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Маңалада қазаң фолыаюрының тарихьша цатысты 1901 жылы 
шыққан еңбектер қарастырылады.

В статье рассматриваются труды истории казахской фольк- 
лористики, изданныев 1901.

Іп іһе агіісіе іі сопхісіегесі ІаЪоиг.ч о/ҺШогіез о/кагаісһ /оікіоге, 
риЫізһеА іп 1901.

Қазақ фолышортану тарихында 1901 жыл ерекше орын алады. 
Себебі 1901 жылы қазақ фольклоры мен ауыз әдебиетіне қатысты 30 
ншқты кі гап шыққаны белгілі [1]. Ол кітаптардың ішінде 16 қисса [2], 
2 хикаят [3], 1 аударма [4], 4 эпос [5], 2 ертегі [6], 4 айтыс [7] үлгісі бар.

Мәселен, «Біржан сал менен ақын Сараның айтысқаны» - тақы- 
рыбына арналған екі нүсқа да бір жылы, яғни 1901 жарияланғаны 
анық. Оның бірі -  Жүсіпбек қожа Шайхулисламүғлы есімімен байла- 
нысты болса [8], онда кітаптың көлемі 19 бет екендігі, шығарушысы 
Шәмсуддин Хүсаин үғлы екендігі, Қазан қаласындағы Университет
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баспачанасыван басылым кергені турасында деректер келтірілген. 
Оның екішнісі -  «Қисса Біржан сал менен ақын Сараныц айтысқаны» 
деп беріледі [9]. Мұнда мүқаба сыртында 1901 жылдың 31 октябрін- 
де С.-Петербург цензурасы рүқсаты берілгені, Қазан қаласындагы 
ағайынды Каримовтар баспаханасынан пшққаны туралы т.с.с. дерек- 
тер орыс тілінде орын алған. Тек бір өкініпггісі бұл мәтінді жазған, не 
баспаханаға ұсынған азаматтың аты-жөні көрсетілмеген. Кітап көлемі 
23 бетгі құрайды. Мәтін қазақ тілінде араб әрпімен жазылған. Жоға- 
рыдағы орыс тілінде берілген дерек, араб әрпімен қазақша қайтала- 
нып жарияланған.

Айтыстың өлең жолдары бір бетке екі бағана бойымен рет-реті- 
мен орнапасқан.

Шумақгардыц арасы ажыратылмай, бірге берілген. Ал, айтыс- 
керлердің сөздері бір-бірінен «Сонда Біржан айтады», «Айтупшның 
сөзі», «Сараның Біржанға айтқаны» т.с.с. ұлгісінде жеке айдарлармен 
бөлініп белгіленіп отырған.

Ғ.нді бір жарық көрген мәтін ұлгісі -  «Айқұн қыз менен Жарыл- 
қасын қожаның айтысқаны» [10] бұдан бүрын келтірілген бірде-бір 
библиографиялық көрсеткінгге 1901-ші жылы шыққан кітап ретінде 
келтірілмеген. Бүл үлгіяің де басылым көруіне 1901 жылдың 22 ма- 
йынля С.-Петербург цензурасы рүқсат етілгені, Қазан қаласындағы 
Императорлық Университет кітанханаеынан басылып шыққаны, 
Қазан оязы Тобан Қүрсау ауылыныц Шәмсуддин Хүсаин аріелініц 
қаражаты жүмсалғаны т.б. -  бәрі кітаптыц сырткы мүқабасындағы 
қазақ-орыс тіідерінде ескертілген. Кітап көлемі 15 бетген түрады. 
Әр беттегі өлең жолдары 2 багана бойымен орналасқая. Бағанадағы 
шұмақ арасы сандық белгімен белгіленіп ажыратьшмаса да, тармак- 
тары арнайы жұлдызшаларымен жіктелген. Сондай-ақ бет ішініц орта 
тұстарында «Қыздың айтқаны» -  деп, қыз сөзі, «Қожаның жауабы» -  
деп, қожаның айтқандары бөлініп, қоныс тепкен. Мәтін толықтай 
араб әрпімен берілген. Мәтштң мазмүны алма-кезектескен сауал мен 
жауаптан түрады.

Кітап соңында мынадай ескертпе бар: «Ақмола облысыныц 
Көкшетау оязыныц (фихдум) Шаһмардан молла Нұрмүхаммед үғлы. 
Шаһы Ахматов Байкиев» [11].

Міне, бүдан мәтінді қағазға түсіруші Ақмола облысыныц аза- 
матгары Шаһмардан Нұрмүхаммед ұғлы менен Шаһы Ахматов Бай- 
киев екендікті анықталды.

1901 жыпы шыққан тағы бір кітаптың сыртқы мұқабасындағы 
белгілі ғалым Н.Н Лантусовтың аты-жөні, жиналған мәтінніц жалпы
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қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеу үпгін алынғаны, 
үлгінің үшінші рет басылым көргені, мәтін негізіне қазақтың Қара- 
мерген деген ертегісі алынғаны, жақша ішінде мәтін транскрипция- 
сымен, аудармасымен бірге берілгендігі нақтыланғаны, еңбекгің 
Қазандағы Императорлық Университет баспаханасында 1901 жылы 
шыққандығына қатысты т.с.с. ақпараттық деректер -  бәрі бір бетке 
жинақталған [12].

Кітаптың ішкі бетінде:«Дозволено ңензурою. С.-Петербург, 22 
мая 1901 года», - делінген ескертуі де бар [13]. Сондай-ақ белгілі 
түрйтанушы ғалым Н.Катановтың алғысөзі де берілген [14]. Онда: 
бүл қазақ ертегісінің аңшы Қарамергенге арналғаны, оның лингвис- 
тикалық ерекшеліктерімен қатар этнографиялық сипаты да мәнді 
екендігі, өсімдіктер мен аңдарға толы биік таулар басында түрлі ару- 
ақтар мекендеуіне деген халықтың діни наным-сенімдері қалыптас- 
қандығы хақында деректер келтірілген. Сонымен бірге қазақ ертегі- 
лерінің көбі парсылардан алынған деген пікір де орын алған. Қаф тау- 
лары, жалмауыз кемпір, жезтырнақ, перілер т.с.с. турасындағы бейне- 
лерге де т.б. автор аз-маз тоқталады. Жаппы ертегінің қысқаша маз- 
мүны сөз болады: Қарамергеннің аңда перінің қазымен кездесуі, бір 
жылдан соң балалы болуы, өсе келе ол баланың патша болганы, пері- 
лер арқасында Қарамергеннің ерекше баюы, ал байқаусызда Қүдай- 
ды ауызға алуы сол-ақ екен, бүкіл перілерден алғандары сол сәтінде- 
ақ жоғалып кеткені, сөйтіп Қарамерген бәз баяғы қалпына түскені 
баяндалады т.б. Бүл кіріспе іспетті пікірлер орыс тілінде жазылған.

Жалпы кітан үш бөлімнен түрады: біріншісі — қазақ тіліндегі 
мәтін араб әрпімен берілгені [15]. Ол еңбектің 11 бетін алып түр. 
Екіншісі -  араб әрпімен емес, орыс тілінің транскрипңиясымен, яғни 
кириплица негізінде қазақ тілінде жазылған мәтін [16]. Бүл еңбекгің 8 
бетін қамтиды.

Үшінші бөлімде қазақ тіліндегі мәтіннің орыс тіліндегі аударма- 
сы берілген [17]. Бұл бөлім кітаптың 12 бетін алады.

Енді әр бө лімге жеке-жеке тоқталайық. Бірінші бөлім орыс тілінде 
«Киргизский текст» деп басталса, әрі қарай араб тілінде «Қарамерген 
деген қазақтың бір ғажайып ертегісі» делінсе, жақша шінде «1898- 
інші жылда 10-ншы сентябрьде» деген ескертпе бар [18]. Мәтін әрі 
қарай араб әрпімен: «Бүрынғы өткен заманда қазақ жүртының бір 
Қарамерген деген кісісі болыпты...», - деп басталады. Беттер әдеттегі 
араб әрпінде жазылған. Бүрын басылым көрген кітаптардағыдай, 
оңнан солға қарай емес, керісінше, орыс тілді кітаптардағындай сол- 
дан оңға қарай бағытталған. Әр бетке 22 жолдан сыйып отырылған.
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Мәтін соңы «Таммат тәмам» деп сақгалады. Екінші бөлімдегі ки- 
ршшица непзшде жазылған қазақ мәтіні алдыяғы бөлімге қарағанда 
бет көлемі жағынан аз боп көрінеді. Себебі бірінші бөлімдегі мәтін 1 
бег болса, ал бүл екінші бөлімдегі үлгі бар-жоғы 8 бетті құрайды. Мүндай 
ерекшеліктің туының бір ғана себебі бар. Ол әр болімдегі беттегі жол- 
дарға мәтіннің сыйымдьілығымеп байланысты туындап отыр. Мәсе- 
лен, бірінші бөлімде 11 бетгің әр бетінде 22 жол бар болса, ал екінпіі 
бөлімде 8 беттің әр бетінде 34 жолдан сыйдырылып беріліп отыр. Бет 
мөлшерінің өзгешелігі осы айтьшғанға байланысты деп санаймыз.

Ал аудармасы берілген үшінші бөлімде мәтіннен алынып, әр бет 
соңында арабша да, кириллиңа әрпінде де жазылған кейбір қазақ 
сөздерінің орысша аудармасы бірге берілген. Сөйтіп барлығы 12 бет 
аударма орын алған.

Келесі кітаптың сыртқы мүқабасыпда да: белгілі ғалым Н.НЛан- 
тусов есімі, мәтіннің жалпы қазақ тілінің диалектілік ерекшелігін зерг- 
теу үшін басылғаны; төртінпгі рет басылым көргені ескертілген. Соны- 
нан қатар онда бір үрының ақырында хан болуы түрасындағы ергегісі 
екендігі айтылып, жакша ішінде мәтіннің өзі де, транскрипциясы да, 
аудармасы да бірге берілгендігі ескерілген. Сондай-ақ онда кітаптың 
Қазан қаласындағы Императорлық Университет баспаханасында 1901 
жылы жарияланганы; тіпті ішкі бетінде 1901 жылдың 20 июль күні С,- 
Пегербург цензурасы тарапынан басылуға рүқсат етілгені төщрегін- 
дегі ақнарат көздері т.с.с. -  бөрі де жоғарыдағы кітаптаіындай атға- 
шқы беттерге жинақгалып берілген [19].

Кітаптың кіріспе сөзі профессор Н .Катанов созімен апшлады [20]. 
Мүнда да ертегінің қысқаша мазмүны баяндалады. Сондай-ақ бүл 
үлгідегі ергегілер басқа да түрік текгес халықгарда кездесетіні де т.б. 
сараланған.

Кітап үш бөлімнен түрады: біріншісшде -  араб әрпінде жазыл- ған 
қазақша мәтін беріледі: «Ергегі -  бір үры ақырында хан болды», - деп 
тақырыбы көрсетіледі [21]. Мәтін 8 беттен түрады да, оныц әр беті 24 
жолдан келеді. Бетгер реттішгі әдепігі араб әрпінде берілген. Шығыс 
кітаптарындағыдай оңнан солға қарай емес, керісінше, Еуропа елдерін- 
дегідей -  солдан оңга қарай рет-ретімен белгіленген.

Кітаптың екінші бөлімінде -  қазақша нүсқаның орыс әрпіндегі 
гранскрипцнясы берілген [22]. Мәтін кітаптың 8 бетке жуығын қамти- 
ды. Ал бет көлемі 34 жолдан түрады. Мүнда көбінесе мәтін ішінде жаңа 
жолдан басталатын ойлар жиі берілген. Осы орайда араб әрпімен өрнек- 
телген мәтінде жаңа жол мүлде жоққа тән екендігін де ескерткіміз келеді.

Кітаптың үптіипгі бөлімі -  қазақ үлгісінің сәзбе-сөз аудармасы
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ретінде берілген [23]. Көлемі 10 беттен тұрады. Әр бет сыйлымдылығы 
-  33 жол. Мәтін соңынан «НЛантусов» деп қол қойылған., Мұнда да 
орыс тілінде кездеспейтін кейбір қазақ сөздеріне бет соңында түсінікте- 
месі бірге келтіріліл отырған. Мәселен, жедмаяны аударғанда: «Одно- 
горбый быстроногий верблюд», - деп көрсеткен [24].

Демек XX ғасырдың алғашқы пшретінде бір қаланың өзінді-ақ 
жарыққа шыққап түрлі фольклорлық кітаптардың өзінің әр түрлі дең- 
гейде жарияланғаны анықталады. Белгілі бір кітаптың, не жинақтың 
атын көрсетуде, піыққан жылын, Патша үкіметінен рүқсат алған күнін 
екі тілде, яғни қазақ-орыс тілдерінде ескерту, шығарушы баспаның 
атын, кімнің қаржысына шыққанын анықтауға т.с.с. қатысты беріл- 
ген деректерді еңбектің сыртқы мұқабасында келтіруде белгілі бір 
ортақ ғылыми жүйеліліктің болғандығын танытса да, ал мәтіннің жа- 
зылып алыну құжатына қатысты дерек кздерінің: кімнің ауызына, 
қалай, қай уақытта, қай жерде, қай тәсіл арқылы қағаз бетіне 
түскендігінің т.с.с. болмауы -  бәрі фольклор үлгілерін жариялауда 
сол кезең ерекшелігін танытатын кемшіліктер қатарына жататыны 
сөзсіз.
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Өлімжі Алтайский (Қарымсақов). Қазан. Университет. 1901. Б.44.

5. Алпамыс батыр. Ташкент. 1901. Б.88; Мирбабаүғлы X. Хикаят 
Көрүғлы Сұлтан. Қазан. Университет. 1901. Б.90; Қисса-и Айман 
Шолпан. Қазан. Университет. 1901. Б.20; Қисса-и Алпамыс (Ж.Шай- 
хулисламұғлы). Қазан. Университет. 1901. Б.46.

6. Пантусов Н.Н. Материалы к изучению казак-киргизского наре- 
чия. В.ПІ (Киргизская скака о Кара-Мерген (текст, транскрипция и 
перевод). Қазан. Университет. 1901. Б.35; Материалы к изучению ка- 
зак-киргизского наречия. В.ІУ. (Киргизская сказка об искусном воре, 
сделавшемся впоследствии ханом). Қазан. Университет. 1901. Б.30.
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7. Қисса-и Біржан сал менен Сара қызының айтысқаны (Ж.Шайху- 
лисламүғлы). Қазан. Университет. 1901. Б.19; Айқүн қызменен Жарыл- 
қасын хожаның айтысқаны. Қазан. Университет. 1901. Б.15. т.б.

8. Қисса-и Біржан сал менен Сара қыздың айтысқаны. Қазан. Уни- 
верситет. 1901. Б.19.

9. Қисса Біржан сал менен ақын Сараның айтысқаны. Қазан. Аға- 
йынды Каримовтар баснаханасы. 1901. Б.23.

10. Айқүн қыз менен Жарылқасын қожаның айтысқаны. Қазан. 
Университет. 1901. Б.15.

11. Сонда, 15 6.
12. Пантусов Н.Н: Материалы к изучению казак-киргизского 

наречия. В.ІІІ. Киргизская сказка о Кара-Мергене (текст, транскрин- 
ңия и перевод). Казан. Университет. 1901. Б.35.

13. Сонда, 2 6.
14. Сонда, 3-4 6.
15. Сонда, 5-15 6.
16. Сонда, 16-23 6.
17. Сонда, 24-35 б.
18. Сонда, 5 6.
19. Пантусов Н.Н. Материалы к изчению казак-киргизского на- 

речия. В.ІУ. Киргизская сказка об искусном воре, сделавшемся впос- 
ледсгвии ханом (текст, траискрипция и перевод). Қазан. Университет.
1901.Б 30.

20 Сонда, 3-4 6.
21 Сонда, 5-12 6.
22 Сонда, 13-20 б.
23 Сонда, 21 -30 6.
24 Сонда, 29 6.


