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к г р і е . П Е

Бү гІнгІ казак фрльклортану ғ ылымының  алдында. 
зерттелуге тйісті кө птегең  мәселелер тұ р. Олар кдзақ  
ауыз адебйетініқ  арғ ы шығ у тегі (гепезисі)-, оның  кө не 
мифологнямен байланысы, фольклор дың  поэтикалық 
Хурылысы мен жанрлар жү йесі (система) т. т.Солардың 
Ішінде, қ азақ  фолькдоры мең  ө зге халыктар фольклорын 
салыстыра карап, олардың  арасындагы ортақ  зандылық *- 
тар мен ерекшелікгерді айырып зерттеудіц де ү лкен мә- 
пі, орны бар. Бұ л мәселедегі ізденісіміздің  басы — ал- 
дыцғ ы жнлы жарық  кө рген «Қ азақ  фольклорының , 
.типологиясы» !. Рас, мұ нда казак ауыз әдебиетінің  бірта- 
;дац жапрлары, атап айтқ анда: эпос, ертегі, аң ыз-әкгіме, 
тұ рмыс-салт жырлары тү рк і-моиюл: халыктарының 
фольклорымен салыстырыла зерттелді.. Бұ л ецбек 
«фольклор зерттеудщ ө рісін кекейтіл, оны жаца белеске 
шыгаруғ а, белгілі жанрлар,, щығ армалар, процестср ж«- 
hiндс нёғ ұ рлым дәл, сенімді, ақ иқ ат тұ жырымдар жасау*  
;ғ аг мү мкіндік бердЬА
і;- , Алайда тар ихи-еалыстыр малы принцип тұ рғ ысынан 
іжү ргізілетн; зерттеулсріміздің  кө лемі мен шецбері мұ - 
^нййёН' шектеліп қ алмауғ а тиісті. Ьцы жалпы фольклор 
Ьрйың ша да, немесе жеке жанрларды бө ліп алып тара- 
,тый тексеруге де болады. Бұ л нақ тылы бір жанрдың  ез 
іш індёгі ерекшсліктерді танып білу ү шін, бір халық  пен I *

I Қ азақ  фольклорынын тинологйясы. Алматы, Г981, 47-6.
' Сондз, 5-6.
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бір халық тыц фольклоры ндағ ы ұ қ сас, бртақ  сипаттарды 
дәлме-дәл салыстырып, саралап зерттеу ү шін аса тиімді 
тәсіл. Жұ ртіиылық  назарына ұ сынылып отырғ ан «Қ азақ - 
тың  тұ рмыс-салт жырларының  тішологиясы» атты бү л 
ең бёгімде осьг мақ сатты іске а сыру ниеті кө зделді.

Бұ л еқ бектің , негізгі мақ баты — қ азақ ты ң  кө п салалы 
тұ рмы с-салтжы рлары н тү рлі ұ қ састық  тұ рғ ысынан зерт
теу, Соның  іш ің де Тү ркі халық тарының  туыстық  тектес- 
тігінен, былайша айтқ анда, тарихи-генётикалық  ұ қ састы- 
ғ ынан туатын ортақ  желілерге, кө ркемдік қ айталаулар 
мен тұ рақ ты формулаларғ а ерекш е назар аударылды. 
Сондай-ақ , қ оғ амдык тұ рмыстьщ біркелкілігінен туатын 
ү қ сас желілер, образдар мен мотивтер турасында да 
арнайы зерттеулер жү ргізіліп, нақ тылы талдаулар жа- 
салды, Сол сёкілді мәдени қ арым-қ атынас арқ ылы ауыс- 
,5Қ .ан'■ қ ө ркемдік қ ұ былыстарды салыстыру ш арттарын да 
ара-тү ра болсада ұ тьщды пайдалануғ а тырыстық . Бұ л 
мәселелер, негізінен, «Ортақ  жанр, ұ қ сас ү лгілер» атты 
тарауды ц бірінші, екінш і бө лімдерінде тиянакты тал- 
дауын танты.

Ал, академик А. Н, Веселовскийдің  «Ә р тү рлі хальтқ - 
-тар фольклорындағ ы мотив ү қ саётық тары рбразды фор- 
мулалар тект.ос қ огамдык жағ дайдың  біркслкілігінен 
туып, .қ алыитасқ ан. Кө ркемдік ойлау жү йёлерінің  бір 
сарьшды, ү қ састыгын психологиялық  әрі тү рмыстык 
ОМІрдің  бірдёйлігімен» 3 ғ ана тү сіндІруге болады дейтін 

дұ жырымын басш ылық қ а ала отырьш жазылғ ан «Тұ р- 
мые-салт жырларын тар их и - с а л ы стыр мал ы тұ рғ ыдан 
•зерттсудіц мәселелсрі» атты біршшІ тарауда тниология- 
лы қ  тәсілдщ: теориясы мен методологиясы, оны қ азақ ты ң  
ұ лтты қ  фольклорыиа байланыстырып зерттеудіц жолда- 
ры арнайы қ арастырылады.

Еқ бегІміздің  сонғ ы тарауы  «Тұ рмыс-салт ө лендері- 
нін поэтігкасьі'> деп аталады. Мү мда- халы қ  ө лецдсрінін 
сю жеті, ко м п о зи ц и яс ы, о н ы ц жасалу жолдары, кө ркем- 
дік компоненттер: эпитет, тецеу, метафора, психология- 
лы к параллелизм, тұ ракты тіркестер мсн дәстурлі фор- 
гмулалардыц ролі, ө лец ө лшемі т. т. тү гёл сараланып 
•талдауғ а алынган. Сондық тан болар, тілі туыс тегі бір

3 Веселовский Л. Н. Собр. соч. С і:б, 19ІЗ, т. 1, е, 495.



казак, каракалпак, кыргыз, ноғ ай, қ араш ай, алтай, та
тар, баш қ ұ рт, езбек халық тарының  ө лең дерін салыстыра 
тексерудіц нәтижесінде ө лең  жанрыны.ң  поэтикалық  

•ерекш елігін айырып, ажы ратуга толық  мү мкіндік туды.
■ ; Кыскасы, бұ л ең бек алдынғ ы ш ыкқ ан зерттеулеріміз- 
ді қ айталамайтьш , композиң иялық  қ ұ рылысы, негізгі кө - 
•юргеР проблем асы жагьш ан жаца, тың  ізденістердіц 
жемісі. Солай бола тұ рса да бұ л алғ аш қ ы талпыныс. 
Сондыктан мұ нда тарихи-салыстырмалы зерттеудің  бар 
аепектілері бірдей толық  әрі терең  қ амты лды ,— деп.' 
кееіп айта алмаймыз.

Біздің  максатымыз тұ рмыс-салт ө лендерін бұ рын сө з 
болмаган жана методология тұ рғ ысынан талдап, ой жү - 
гірту, ө лең  жанрына тон ортақ  заидылық тар мен ерек- 
ш еліктерді ашып, ажырату 4. Міне, біздіц зерттеуіміз дәл 
:оеыД«ү ддеден туды.

4 Уахитоа Б.  Типологическое и особенное в казахской обрядовой 
поэзии. — Известия АН КазССР. Серия филологическая, J 981, № 1, 
с. 1- 7.



I т а р а у ‘

ТҰ РМЫС-САЛТ ЖЫРЛАРЫН 
ТАРИХИ-САЛЫСТЫРМАЛЫ 

ТҰ РҒ ЫДАН ЗЕРТТЕУДІҢ  МӘ СЕЛЕЛЕРІ

Қ ө птеген ғ алымдардың  жорамалдауынш а ТуркІ қ ағ а- 
натына кірген халыктардың  кө пшілігі хундерден тара- 
ран, соныд ұ рпағ ы делініп жү р Біздің  дәуірімізге дейін- 
гі III ғ асырдьщ басында бө лініп щ ық кан хү ндер (қ ытай 
траң скріш циясы бойынша сюнлер, хундер) осы заманғ ы 
IV ғ асырдың  алғ аш қ ы жартысына дейін Батые пен Шы- 
ғ ысты жақ ындатқ ан, кезінде айбарлы ү лкен мемлекет 
болғ ан. Хү ндер тө рт ғ асырдан астам уақ ы т бойына қ ытай 
хандығ ымен араздасын келід, ақ ыры біздің  дәуірімізге 
дейінгі 109 жылы Хань империясын ө зіне қ араты іі 
алғ ан. Міне, сол қ ытай хандығ ымен арадағ ы  ш.абысты 
бейнелейтін «Саймақ ты ң сарьі ө зені» дейтін ү лкеп эпос- 
тық  жыр болғ ан 1 2. Саймак, — Қ ытаймен қ ағ ы сқ ан хү н, 
батыры. Осы секілді «Бозайғ ыр» жырын ш ығ аруш ылар 
да бір кезде хү ндер болғ ан да, кейін тү ркі тілдес халық - 
тарды ң  ортақ  мұ расына айналып і?еткең . Мұ нда хү н ба- ■ 
''тырларының  жан серІгІ болғ ан айғ ыр сіш аты баян дала-'  
ды. Тегінде хү ндерден басталып, тү ркі халық тарының  
арасына кең  тарағ ан ө лең -жырлар аз болмағ ан. Сонын 
бірі балаларғ а берстін бата.

Ай мү йізді ак Кошқ арым 
секікі болсын,

Қ амыстай тік қ ұ лағ ы бар айғ ырьім 
секІқ І болсык,

1 Қ азақ  ССР тарихы. Бес томдық . Алматы, 1980, І-т., 295-6.
2 Ауэзов М. 0. Сб. статей к его шестидесятилетию. Алма-Ата, 

1959, с. 74—75. ■
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Шудалары тө гілген қ ара тү йем 
сенікІ болсын, —

деген жолдар, міне, сол хү ндер заманынан қ алғ ан. .
Хундер Сыр бойын жайлағ аң  каң лылармеіі бірігіп, 

Шыгыс Тү ркістанның  терістік бө лігін, бү кіл Тарбағ атай 
мён Орталық  Қ азақ станды, кейіп Арал тең ізі мен Каспий 
боііын мекен еткен,

;Ал( ү йсіндер бблса, сонау Қ аратаудан бастап, бү кіл 
Шу, Талас бойларындя,. Ыстық  кө л мен Іле жазыгының  
аралығ ында қ ө шіп-қ онып жү рген. Бү л туралы яғ ни Ор- 
талы қ  Азиядағ ы кө птеген рулар мен тайпалардың  бірін- 
бірі ыгыстырып, бірініц жерін бірі тартып алып, кө шіи- 
қ опьіп жү рген ұ лы боскыншылық  дәуірі туралы Қ азак 
€С Р  тарихыныц бірінші томында былай делінген:

«Халық тардыц ұ лы қ оныс аударуы» Қ азақ станның , 
Орта және Алдың ғ ы Азияның , ' соидай-ақ  " Европаныц 
этникалық  және еаяси картасын едәуір дәрежеде ө згерт- 
ті... Ө лкенің  бү кіл территориясында тү ркі тілдерініц ке- 
цінсн таралуы гұ ндардың  қ ысымьінан болғ ан 1 шыгыс 
.тайпаларыньщ миградиясымен " байлаң ысты болса 
Жёрек»'-3. :

Сө йтіп, біздің  дәуІрІміздің  VI ғ асырында Қ азақ стан- 
нын-Щйвьіс, Оң тү стік шығ ыс аудандарында — әлеумет- 
тік-экоиомикалык формациясы жағ ынан рулық -патриар- 
халдық  зяцга негізделген феодалдық  қ оғ ам—Батыс турік 
кйғ анаты қ ұ рылады. Рас, ғ ылым жү .зінде этникалық  ж а
ты м  н осынш алык аймақ ты алыи жатқ ан туріктер тура
лы әр тү рлі кө зқ арастар бар. Ватыс тү рік қ аганаты  се- 
•кілді тү ргсштер мсн қ арлұ ктар, оғ ыздар меи - ісыпшагк. 
қ агаігаттарының  шаруашылығ ы меи қ огамДық  кү рылысы 
‘бір тсктес болган. Сө йтіп^біздің  жы л санауымыздың VI— : 
VII ғ асырларында кө нс тү ркі жазбасы  и айда болын, Қа- 

, зақ етан жәпе онымен шектес кө птсген слдердіц тұ рғын- 
дарын тү ркі тілдсс халық тар дсп атаган. Тү ркілер көк 
тзң ірісің е, жер мен суга, от-анағ а табынғ аіг. Білгс қ ағ ан, 
Кү дтегін, Тоныокө ктіц ө мірлеріне арналғ ан атақ ты  О р -  
xoWr-т Еиессй тас. жазбалары  мен «Козы Кө рпеш—Баян 
^л>г»'ж ьгрлары  сол тү ркі кағ анатының  тұ сында туган. 
-ІШУн- V III—X гаеырлардағ ы  қ арлұ қ тар дәуірінде, қ ып-

в Дазақ  ССР тарихы. Бес томдық . Алматы, 1980, 1--Т„ 297—298-6.
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ш ақ тар мен оғ ыздар тү сында Сырдария. FIJy, Талас,Лле 
бойларына отырық шы қ алалар салына бастағ ан (Жаң а> 
кент, Қ ұ мкёнт, Сығ нақ , Қ оіілык, Тараз, Отрар, Баласа- 
ғ ұ н т. 6.). Каратаудын. теріскей бетіндегі Баба-Ата 
сарайы мен Тараз маң ың дағ ы БабаДжы-хатын, Айша- 
бибі мавзолейлерІ осы тұ ста салынғ ан. Мұ ны еалдырғ ан 
адам Афросиат — тү ркІ елінен шық қ ан.

Біздің  дәуіріміздін, бір мың ыншы жылдарында тү ркі 
тілдес тайпалардьщ  негізін ү йсін, қ ақ лы , қ ыпш ақ , арғ ынг 
найман, керей, қ оқ ырат сияқ ты атақ ты рулар -қ ұ рағ ан. 
Қ азақ  ССР тарихында айтылғ андай:

«Сондай-ақ  ежелгі қ азак территориясын кө не заман- 
да мекендегендердің  генетикалық  байланысы; — сақ тар- 
дан, усундерден, кангюйлерден, кейіырек тү рғ ештерден, 
қ арлуқ тардан, оғ ыздардан бастап қ азақ  халқ ының  
этникалық  компоненттері болғ ан қ ыпш ақ тарғ а, қ имақ - 
тарғ а, арғ ындарғ а, наймандарғ а,. кёрейлерге, коң ырат- 
тарғ а, албандарғ а, дулаттарғ а, алш ындарғ а, әлімдерге, 
ноғ айларғ а және басқ аларғ а дейінгі генетикалы қ  байла
нысы бар екендігІ кумансыз.

Миграциялардың  ыкпалын теріске шығ армайтын, 
қ айта блардын маң ызын нақ тылап кө рсететін мү ндай 
генетнкалық  байланыс казақ тарды н халы қ  болын қ ү рьіл- 

' ғ аннан кейінгі де рулық -тайпалық  қ ұ рылымында ғ ана 
ацғ арылып қ оймай, сонымен бірге олардын, ш аруаш млык 
және мәдени: формз.ларының , ө мір ү лгісІ мен тұ рмысы- 
нын біртектілігі мен территориясыныц ортақ тыгынан да 
анғ арылады. Ақ ырында, бұ л байланыс тілдің  сабақ тас- 
тығ ында... Орта Азң яның  кө рш ілес жерлоріндегі тү ркі 
тілдес туыстас халық гардин, қ ұ рамына енгеи бір.қ атар 
этнркалык комлоненттердің  ортактыгы да осыны кө рсете- 
ді» 4, -  деген пікір барш а тү ркі тілдес халы ктарғ а ортак 
жақ ындық тм, туыстық ты кө рсетеді.

Ал, осы рулардық  ішінде, осіресе, қ ыпш ақ тар шыгыс- 
та Алтай-Саяннан бастап, бдтыста Венгір жеріне дейін 
осыш иалыкты алын ө лкені мекен еткен. Қ ыпш актар бір 
кезде Кпщетпен де, Ү нді елдерімен де, керщі . Кавказ 
халыктарымен де тығ ыз байланыста болган. Тө рт тү лік 
мал ө сіріп, КӨ ШІН-К.ОИЫП жү рген қ ыпш ақ тар.кейін Отрар,

* Сонда, 17-18-6 .
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Сыгнак секілді калаларды  мекендеген. Отрардан ш ык- 
қ аң  атакты  ғ алым философ Ә бунәсІр-Фараби Да, Отрар: 
қ аласыныц тарханы Қ әдірхан да қ ыпш ақ  руынан. Ал, сод 
қ ыиш ак, қ аң лы, қ бң ырат рулары қ азіргі Қ азақ стан, Op- 
та Азия жэне Россия федерациясында тұ ратын біраз ел- 
дердің  кұ рамында бар. Бұ л рулар, әсіресе ө збек, қ ырғ ыз,. 
қ арақ алпак, ногай, тү рікмен, қ араш ай, алтай халы қ та- 
рында әлі кү нге дейін сақ талғ ан.

<Демек, казіргі тү ркі-монғ ол тілдес халыктардыц 
фольклорындағ ы дәстү р жақ ындық тарын олардын, ұ з ак 
дауірлер бойындағ ы этникалық -мәдени қ арым-қ атынас- 
тарынан, тұ рмыс-тірш ілігі мен әдет-ғ ұ рпынан, Ж о р а - ж о -  
сыны мен тіл туыетығ ынан іздестіру ксрск. Бү л қ арым- 
қ атынас орхон дәуірінен кө п бү рын. басталып, сюнлер, 
сяньбілер, жужандар, тү ріктер, кө к тү ркілер, оғ ыз-ұй- 
ғ ырлар, кыргыздар, ккдандар, татабылар ламаныиа дс- 
й н  жалғ асвш  келген. Кейін біздің  дәуіріміздщ  I -IV. ғ а- 
сьғ рЛарында бір жағ ы: монғ ол, ойраттар болып, екінші, 
жагы — Орта Азия, СібірдІң  тү ркі тілдес халық тары бо
лып беліне баетаган.
;; Бұ л, кезендердсгі тү ркі-монгол тілдес халық тардың : 
ортақ  жауы терістік қ ытай династпясы Табгаиітар бол- 
ган. Ал, коііін VII гасырдыц соды мен VIII  ғ асырдыц ба- 
сында кө к туркілер Табгаш тарцы жең іп, монғ ол тілдес 
халық тардың  бостандыгын сактан қ алғ ан. Міне, турк:- 
монгол 'слдеріне ортак осындай оқ иғ алар келс-келе мон
гол тілдес халық тардин, есділікті фольклорьінән да, кө не 
тү ркілсрдің  жазба сскерткішторінен де ө з бейпесін таііты. 
Атақ ты Орхон-Еноссй тас жазбалары  мен Махмуд Қ аш- 
Дзрндыц «Девани луғ ат-ат тү рк» сездігі (1 0 7 2 — 1074,),. 
Жү сіи Баласагү нидыц ^Қ ұ дадгұ  біліг» поэм асы (1 0 6 9  — 
— 1070), Сү леймеи Бақ ырғ анидың  ө лең дері мсн Қ ожах- 
мет Яесауидіц «Диван-и-ХикметІ» — ж аліщ  тү ркі тілдес 
'халы қ тарғ а ортак есксрткіштер. Мысалы, М. Қ аш қ ари- 
дыц саздігінде «Савда мондағ  кулер» деген сө здер бар. 
Мінс, осындағ ы барш а тү ркі тілдес халы ктарга ортак 
<<сав» сө зінің  кө п тү рлі мағ ынасы барлығ ың  М» Қ аш қ а- 
ридық  сө зі былай деп этап кө рсетеді. Сав — аталар ;оө з-іг 
' касса, хнкая, хат, сө з, бү рынғ ы уакиғ алардап хабар беру„ 
дка.дзлық тар жеткізу. «Савчы — ұ лы тәцірі жібергсн ел- 
ш ілердід бірі. Бұ  сө здің  асылы, хабар, мақ ал жәнс сө з:



шағ ыиасындағ ы сав сө зінен 'алынғ ан»5,— дейді. «Сав» 
.дел келтірген текстілер арасында макДлдар да, арбау, 
-байлау, ант ету, жорамал сө здері де ұ ш ырасады, Соньпі 
•бірі — ант ету сө зі. Бұ л туралы М. Қ аіііқ ари былай дейді: 
'«Қ ырғ ыз, ябоку, қ ыпш ақ , һ әм басқ алар бірер кісіге ант 
дшкізғ енде яки одан бірер нәрсеге уағ да алғ анда, жала- 
наш қ шплшты оның  алдына қ ойып, «Бұ  кө к кІрсін, қ ызыл 
шық сын» дейді. Яғ ни, уағ да бұ зылса, темір сені ө лтірсін, 
еш  алсын дейді. Сондық тан да олар темірдІ қ ұ рмет қ н- 
,лады»6. -

Сондай-ақ  Ж. Баласағ ұ нидің  «Кұ дадғ ұ  бІліг» поэма- 
сындағ ы  «Абышқ а сө зІн ұ қ , ұ мытпа»7 деген жолдар қ а- 
зіргі туркі халы қ тарш іьщ  фольклорында жиі қ олданы- 
-льш жү р, Мысалы, қ ұ мыктар — аталар сезю, чуваш тар 
ваттисен самахе (қ арттар сө зі) десе, ал кейбір халық - 
тарда тү ркі сө зі араб сө зімен қ атар колданылып келеді. 
Лйгалық  азербайжан тілінде— абыш қ а сө зі — аталар 
ісө зі һ әм зәрб мәсәл;- ө збектерде— мақ ал, мәсәл, аталар 
сө зі, татарларда — бү рынғ ылар сө зІ, халы қ  сө зІ, ғ ибрат- 
льг сө здер деп айтылады, Осы сияқ ты дастан деген атау- 
дың  арғ ы тө ркіні фарсы сө зі болғ анымен, тү ркі тілдерін- 
'Де бұ л «тарих, хикая», «ө ткен іетердің  хикаясы» деген 
"мағ ына береді. Бұ л атау қ азір ө збек, тү рікмен, қ ырғ ьгз, 
қ арақ алпақ , татар, қ азақ , тәжІк фольклорында да осы- 
лай аталып жү р8. ,■

Бір кезде ү лкен.бір ұ лыстың  иә какандыктың  қ ол ас- 
- тында болган туркі тектес.халық тар кейін келе-келе бір- 

жеше хандық қ а та pan, жеке-жеке ру-тайпаларғ а, ү лтқа 
'бө лініп кеткен. Бірақ , арада қ анілама ғ асырлар ө тседе 
оркайсысы сол бір текті сө йлеу жү йесІн сандал калкан. 
Демек, казіргі тү ркі тіЛдес халық тардын ауыз әдебиетін- 
дс кездесетіи ортақ  оралымдар мен ү қ сас ү лгі-ө рң ектерді 
•сол халық тардын арғ ы тогі — ата-бабалар . дәуірінен 
қ алгаи мұ раның  гқ ұ рнағ ы, соның  сурет-сілемі: деп түсін- 
гсн жө н.

6 М. К,ашқ ари. Девон и луғ ат-ат тү рк. Ташкент, 1963, 3-т., 168, 
445-6.
' ' * Сопда, 1960, !-т., 232, 252, 312-6. . ; '

7 Дрсвнетюркекий словарь. Л., 1969, с. 69 - 70.
8 Ә хмэтова Ф. Дастандар. Татар фольклора жанрлары. Казан,

Д978, 27-6. ;



Рас, кейін әр ұ лт, әр ұ лыс, рулардың  бө лініп ш ы ғ уы -. 
'на, жер жағ дайларының  ш алғ айлығ ына, жау шапқ ын- 
шылығ ыиа ұ шыраи, бір жердей бір жерге ауа кө шіп жү - 
руіне, кейін жеке хандық қ а бө лініп, әкімш Ілік орьгнда- 
рының  бір тусқ а шоғ ырланып тұ рақ талуы на байланысты 
олардыи. тіліне, сө здік қ ұ рамың а жаң а сө здер, ең бекке, 
дәсіпке байланысты тьщ атаулар, жергілікті диалект, го- 
ворлар пайда бблып, бұ рынғ ы тілдік норма біраз ө зге- 
рістерге ұ шырайды. Ұ лттық , хандық  әкімш ілікке бө лініп 
тұ йық талудың  негізінде әр ұ лттың  әдет-ғ ұ рып, жора-жо- 
сында, тұ рмыс-тірш ілігінде ө зіндік ө згерістер, ө згешедік- 
тЬр пайда бола бастайды. Ерте замандардан зуызщ а 
туып, бірлсн бірге, ұ лыстан ұ лысқ а тарап кеткен бұ рың - 

. нан бар әқ гіме, жырлар, шешендік сө здер мен мақ ал-мә- 
тслдердің  ү стіне ж аң а нұ сқ алар, ұ лтты қ  сОны ж ақ а ва- 
риангтар туады, Бұ л, бІрдё, сонау кө не заман тө ркіндес- 
тігінсн туып жатса, екінш іден, ауыс-тү йіс арқ ылы яғни 

..поэтикалық  образдар мен мотив ұ қ састық тары арқ ылы 
келіп, ө зің дік тың  сипат алып жатады. Мысалы, тү ркі- 
монғ ол халы қ тары — қ ырғ ыз, қ азақ , алтай, қ арақ алпақ , 
татар, башқ ұ рт, буряттардың , сахалар мен тува-ұ ранхай- 
лардың  аң ыз-әң гіме, мифтеріндегі жекелеген ру, ұ лыс--. 
тардыц, ацдар мсн қ ү стардьш, шыгуыи баяндайтын снм- 
волдық  тү сіпіктер мен М. Қ аш қ аридың  «Сө здігіндегІ» 
кы л  кайы ру— тү ркі тілдес халы қ тарда кү ні бү гінге 
дейін бар. Аксақ  қ ұ лан — Жош ы хан ацызыиың  тү п тер- 
кіні де іш рғ ы з-казакқ а бірдей ортақ  дү нис. Кө нс заман- 
дарда ө мір сү рген атақ ты  Кет-Бұ га ақ ын кырғ ыздарғ а 
кандай бслгілі болса, қ азақ тарғ а да сондай ө з абызы 
есепті. Тарихи деректсрге қ арағ анда қ ы рғ ы з-казактар,

. эсіресе, XV—XVI ғ асырларда тіптен тағ дырлас болғ ан, 
ортақ  жауьш а қ арсы жұ бьін жазбай бірлесе жү ріп қ арсы 
кү рескен, бір окімш ілік орнына бағ ынғ ан. 

;::):;^Дыр;ғ ыздық /-«Қ ұ рманбе;қ »' деген жырында казах пен 
қ Ыргыадьщ бірігіп қ алмақ қ а қ арсң  соғ ысқ аны айтыла- 

,.дйі,- Агақ ты «Манас^ жырында біздің  Ер Кекше батыры- 
Уыз сө з болады. Кысқ асы қ ырғ ыз бен қ азақ ты ң  ежёлден 
'Кёле жатқ ан туыстыгы туралы кө птегеи деректер бар. 
Соның  бірі К. Алексеев жазып алғ ан «Қ ырғ ыз-қ айсақ тын, 
қ айдан шық қ андығ ы туралы аң ыз». Алексеев мү ны 1871
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жылы Жағ албайлы  Бырш ымбай дегеи кармядан жазып 
ал рам.

: «Баяғ ы  ө ткең -заманда, қ азіргі Қ оқ ан мен Бұ кар ара- 
сында, Кө п рулы елІ бар, эрг кү шті, әрі даң қ ты бір хан 
ө мір сү ріпті. Бірде оғ ан екі кү ң  әкеліпті, бірінш ісініқ  де- 

' небі де, тү рі де аппақ  — Кавказдан екен, екіншісі — 
мокғ ол қ ызы, екеуінён де аумай аналарына тартқ ан екі 
ұ л бЪлады. ТегІне карай оларғ а есім беріледі. Монғ олдан 
туғ анын Қ ара-қ ыз, кавказдан туғ анын — Қ ыз-ақ  деп 
атаГіды. Олар ө сіп қ алғ ан кезде әкелері ө ледІ де, басқ а 
ағ а-бауырлары бұ ларғ а кү н кө рсетпейтін болады. Сон- 
дық тан олар ө здеріне арнап хан ордасынан мал ү рлап 
алып, далағ а безеді, кйіздев ү й тігеді де ойнап-кү ліп,. 
журіп жатады. Қ ара-қ ы з қ ы тайколасты на, Қ ыз-ақ  осн 
кү нгІ Тү ркістан жеріне кетеді». Бұ дан әрі «Қ ара-қ ыз» 
атауының . «қ ырғ ызғ а», «Қ ыз-ақ тың » «қ азақ қ а» айналуы 
туралы айтылады. Қ азақ тан  ү ш ұ л туды делінеді: Ұ лы' 
Орта, Кіш і ұ л 9.

Міне, қ азақ -қ ы рғ ы зды н қ айдан ш ық қ андығ ы туралы 
айтылатын осындай аң ыз-әң гімелер тү ркі тілдес хдлық- 
тардыД ауыз әдебиеті — фольклорьша тән, ескіліктен 
қ алғ ан жанрлардың  бірі.

Осы еекілді бір дерек казак пен каракалпак жайын- 
да. Лбу Хамид Ә л-Гарнатидің  жэзбалары на қ арағ анда 
Сырдария (Яхсарт) мен Амудария (Жайхун) бойлары -  
казак пен қ арақ алпақ тьщ  ата мекені болган і0. Нжелгі 
дү ние тарихында ол Хорезм хандыгы деп аталкан. Қ ырым 
мен Қ ытай арасындағ ы жібек жолы осы Хорезм ханды- 
ғ ынық  ү стінен ө ткен, Ш ьщғ  ы сх а н ны ң ш  апқ ыншылығ ын а 
дейін бұ л жерлерде сәулеттІ ірі қ алалар болғ ан.

Қ азақ  пең  каракалпактар VIII ғ асырдыц бірінші жа- 
рымында жиделі Байсың  жерің  жайлағ ан, кейің  X I V  ғ а- 
еырдыц басында Еділ-Жййы қ бойы ң а кө шіп келіп Алтьш 
Орда хакдығ ынық  кұ рамында болган. Рас, тарнхи ө лең * 
дерде Жиделі Байеыи-Қ оныраттың  мекеві деген сез бар. 
Ол уақ ьгпағ ы  ең  ү лкен ру, тайпалардың  бірі оеы Копи
рах, Қ ацлыдар болган. Оеы кү нгі қ азақ  пен қ арақ алпақ - 
тар сол Қ оң ырат пён Қ ыиш ақ  руларыныд ұ риағ ы. Демек,

> в Оренбургский-листок, 1894, 20 февраля, №  17.
-:о Путешествие Лбу Хамида Лл-Гаркати. М.., 1971; Толстов С. II.  

Древний Хорезм. М„ 1948.



тарихи деректерге қ арағ анда тү ркі тілдес елдер кө п ғ а- - 
сырлар бойы бірімен-бірі қ оян қ олгы қ  араласып, бірге 
тұ рып, бірге жасасып келген и . Х алы к ө лендеріндеғ і 
«Жидели-Б а йс ы н Қ оң ыраттың  мәканы» немесе «Жиделі 
байсын жерінде, Қ одырат деген елінде» деп келетін сө з- 
дер, міне, сол.замандардан калғ ан тарпхнамалар.

Кейін XVI ғ асырдың  екіншІ жары мы нда Тоқ тамые 
ханның  қ арауындағ ы  он сан ноғ айлы елі бө ліне кө шіп, 
қ азақ  пен қ арақ алпақ  Сырдарияныд бо.йын жағ алап қ о- 
ныс тебедІ. Міне, сбл дәуірдің  бір белгісі ретінде айты- 
лып жү рген «Еділ қ айда, ел қ айда, Еділге жетер кү н 
кайда> деген сө здер, Екі ел іщінде кең  тарағ аң  ескіліктің  
белгілері. Сондай-ақ  Орманбет бидің  ө ліміне арналғ ан 
■ ө лең  қ азақ  пен қ арақ алпак халқ ы ны ң  тарихи жағ ынан- 
тағ дьірлас еқ енін кө рсететін кө ркем ш ежіресі іспетті. Бү л 
■ ө лең  қ азақ та да, қ арақ алпақ та да бар, екІ елдін екеуіне 
де ортақ  дү ние. Мү ны бірінсн бірі ү йреніп алды, бірініц 
бірі кө шірмесі деп қ арауга тіпті де болмайды.

Сө й т ііі, қ арақ алпақ тарXVI ғ асырды и содынан XVIII 
гасырдық  ортасына шейін Сырдарияиыц орта һ әм тө мси- 
гі жағ ына жақ ын жерлерде тұ рып, Ү лы тауды жай- 
лағ ан . Сондық танда болар қ арақ алпақ тар қ азіргІ кү нге 

: дейін Туркістанды ата жұ ртымыз деп  есептейді. Малы- 
мен малы, жанымен жаны араласы п кеткен қ арақ алпақ  
иен қ азақ тар кейін жоң ғ арлар ш апқ ынш ылығ ы кезінде 
ч'ү ткіл халы қ  болып кө теріліп, ө зін ің  батыр ұ лдарьш 
жауга карсы аттандырады.

Mine, казак пен қ арақ алнак халы қ тары ны ц ық ылым 
замандардан келе жатқ ан таркхи, туы сты қ  байланысы- 
нын туп теркіні осындай.

Ак Жайы қ  кен Еділ бойы қ азақ  псн каракалиақ ткц , 
татар мен башкұ рттыЦ ата мекені. Сондық танда болар, 
Еділ осы аталган елдердіқ  бәрІнің  де ауыз әдебиетінде 
-бар, ертеден келе жатқ ан  ұ ғ ы мдарды й бірі. Мысалы, ка- 
рақ алпактар «Еднл қ анда, ел қ зйда. Едилге жетер кү н 
Кайда»,

Кднлдиц к&р.: еуйлары,
ЛЛкржырмекен, сууыктя.
Қ ияғ а "кеткен жалғ ызым,
Айланармекен жууық та,? — * 11

11 Махмуд Кашқ при. Девони лумт-ат-тү рк . .Ташкент, I960, !-т,
11 Каракалпак. халнк, киеыклары. ІІ&кіс, 1905, 1>0-Г>.



десе, татарлар:
Агкйделнең  арьягында,
Қ ү гәреп торгам тау макан?
Агыйделнёц арьягында,
Печэн чапТым бер ү зем ,13—

дсп жырлайды. Лқ  Еділ баш қ ұ рт халы к йырларыныц 
; ң егізгі лейтмотиві, ‘

Ағ изелдең  буйында ак кош булып
қ ағ ындым;

Сәғ әте ай, айы йылдай— шул казэре
Ьагындым.

Ағ изелкәй һ ыуын ай буйлатып,
Қ ыр каззлары оса тезелеп,14 —

дейді бір кезде Ноғ айлы хандығ ының  қ ұ рамында бө лғ ан 
бащ қ ұ рттар. . '

XV ғ асырда: Ақ  Орда — Ноғ айлы хандығ ы ыдырап, ор 
ру, ұ льістың  бө ліне кешуін, яғ ни «Ноғ ай-казақ ты қ  айы* 
рылсуын» баяндайтын «Орманбет бидің  толғ ауы» казак- 
тар арасында қ алай айтылса, ноғ ай, қ арақ алпақ  жұ р* 
тында да негізінең  сол текст сақ талады.

Мысальг қ азақ та да, қ арақ алпақ та да:

Жылау-жылау, жылау кү й 
Жылағ ан зарлы мынау кү й...
Арту-арту таулардан,
Аса кошті кө п ноғ ай.
Еділ менен Жайьжтан,

Жабыла кө шті код ноғ ай 15, —

деп келетін дәлме-дәл жолдар бар. :
Сондай-ақ  ноғ айлы дәуірінде туғ ан атақ ты  «Қ ыз Жі- 

бек» тәрізді бІраз жы рлар ноғ айлы жырлары Деп атала- 
ды. Ал, сол иоғ айлы жырларын жасауғ а казак, қ арақ ал- 

: пақ тан ө зге қ араш ай, кұ мық  т. б. кө птеген Сібір халык- 
тары да катыскан. ;
; Қ ысқ асы ауыз әдебнетініц ескілікті кө не дәуірлеріней 
келё жатқ ан шагын турлері еалт ө лендерімеи коса Қ ор- 
кыт ацызы, Ac an қ айғ ы, Сыпыра жырау, Жиренш е ше-

Татар халық  ижаты. Қ азая, 1970, 197-6.
м Башкө рт халдыныц аззби мирасы. Ө фо, 1965, 125— 133-6.
15 Мағ ауип М. Алдаспан. Алматы,. 1971, 8-6.; Аймбегов Қ . Халык, 

даналығ ы. Нокіс, 1968, 64-6.
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шен, Алдар кө се, Ер Тө стік, Ер Кө киіе, Қ амбар, Алпамысг 
жырлары тү ркі тілдес халық тардың  кө бінен ұ ш ырасатын, 
дыпш ақ  пен оғ ыздар арасынан щ ық қ ан ортақ  мұ ра 
ссеп-ті.

Қ аш аннан тату тұ рып, тел ө скен СІбІр, Орта Азия; 
Кавказ халық тарының  заттық , рухани мәдениетінде бізге 
ұ қ сас белгілер кө п. Қ азақ ты  бір туғ ан, ө зш ен тектес' 
жұ рт тұ татың  бұ л елдерде бү рынғ ысын айтатын, бү гінгі- 
сін баяндайтын ө нерлік деректерді мол ұ ш ыратамыз. Вұ -- 
лардың  фольклорындағ ы ү ндес ү лғ ілер, тнптес, тұ рйаг- 
тае туратын келІсім-кёйіптер, эпикалық , мифтік мотив те р? 
мен балттық 'жы р нұ екалары тү б! бір туыстық тың  тө ркг- 
Йін танытады, Ә р халы қ  бұ л мұ раларғ а ө з топырағ ында 
ө нғ ён, ө здері ш ығ арғ ан, әйтпёсе біреудең -біреу ү кренген, ■ 
сатылаи жёткен жырлар, ө лёндёр есепті қ арайды. Фоль- 
клорлық  ш ығ армалардыц, сю жетгердің  әр елде кө ще: 
жү ріп, сол жердің  табиғ атына, тарихына с і і і іс і і і , жара«- 
тылысына жанаса қ алыптасып жататын кезең дері де бар,. 
Лл, салттық  халык ө левдеріпін ұ қ сас тү рлері ұ ш ыраеса—. 
одан кауымдык ө мір ұ қ састыктарын, экономикалык, ма- 
деші тірліктегі; бірық ғ айлық ты, әдет-ғ ү ры», жол-жора. 
бірлігіи ангару қ иын емес. ' : ?

13ү л ретте шығ ыс славян халық тарынын, фольклорьиг 
зерттёгі жургоп ғ алымдардыц ецбектері біз ү шін елеп- 
ескеруге тұ рарлйқ  қ ү ң ды тұ жырымдар болуғ а тиіс. Мы- 
салы, Н. В. Новиков ө зінің  «ТІІығ ыс славяндық тардың 
қ иял-гажайып ертегілеріндегі образдар» деген ецбегінде 
славян халық тарының  ертегілерш дегі ортак ұ қ састық - 
Тардьі тү сіндіре-келіп: «Шығ ыс славян халық тарының ; 
ертегілері мен ертегілік образдар системасындағ ы ұ қсас- 
тық  орыс, укранн; белорус халыктарыныц тарихи, модепи- 
және тілдік туыстыгынан, орі бір мемлекеттік іш інде ө мір- 
сү ріп, ұ зақ  уақ ыт саясн-экономикалық  байланыста бол- 
гандыгынан»,16 — дсйді.

Міне, бұ л пікір тілі бір, турмыс-тІрш ілігі бір жү рт- 
тардың  ауыз әдебиетін ғ ы л ы м и-те ор й я лы қ ,ти  по лог и ял ық - 
жагынаи Зёрттеудің  бірден-бір дұ рыс жолы. ;

Сө йтіп тү ркі-монғ ол халыктары дегенде біз скі тү рлІ-- 
регионды еске аламыз. Оеың  бірі тува (ұ ранхайлар), ха- 
кас, алтай, якут (сахалар), тор, бурят халық тарынак

1,1 Фольклор. Поэтическая система. Mu: Наука, 1977, с. 11.



■ тұ реа, екіншісі — қ азақ , қ ырғ ыз,; қ арақ алпак, ө збек, та 
тар, башқ ұ рт, ноғ ай.караш ай, тү рікмен ;сияқ ты ұ лттар 
■ фольклорын кұ райды. Осыныц бәрі жиналып келіп бар
ина тү ркі-монғ ол этно-тіл дү ннесін қ амтиды. Тегінде Ор- 
талик Азияни мекен еткен тү ркі-монғ ол халық тары ата- 
бабалары ны д бірге тұ рып, бір-бірщ ен тағ дырлас болып, 
бір келкі тірш ілік ксшксн кө не тарихы, туистык, тамыр- 
ласты қ  ортақ  сипаттары соцғ ы доуірлергс дейің  ү зілмей- 
колгеп. Ал, советтік дәуірде бұ л халық тар арасындағы 
.жақ ын туыстык, бауырластық  катынастар бұ рынғ ыдан 
да ныгая тү сті. Соң дық тан да болар, тү ркІ-монғ ол ха- 
лық тарының  тіл жақ ындығ ы мен тарихи тагдырластығ ьг 
бул халық тардың  фольклорын тшюлогиялық : турғ ыдан 
салыстыра зерттеуге кең  мү мкіндік береді. Ә оіресе, тү ркі- 
монғ рл фольклоры мен әдебиетінін; байланысын, әр ха- 
лыктың  мифолопш лық  және фольклррлық  дәстү рін, 
ю лардық  бІр-бІріне жасағ ан әсер-ық палын, тарихи-поэти- 
калык ерскшеліктерін зерттеу әлІ де болса, кезек күтіп 
тұ рган келслі моеелелер. Бұ л ретте тү ркі-монғ ол халык- 
тары  фольклорымдагы тақ ырып, композиция ү қ састық та- 
рын, әсіресе, бас кейіізкерлердін арасындагы ортақ  сипат- 
тарды, блардьщ  генетикалық  тү п тө рдіндерінің  бірлігін 
тексеру ерекше маң ызды. Сондай-ақ  эпитет, тең еу, ұ қса- 
тулардыц ортақ тыі ын, тілдегі лсксикалық  долме-долдік- 
терді зерттеу дс ө зінше бір тыц проблсмалар. Бірақ , бү л 
жёрде бір сскеретіп нэрее, сол алынғ ан нақ тылы парал- 
лелдер мен ралыстырулар оның  сыртқ ы ұ ксастыгьш аи 
горі, ішкі терец мазмуныиа, поэтикалық  бітім-тү лғ асына 
караіі зерттолуі қ ерек. Mine, сонда ғ аиа шыи ғ ылыми 
терец ізденістергс жол ашылмақ .

дСалыетирмалы типодогиялық  зерттеу халык ө лең де- 
рін іфж алпы  тү ркі тілдее далы қ тарғ а ортақ  жалпы лы қ  
брлгілерімен коса op халыктын ө зіне тон ұ лттық  дара 
касиеттерін таиып білуліц де ец бір онтайлы одіеі. Дсмек, 
туркі халық тары ө леддеріаіц ішкі жанрлык ерекшелік- 
теріне карай, оплаты жиі қ айталанатын коркемдік парал- 
лёлдер мен әр тү рлі тепеу, салыстыруларды іріктеп бір 
жү йеге тү с.іру қ а-зіргі фольклрртану: ғ ылымының  алДын- 
да тұ рғ аң  актуалды проблема/ . : >

. Бул ретте В. М. Гацак кө ркемдік форманый эр тү рлі 
-екендігін ескермей алдын ала типология жаеаудцщ ка-
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уіптгекендігің  ©те орынды аң ғ артады. Сондық так ол әр 
ұ лт фольклорының  ө зінің  Ішкі даму процесін, оның  ө зін- 
дік ерекшеліктерін елеп, ескермей әйтеуір бір типология 
деп схемағ а салыгт, етандартқ а айналдыруғ а болмайды 
дейді. Гацак әр ұ лтка тән ауыз әдебиетінің  жанрларын 
зерттеп, оның  бір ө зіне ғ ана тән ө згеше даралығ ына, 
«нақ тылы-ұ лттық , идеялық -кө ркемдік система» ретінде 
қ айталанбас бітім-формасына кө бірек назар аудару ке- 
рек екендігін ескертеді»17, Шынында Да тарихи-типоло- 
гиялык тұ жырымдарымыз бұ лтартпастай нақ тылы әрі 
беделдІ болуы ү шін Гацак пікірлеріне қ ұ лақ  асу әбден 
орың ды.
; Та р их и - с а л ысты р м а л ы зерттеудің  теориясы мен негіз- 

Ғ І принциптерін анық тап, оны ө з алдына бір пән, зерттеу 
методикасы етіп қ алыптастыруғ а В. М. Жирмунскң йдің  
сің ірген ең бегі зор. В. Жирмунский 1958 жыльі Дү ние- 
жузі славистерінің  съезіне қ атысып, тарихи-типология- 
лы қ  зерттеудің  методикасы мен прИң циптерін халы қ ара- 
лық  кө лемде бірінші болып кө терген ғ алымдардың  бірі. 
Оның  «Славян халық тарының  эпикалық  творчествосы 
және эпосты з_ерттеудің  салыстырмалы проблемалары» 
деген едбегінің  теориялық  және методикалық  мәні ерек- 
ше. Бұ д.едбегінде В. Жирмунский фольклорғ а катысты 
тарихи-салыстырмалы аерттеудің  ү ш тү рлі негізгі аспек- 
тілеріи атап кө рсетеді. Олары: жай салыстыру, тарихи- 
генйтйкалык (туыстық ) салыстыру, мәдени байланысқ а 
негізделген.салыстыру және тарихи-типологиялық  салыс
тыру iS.

Вұ л салыстырулар, әрине, бұ рынғ ы миграциялық  
принциптерге қ арама-қ арсы , адам баласы дамуының  та- 
рихи-әлеуметтік заң дылық тарына негізделген. Ө йткені 
әдебиет пен фольклор идеологиялық  қ ондырма ретінде 
қ оғ амдық  дамудың  бір текті сатысында туғ ан анология- 
ды қ  қ ұ былыстардьщ бейнесі, соның  кө ркемө нердегі қ ө рі- 
ніе.й
■  Хө йтіп, тарихи-қ оғ амдық  процеске негізделген халық -

д__________ \ ■ ; ■

1Т Гацак В, М. Проблемы изучения конкретно-национального .и 
общего в фольклоре.— В кн:: Национальное и интернациональное 
в литературе, фольклоре н языке. Кишинев, 1971. .

13 Жирмунский В.  Народный героический эпос: Сравнительно- 
исторические очерки. М.; Л., 1962.
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тық  творчествоның  жалпы ғ а бірдей ортақ  заң дылық та- 
рын зерттеудё совет фольклористері алғ аш қ ы қ ауым 
проблемаларына арналғ ан К. Марко иен Ф. Энгельс ең - 
бектеріне сү йенеді. «Семьянин, жеке меншік пен мемле- 
кеттің  шығ уы» деген ең бегІнде Ф. Энгельс классикалық  
этнограф ияньщ материалдарына сү йене отырып, салыс- 
тырудың  тарихи-тиітологиялық  әдіеін пайдаланды, Ф. Эн
гельс гректер мен римдыктардың , германдық тар мен 
кельттердің  рулық  қ урылыс дәрежесін терістік америка 
индейстерінің  ру-тайпалық  одактарының  ө мірімен еалыс- 
тырып, дү ниежү зі халық тарына тән ортақ  заң дылық тар- 
ды ашты. ..

Бір сө збен айтқ анда қ оғ амдық  дамудың  бІр теқ ті са- 
тысында туғ ан халы қ тарды ң  ө мірі мен тұ рмысын, әдеті 
мен ғ ұ рпын, психологнясын салыстыра зерттеудің  мәні 
қ андай болса, әдебиет пен фольклордағ ы ұ қ састық тарды 
зерттеудің  де мәнІ сондай. Салыстыра зерттеудін, тарихиг 
типологиялық  әдісін терең  тү сініп қ олданғ ан ғ алымдар- 
дың  б|рі В. Я. Пропп. В, Пропп орыс эпосының  гепезисін 
(туу тарихын) анық тап, дәлелдеу ү шін оны қ иыр теріс- 
тік ііен Сібір халыктарьш ың  эпостық  ескерткіш терімеи 
салыстыра зерттеді. Соның  нәтижееінде ғ алым орыс эцо- 
сң ның  арғ ы кө не, арханкалы қ  белгі-сипаттарын тауып, 
анық тап бердІ18 19.

Бү гінгІ : фольклористердіқ , әсіресе турқ і халық тары- 
ның . ауыз әдебиетіндегі ұ қ састық тарды зерттеп жү рген 
ғ алымдардың  басш ылық қ а алар ендігі бІр едбегі 
Б. Н. Путиловтың  «Методология с р а в н ите л ь но-ист op и ч е - 
ского изучения фольклора» деген зерттеуІ. Бү л еқ бекте 
Б, Путилов тарихи-салыстырмалы зерттеуді. кез-келген 
еДбекте қ олданылатын жай. бір амал, тәсіл (методика) 
ретінде емес, одан әлде қ айда кең ірек, терендрек, ауқ ы- 
мырақ  мағ нада, яғ ни әдіс (метод) мағ ынасында қ олдана- 
ды. В. Луирмунский, бір кезде- салыстырмалы зерттеудід. 
методикалық  амал, тәсілдері әр тү рлі мақ сатта; қ олда- 
нылғ акымен, ол белгІлІ бір әдіс (метод) шең берінде
ка растыры лады деген ед і20. Ал, Б. Путилов сол Жирмун-' 
сішй пікірлерін терекдетіп тарихи-сал ы сты р ма л ы з  е рттеу-- 
лер кей жағ дайларда ө з алдына арнайы әдеби-фольклор-

18 Пропп В. # . Русский героически^ эпос. Л., 1955.
so Жирмунский В:  Народный героический эпос, с. 75.
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лық  әдіс (метод) дәрежесінде қ о л д а ныл а ты н ы и, сө йтіп 
келкелген ғ ылыми ең бектін, методологи ял ы.қ  негізін қ ұ - 

‘райтыиын айтады 2l. ч
Сө йтігт, бү гінгі фольклортану ғ ылымында ауыз әде- 

биетін тарихй тұ рғ ыдан талдау ү шін объектіге алынып 
отырғ ан әдеби қ ұ былысты бір-бірімен салыстырып, жиі 
қ айталанатын фактілер негізінде оларғ а тән ортақ  заң - 
дылық тар мен ерекш еліктерді тауып, оны тарихи типо- 
лопіялы к турғ ыдан зерттеу аса қ ажетті, зәру проблема- 
лардың  бірінен саналады. Сондық тан да болар бү гінгі 
фольклор ғ ылымында салыстырмалы зерттеудің  әр тү рлі 
амал, тәсілдері мен методологиясына, оның  тарйхы мен 
теориясыла назар аударуш ылар саны кө бейе бастады.
1 Бұ л жайда Қ азақ стан ғ алымдарының  да ө зіндік та- 

Сыстары бар. Ә сіресе, тіл білімінде салыстырмалы-сти- 
л.чстккалык, зерттеудің  тәжірибесі мол,- Бұ лар негІзійен 
қ азақ  тілін іқ  лексикасы мен фразеологиясын, синтаксис
т а  қ ү рылымын, грамматикалы қ  формалары мен фоне- 
тикалы қ  дублеттерін зерттеу арқ ылы Іске асып келеді 
ТІлдегІ поэтикалық , синоним сө здердің  іріктелуі, кейбір 
қ айталаулар, тұ ракты тіркестер мең  синтаксистік парал- 
лелизмдер, экспрессивтік аллитерациялар мен сын есІм 
эпитеттердіқ  жиі 'қ олДанылуы лингвистикалық  стилисти
ка тұ рғ ысынгаН ө те қ ызық ты мәселелер екені рас. Ө йткен- 
мён тү ркі халық тарының  тіл тарихына арналғ аН ең бёк- 
тер22 тү ркі фольклорының  тарихи-генетиқ алық  негізін 
зерттеу ү шін ерекш е қ ұ нды. Бұ лар қ азак, фольклорының  
тарихын зерттеп, ойың  әр заман сатыларьін анық тауғ а, 
палеонтология меи семантикалық  талдаулар жасауғ а 
негіз боларлық  дү ниелер. Демек тіл білімі мамандары 
мен фольклор тануш ылардың  бірігіп істейтің  негізгі ор- 
так, проблемаларының  бірІ осы та р их и - са л ыст ы р м алы 
зерттеу болуғ а тйіс. Мұ ндай ең бектер ғ ылымның  тарих, 
этнография сияқ ты салаларында да кө ріне бастады. .

Қ ысқ асы тү ркі халық тарының , тіпті бір-бірімең  ешбір

31 Путилов Б,  Методология сравнительна-исторического изучения 
фольклора Л , 1976, с. 3—9. ■ ■ '■ ■ ■

Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской пись
менности, Алма-Ата, 1971; Курышжанов А,  Язык старокьшчакских  
письменных памятников ХШ —XIV вв. Автореф, дне, ... докт. фмол. 
наук.' Алма-Ата, 1973; Томанов М. Қ азақ  тілінің  тарихн грамм атикд- 
сы. Алматы, 1981.



байланысы жоқ  елдердің  тұ рмысы мен салтын, тіл тари- 
хының  фактілері мен фольклорын қ атар алып салыстыра 
зерттеу ғ ылымның  тарихи-әлеуметтік перспективаларый 
бұ рынғ ыдан да кең ейте тү сетіні анык,.

Бү д ретте академик А. Ң - Веселовский:. «Как в язы- 
как при различии звукового состава и. грамматическо
го строя'есть общие категории (например, числительных 
имен), отвечающие общим приемам мышления, так и" 
сходство народных верований при отличии рас и отсутст
вии исторических связей не может ли быть объяснено из 
природы психического процесса, совершающегося в чело
веке? Чем иначе объяснить, что в сказках и обрядах на
родов, иногда очень резко отделенных друг от друга, и в 
этнологическом, и в историческом отношениях, повто
ряю тся те же мотивы, те же задачи и общие очертания 
действия?..»23— деп салыстыра зерттеу эр тү рлі ғ ыльім 
тү рғ ысынан барынш а кең , жан-жақ ты  қ арастырьілғ анда 
ғ ана тиімдІ екенін айтқ аң -ды.

Сө йтіп, фольклордағ ы тарихи-салыстырмалы зерттеу- 
дщ  тү рлері қ андай?

БіріншІ, жай салыстыру. Бұ л ұ лттық  немесе локаль- 
■ дық  шеиберде — мысалы, Жетісу иә Сыр бойынан жи- 
налғ аң  халы қ  творчествосының  материалдарына. негіз- 
деліп жасалғ ан  салыстырулар, Мұ нда белгілі бір эпос- 
тын. иә ертегінін, әр тү рлі нұ сқ алары болса, соларды бір- 
бірімен салыстыру, олардың  ө з арасындағ ы айырым- 
ұ қ састық тарды ажыратып, анық тау басты мақ сат болып 
табылады. Мұ ндай зерттеулер де, әряне, белгілі бір тео
рия лық , методикалық  мақ сатты кө здейді. Және зерттеу- 
иіі әр уақ ыт халы қ ' творчествосының  табиғ атын, онық 
ө зіндік ерекш елігі мен эстетикалық  сипатын,: кө п ва- 
рнанттылық  деген сияқ ты фольклордың  жалпы ғ а ортақ  
тү сініктерін басш ылық қ а алып отырады.

Салыстырмалы зерттеудің  бұ л тү рі қ азақ  фольклор- 
тану тәжірибесінде кө птен бар. Мысалы, проф. М. Габ
дуллин Қ обыланды жырының  нұ сқ асын, Т. Сыдық ов 
Алпамыс ү лгісін, Н. С. Смирнова Кыз Жібек пен Камбар- 
дық  вариантын, Ы. Дү йсенбаев Қ озы Кө рпеш — Баян сү - 
лу жырының  вариантын салыстырып, кө птеген енбектер

^ Веселовский А, Н. Сравнительная мифология и ее метод.— 
Соч., т. XVI, с. 86.
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жазды. Ал, мұ нық  сыртында жекелеген жанрларғ а ар- 
налғ ан зерттеулер мен ақ ындық , жырш ы-жыраулық  ө не.р 
турасындағ ы еқ бектерде, әсірёсе қ азақ  ертегілері мен 
ө лең дері, шешендік сө здер мен айтыстарғ а байланьгсты 
жазы лғ ан кітаптарда бұ л ү немі.қ олданылып келе жатқ ан 
тәсіл. Мұ нда бір ақ ын мен бір ақ ынды, бір ш ығ арма мен 
бір шығ арманы саяыстырып, образ бен оқ иғ а ұ ксасты- 
ғ ын тауып дәлелдеу, соғ ан кө з жеткізу негізгі мақ сат бо- 
лын табылады.

Қ ысқ асы, салыстырмалы зерттеудің  аталғ ан тү рі қ а- 
зақ ты ң  ұ лттық  фольклористикасында бірш ама қ алыпта- 
Сып қ алғ ан дәстү р деп айтуғ а әбден болады.

Ал, салыстырмалы зерттеудің  қ алғ ан ү ш тү рінде аде- 
би ұ қ састық тардың  айырымын жай ғ ана ажыратып, 
тү сіндіріп қ оймай, қ айта сол ұ қ састық тардың  негізі мен 
себептері неде, оның  туыстық  тегі мен қ оғ амдық  жағ дай- 
лары нда қ андай ортақ  жақ ындық  белгілері бар, міне, 
осындай проблемалық , әрІ теориялық  сұ рақ тарғ а дәлел- 
ді жауап іздейді. Сондық таң  мұ ндай салыстырулар бел
ил і б і р бағ ытта, алдын ала ойластырылғ ан әдістіц (ме
тод) негізінде жү ргізіледі. Акад. R. /Ки р му некий-м ұ  н д а й 
зерттеулер белгілі бір ғ ылыми теориялық  мәселені шешу 
ү шін ө з алдына жекелеп алып, алдын ала ойластырылыіі 
істелген жү йелі тәсілдің  негізінде атқ ары лады  дейді.

Салыстырмалы зерттеуге қ ажетті әр елдің  ауыз әде* 
биетінен алынғ ан материалдар, фактілер мен деректер, 
әриң е, формалды тү рде эмпирикалық  жолмен жиналма- 
уы керек. Бұ лардың  тууына себеп болғ ан нақ ты лы тари- 
х-и жағ дайларды  білу керек, Ол ү шің  салыстырылып 
отырғ ай образ, сю жет иә бір іюэтикалык, текст қ ай дәуір- 
дің  (ш амамен болса да) жемісі, оны туғ ызғ ан қ оғ амдық  
орта.тарихц  жағ дайлар қ андай еді деген мәселелер әр 
кез зерттеуш і есінде болуы керек. Ө йткені әр ұ лт фрльк- 
лррындағ ы типологиялық  ұ қ састыктар мен параллелдер 
тек қ ана алмасу жольш ен пайда боУіады дейтін мигра- 
ционистер әр халық тьщ  нақ тылы ө мірі, тұ рмысьш ен есеп- 
теспей желген. Мысалы, бір кезде кө шпелі сюжетті жақ - 
тауш ылар ауыс-тү йіс теориясына сү йене отырып бү кіл 
европа эпосының  сюжетін щығ ыс елдерінен ауысқ ан деп 
дәлелдеуге тырысса, В. Миллер мен Г. Потанин орыс 
эпосынын, негізінде тү ркІ-монғ ол, Иран халық тарының
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әсерІ бар деп жазды. Эрине, бұ л жерде ауыс-тү йіс тео- 
риясының  салқ ыны ара-тү ра болса да қ азіргі фольклрр- 
■ тан-у ғ ылымында бой кө рсетіп қ альгп жү ргенін жасыруғ а 
болмайды. Бү л, әсіресе, ертегілер сюжетін халы қ аралы қ  
Аарң е-Томпсон, Аарне-Андреев каталогтарымен салыс- 
тырып қ арағ ан кезде байқ алып қ алып жү р.

Тегінде салыстырмалы зерггеудщ  қ ай тү рін пайда- 
ланса да автор тарихи дамудың  нактылы ж ағ дайлары- 
мен, халық тар арасындағ ы мәдени байлаң ыстын тү п та- 
мырынан. туатын объективті себептермен есептеспеуге 
ешбір қ ақ ысы жок. Бү л жай, әсіресе, салыстырмалы 
зерттеудің  тарихи-типологиялық  тү ріне тікелей қ атысты. 
*•"' Тарихи-тнпологиялық  зерттеу дегеніміз қ оғ амдық да- 
мудың  белгІлІ бір сатысындағ ы ұ ксастық тарды генети- 
калы қ  жағ ынан ө зара байланысы жоқ  ү қ састық тармен 
салыстырып қ арастыру деген сө з.

В. И, Ленин қ айталауларды қ  жалпығ ьільш дық  кри- 
терийін әлеуметтік қ ұ былыстарғ а да қ олдануғ а болатын-. 
дығ ын айта келіл, «әр елдің  қ оғ амдық  қ ұ былыстарың ың 
дұ рыстығ ы . мен қ айталанып отыратын»24 ортақ  заң ды- 
лық тарын маркстік ілім тұ рғ ысынан дәлелдеп бердІ.. Қ о- 
ғ амдық -экономикалық  формациялар; туралы маркстік 
ілімге сү йенген бү гінгі фольклортануш ы ғ алымдар ө з 
зерттеулерін негізінен осы таргш і-тіш ологиялық  әдіспен 
жү ргізедк.Демек зерттеущ і әр халық тың  нақ тылы тари- 
хи-әлеуметтік тұ рмысын есепке алмай, тек факторлық  иә 
еалттық  фактілердің  . сыртқ ы ұ қ састығ ына қ арап эмпи- 
рикалық  салыстырулар жасауына болмайды. Мьгсалы, 
академик А. С. Орлов бір кезде қ азақ  эпосының  кө ркем- 
дік қ ұ ралындағ ы стильдік ерекш еліктерді орьіс былина- 
сындағ ы осъі тектес ұ ксастық тармен салы сты рьт қ араіі, 
оның  негІзінде ауыс-тү йістен гө рі екІ халық тың  қ оғ ам- 
дық  тү рмыс ұ қ састығ ы, мәдеии дамуынын бір тектілігі 
жатыр деп тү йген еді. Акад. А. Орлов мұ ндай кө ркемдік 
стиль ұ қ састық тарын «интернационалдық  шаблон» деп 
атағ ан 25, Ал, тарихи-қ оғ амдық  ситуациялардан туғ ан 
мұ ндай дәлме-дәл ұ қ састық тар тү ркіхалы қ тары ө лең де- 
ріш ң  тақ ырыптық , мазмұ н, мотив, образдык жү йелерінен 
де 'кө птеп табылады. Мысалы, В. Жирмунский шотлан-

24 Ленин В. И.  Поли, собр, соч., т. 1, с, 137.
25 Орлов А. С. Казахский героический эпос. М.; Л., 1945,; с. 124.



.дық тардың  «Эдвард» атты балладасы  мен: қ азақ ты ң  
«Қ озы Қ ерпеш — Баян сү лу» жырындағ ы тү р ұ қ састық - 
■ тарын салыстыра келіп, мұ ның  тү п теркін і ү й-іш ініқ пат- 
•риархалдық  қ атынастарына қ оса аң ш ылық  ө мірініқ  
ұ қ еастығ ында деп тү сіндіреді. «Аналогичные условия пат
риархальных семейных отношений и идеологии и одинако
вый бытовой фон военной и охотничьей жизни подсказали 
сходство1 драматической ситуации. Аналогии эпического 
(балладного) стиля дали этой ситуации сходное оформ
лен ие— в виде монолога и диалога, вопросов и ответов, 
.с типичным для фольклорного стиля «ступенчатым строе
нием», параллелизмом, повторением и припевом»1*6,— 
дейлі.

'Қ ысқ асы, ауыз әдебиетіндегі ұ қ сас ситуациялар мен 
образдар, мазмұ н мен тақ ырып, поэтикалық  қ айталаулар 
;бір-бірімен ешбір туыстығ ы, этногеналық  тамыр-тө ркін- 
дестігі жоқ  халық тардың  ө зінде кездесетіні фольклор 
тарихынан мәлім. Мысалы, қ азақ тьщ  арбау-байлау ө лең- 
дері (заклинатедьные песни) сонау жацагвинеялық  тай- 
палардьің , немесе америқ алық  индейстердің  осы типтес 
ө лёң дерімен ұ қ сап жатса, оның  негізі, әрине, тарихи,-қ о- 
ғ амдық ш роцестің  бір тектілігінде деп тү сіну керек. Сон- 
дай-ақ  ү йлену, ө лген адамды жерлеу салтына байлаң ыс- 
ты туғ ан ө лең дер дуние жү зі халық тарының  бәрінде бар. 
Айтылу, орындалу тү рлері әр текті болғ анымен, бұ лардың  
тпкырыбы, мазмұ ны мен мотивінде айтарлық тай кө п 
айырма жоқ . Ал, осы Жайларды қ алай тү сіндіруге бола- 
ды? Бұ лардың  арасындағ ы ұ қ састық тардьщ  сыры неде? 
Ш не соларды ашып, анық тайтын, бү кіл дү ниежү зі ха- 
лық тарынын; ауыз әдебиётіне тән ортақ  ззндылық тарды 
жү йелеп іске асыратын амалдардың  бірі біз сө з етіп 
отырғ ан салыстырмалы зерттеудің  тарихи-типологиялЫҚ 
одісі. Бұ л турал-ы байқ ағ андарымыз, талдау-тұ жырым- 
дарымыз осы ең бектін екінші, ү шінші тарауларында 
нактылы дерек-фактілердің  негізінде арнайы зерттеліп, 
әң гіме болады. 1 ■ ' ■ ■ .

'/  Тарихи-салыстырмалы зерттеудіқ  ендігі бір тү рг— 
тарихи-генетикалық  яғ ни тарихи-туыстық  заң дылық та- 
рынан ө рбитін зерттеу тәсілі. Мү ндағ ы негІзгІ принцип 25

25 Жирмунский В. Сравнительное литературоведение- — Избр. 
труды. Л , 1979, с, 49.
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