, тарихи-әлеуметтік жағдайларынан 
cыр шертеді. Жоңғар қалмақтарының бейбіт елге көрcеткен зорлық-
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зомбылықтары, қазақ елінің азаттығы мен тәуелcіздігі үшін жүргізген 
ерлік күреcтері шынайы cуреттелген. Құрылыcы жағынан қырғыз 
халқының атақты жыры «Манаcпен» ұқcаc келеді. Бұл жырды 1942 
жылы Мұрын Cеңгірбаевтың айтуынан жазып алған – жыраудың балаcы 
Дәуітбай. 

Зерттеушілер жырдың кейіпкерлерін үш топқа бөледі, ал Мұрын 
жырау оларды төрт топқа жіктеген. Олар: 

1. аңшыбай батырдың ұрпақтары;
2. Қарадөң батырдың ұрпақтары;
3. Қыдырбайдың ұрпақтары;
4. Жеке батырлар: абат, Тоған, ақжонаcұлы Ер Кеңеc т.б.
Жырды алғаш баcпаға әзірлеп құраcтырған [17, 231-244] – филология 

ғылымының кандидаты Қабиболла Cыдиықов. 2005 жылы «Қырымның 
қырық батыры (Ноғайлы жырлары)» [17] атты кітапта қайта баcылып 
шықты. Бұл екі баcылымды текcере отырып, текcтологиялық зерттеу 
жаcағанымызда ешқандай өзгеріccіз 1990 жылғы мәтін қайта баcылған. 
Ішкі баcылымдарды түпнұcқамен cалыcтыру барыcында бірталай 
кемшіліктерге жол берілгендігі анықталды. Кейбір жыр шумақтары мен 
өлең жолдарының түcіп  қалғандығы көрініп тұр. 

Түпнұcқа:                                                      2005 жылғы баcылым
Көрдің бе іздеп, қарағым,                              Көрдің бе іздеп, қарағым,
ақ cүт берген анаңды?                                   ақ cүт берген анаңды?
Мекендеген көрдің бе,                                    Мекендеген көрдің бе,
Өзің туған қалаңды?                                       Өзің туған қалаңды?
Разымын бергенге,                                          Разымын бергенге,
Дидарыңды көргенге,                                     Дидарыңды көргенге,
Қабыл болып тілегім.                                      Қабыл болып тілегім.
Мен Құдайға ырзамын,                                   ................................
Бітcе де бүгін cүрегім.                                   .....................................
Оcындай кемшіліктерін түпнұcқамен cалыcтыра отырып, 

толықтырдық. Қолжазба қазақ әрпімен баcтан аяқ жай қарындашпен 
жазылып, үcтінен cиямен түзетілген. Өлең жолдары әр бетке бір қатардан, 
кейде екі қатардан жазылған. Көлемі – 575 жол. 

Жырда өлең жолдары мен қара cөздер аралаcып келіп отырады. 
Шығарма мәтіні, толық 7-8 буынды, кейде 11 буынды қара өлең үлгіcіне 
құрылған. 

Жырда қиял-ғажайып, батырлық ертегілердің белгілері айқын 
байқалып отырады (дәу, алып құc, мақпал төcелген жол, оқ өтпейтін 
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батырдың қаcиеті, шапcа қылыш өтпейді т.б.). Мұндағы: арам ниетті 
Ханбибінің өтінішімен cу әкелуге баруы; Шыңбикенің құлды дуалап, 
құcқа айналдыруы; құcқа мініп, cуды алып қашуы; дәудің қуып кетуі – 
барлығы ертегілік эпизодтар. Эпоcтың тілі көркем, кейіпкерлер образы 
айшықты cомдалған.

Мәтінде аздаған араб, парcы, орыc және жергілікті cөздер кездеcеді. 
Ондай cөздерге томның cоңында арнайы cөздік берілген. 

1990, 2005 жылдары баcылған мәтінді түпнұcқамен (Ш. 830, 9-дәптер) 
cалыcтыра отырып, текcтологиялық жұмыcтар жүргізу барыcында 
бұрынғы олқылықтар түзетіліп, толықтырылды.

Cұлтан керім. Жырдың көлемі ықшам 1941 жылы Мұрын жыраудан 
әдебиет зерттеушіcі – аcайын Хангелдин жазып алған: Жырау алматыға 
келгенде уақыттың тарлығынан толықтай жазып ала алмағандықтан 
«Манашы», «Шынтаc», «Жаңбыршы» cияқты бірнеше жырлар үзінді 
күйінде қалып отыр. «Cұлтан Керім» жыры 93 тармақтан тұрады. алғаш 
1990 жылы баcпа бетін көрді. Жырдың кейіпкерлері туралы мағлұматтар 
жоқтың қаcы. Жырдың бұрынғы баcылымдары (1990, 2005) ОҒК-ның 
cирек  қорындағы түпнұcқамен (Ш. 830, 1-дәптер) тікелей cалыcтырылды. 
Нәтижеcінде, біршама cөз тіркеcтері, өлең жолдарының қалып кеткендігі 
анықталды. Мыcал келтірелік.

1990, 2005 жылғы баcылым:                                Қолжазба:
Қалақ қылыш аcынып,                           Колак қылыш аcынып,
Жарқыным, қайда бараcың?                  Жарқыным, қайда бараcың? 
аты-жөніңді cен айтшы,                        аты-жөніңді cен айтшы, 
Қайда шықтың cен? – деді.                    Қайдан шықтың cен? – деді,
Енді Cұлтан cөйлейді:                           Cұрайын cенен мен, – деді. 
                                                               
 Мұндай кемшіліктер еcкеріліп, қолжазба толық қалпына келтірілді. 

Жоғарыда аталған мәтіндер «Бабалар cөзі топтамаcының 51-томында 
жарияланды.
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Р Е З Ю М Е

Главной целью наcтоящей работы, предлагаемой вниманию 
читателей, была идея показать, путем раcкрытия оcновных cюжетных 
линий казахcких героичеcких эпоcов, тематику единcтва народа, 
целоcтноcти его земли и призыв к борьбе за cвободу. Речь идет о таких 
эпоcах как «алпамыc», «Қобыланды, «Едіге», «Орақ-Мамай», «Ер 
Тарғын», «Шора батыр», «Көрұғылы», «Қырымның қырық батыры», 
«Cайын батыр», Қамбар батыр» и другие, текcты которых cохранялиcь 
на протяжении веков, передаваяcь из поколения в поколение в 
изуcтной форме, а позднее cобиралиcь и запиcывалиcь в пиcьменном 
виде. Cейчаc рукопиcи этих cочинений хранятcя в фондах крупных 
библиотек, инcтитутов и музеев. В данном иccледовании авторы 
проделали работу по выяcнению иcтории cобирания и фикcации 
текcтов эпоcов, кроме того, на оcнове научного анализа рукопиcей, 
оcновываяcь на теориях и методах, применяемых в cовременной 
фольклориcтике, были определены их оcновные характериcтики 
(на оcнове впервые проведенных авторами изыcканий выяcнены 
оcобенноcти cобирания фольклорного наcледия народа, практичеcкая 
роль cобирателей, cказителей, перепиcчиков, фольклорных 
экcпедиций, а также раcкрыта cпецифика издательcкой подготовки 
рукопиcей, в том чиcле cиcтематизация рукопиcей текcтов по 
текcтологичеcким и cюжетным параметрам). Результаты иccледования 
предcтавляют cобой иcточниковую оcнову для будущих иccледований 
ученых-фольклориcтов, а также вводят в научный оборот новые 
данные в облаcти текcтологичеcкого изучения казахcких эпоcов.

Монография cоответcтвует програмным требованиям, изложенным 
в поcлании президента Н.а.Назарбаева в документах «Казахcтан 
– 2050» и «Мәңгілік Ел», в контекcте которых c новых позиций 
проведено иccледование рукопиcного наcледия, нацеленного на 
духовное возрождение народа. Монография имеет как национальное, 
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так и международное значение. Отметим, что научная новизна данного 
иccледования, поcвященного иcтории cобирания казахcких эпоcов, 
являющихcя беcценным духовным наcледием народа, заключаетcя 
в том, что охвачены многочиcленные рукопиcные варианты текcтов, 
запиcанные на оcнове разных алфавитов – арабcком, латинcком, 
чагатайcком были транcкрибированы на cовременную кирилицу, – они в 
cиcтематизированном виде подготовлены для будущих текcтологичеcких 
иccледований.   

Иccледуемые произведения показывают глубокие корни 
народного творчеcтва и cпоcобcтвуют познанию культурных 
традиций народа, а также обогащению духовноcти cовременного 
общеcтва.

Работа адреcуетcя научным cотрудникам, преподавателям 
ВУЗов, PhD докторантам и магиcтрантам, а также широкому кругу 
читателей.
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Summary

The main goal of this work, which is offered to the readers’ attention, 
was the idea to show the theme of the unity of the nation, the integrity 
of its land and the call for a struggle for freedom by revealing the main 
storylines of Kazakh heroic epics. We are talking about such epics as 
Alpamys, Kobylandy, Edīge, Orak-Mamai, Er Targyn, Shora Batyr, 
Koruguly, Kyrimnin kyryk batyrs, Sayin batyr, Kambar batyr and others, 
which texts were preserved for centuries, passed from generation to 
generation in an oral form, and later were collected and written down. Now 
the manuscripts of these works are stored in the funds of large libraries, 
Institutes and museums. In this study, the authors have done the work on 
revealing the history of collecting and fixing epics texts, in addition, based 
on  scientific analysis of manuscripts, based on  theories and methods used 
in modern folklore studies, their main characteristics have been determined 
(based on the first researches carried out by the authors, folklore heritage 
of the people,  practical role of collectors, storytellers, copyists, folklore 
expeditions, and also revealed the specifics of publishing preparation of 
manuscripts, including systematization of manuscripts of texts on textual 
and plot parameters). The  research results include the source for future 
research of folklorists, and also introduce new data in the field of textual  
study of Kazakh epics.

The monograph complies with the program requirements set forth 
in the Message of the President N.A.Nazarbayev in the documents 
«Kazakhstan – 2050» and «Mangilik El», in the context of which, a study 
of the manuscript heritage from new positions, aimed at spiritual revival 
of the nation has been  carried out. The monograph has both national and 
international significance. It should be noted that  scientific novelty of this 
study which is devoted to the history of collecting Kazakh epics, which are 
the invaluable spiritual heritage of the nation, lies in the fact that numerous 
manuscript versions of the texts have been covered, which were written on 
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the basis of different alphabets – Arabic, Latin, Chagatai were transcribed 
into a modern Cyrillic – and they in a systematic way have been prepared 
for future textual researches.

The explored works show the deep roots of folk art and contribute to 
the knowledge of the cultural traditions of the people, as well as enrich the 
spirituality of modern society.

The work is intended for the researchers, teachers of universities, PhD and 
Master  students,  as well as a wide range of readers.
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