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СИПАТТАРЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР
Н.К. Ж усто в
С. Торайгыров атындагы Павлодар мемлекегпк
университет!, Павлодар к.
XX гасыр басындагы Ресей елшдеп саяси дагдарыстар,
толкулар, согыстар, тенкерютер, уюмет ауысулары т.б.
—6 epi сол елдщ отары болып eceптeлiнreн кептеген
усак халыктардын саяси санасын оятып, жеке дербес ел
болуга деген умтылысын тудырганы тарихтан белгЫ .
Ал, ез алдына тэуелиз, дербес ел болу ушш кептеген
саяси, экономикаЛык, элеум еттж жагдайлармен 6 ipre
эр халыктьщ езшдпс улттык идеологиясы, ягни таным.
информация, тэрбие т.б. кез 1 болуы да шарт десек- 6 api
А хмет Байтурсы новты ц «23 жоктауды» сол кездеп
халы кка таны м, ултты к тарих, ултты к мэдениеттщ ,
улттык тврбие квз1 деп сараптаганын танытады [1]. Демек
калым бул жинакты api халыкты езш -езше танытудын
саясат куралы ретшде де, api халыкты агартушылыкка
бастайтын упт-насихат коз1 т.б. деп те т у с ш ге н д тн
айгактайды. Мундай фольклорды гы лы ми-кепш Ш к
сипатта карапайым халыктьщ акыл-ойын, муктаждагын
таныту куралы ретшде пайдалану ynrici б ел п л 1 орыс
галымы А.Н.Радищев^ н (1749-1802) де ецбепнде бар [2].
Рылыми-кепцшпк сипатгагы басылымдар, непзшен,
ф олькл о р д ы ж ал п ы ж у р т ш ы л ы к к а т а н ы м д ы к ,
информациялык,тэрбиелж,эстегикапыкмаксаттаколдануды
кездейдь Сондай-ак казак фольклорын зерттеушшер ушш
де манызды талыми дерек коз: болады.
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Ел арасынан галым М.Эуезов жинаган фольклор
у л r iлер4: «Kyflepi кожаный, К аркаралы тауы м ен
коштасканы», «Сыбан Сабырбай акыннын Солтабай
тереге айткан сезш, «Букар жыраудын Керейге айткан
ce 3i», «Ай, Тансыктын коштасканы». «Жаман баксынын
сарыны», «Жаман сарт сарыны», «Сыбан Ацтайлак би»
Т.С.С.- алдымен 1925 жылы «Тан» журналында басылым
керсе (№1,2,4) кешннен галымнын 1927 жылы жариялым
керген «Эдебиет тарихы» к 1табына дайын дерек кез 1
болтаны белгш ( Кызылорда. 1927.-Б.29-31, 39-40, 189,
191). Бул улгшердщ кал ай, 1амнен кагаз бетше тускенше
катысты акпарат кездершщ бершу 1 т.б.- 6 api де галым
M.0ye3OBTiH фольклорлык матшд1 кагазга туирудщ басты
шартын, улпнщ кагазга тусу паспортын толтырганын
танытса, осы аркылы элемди< фольклортану гылымынын
талабы н оры ндауда к е ш н п л е р г е н е п з калаганы
айкындалады. Демек Кексе заманында казак фольклорын
черттеуге арналган арнайы макал алардеш фольклордын
эр Typjii жанрларынын езшд)к ерекшел1ктерш, мэдени
мураны игеру, фольклордан уйрену, фольклордын тарихын
зерттеу т.б. масел елерше арналуы- 6epi, сез жок, казак
фольклортану гылымы калыптасуына улкен эсер erri.
1923 жылы Маскеуде гылыми-кепиил1к сипатта
ш ы ккан ен д 1 6 ip ж инак- «М ын 6 ip м акал» [245].
Кггаптынсырткы мукабасында: «¥лттар Комиссариаты
ж а н ы н д а гы К у н ш ы гы с б а с п а с ы ; Б у тш д у н и е
енбекинлерь 6ipiriH flep!; жинаушы- Ахмет Баржаксы
баласы: «Атаннын баласы болма, // Адамнын баласы
бол»,- деген Абай сезц «Елу жылда ел езгерер, // Жуз
жылда-казан»,- деген халык макалы»,- деп басылган
дерек K63Aepi: 6 ip i- м этш ш ыккан баспахана атын;
eKiHmici- кезек е р е к ш е л т н ай гактай ты н ундеу;
Y i u i n u i i c i - жинаушыньщ аты-женш; T o p T i H i u i c i - халык
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д ан ал ы гы н д э р т т е й т ш у л п л е р д 1 н аси х аттау уцпн
аш анган дерек кездер1 болып табы лады [3,1 б.].
Одан epi жогарыдагы кпапташ дай баспа аты, орналаскан
м екен-ж айы , с е кц и ясы , такы р ы п аударм асы , у л п ш
жинаушыныц аты-жош жэне Н.Терекуловтын алгысез1,
нусканын неше дана екеш т.с.с. деректер- 6 api де орыс тш нде
керсетшген [3,2 б.]. Демек мунда да Казан тенкер1сшедейш
ютап шыгаруда жузеге асатын талаптардьщ: баспаханааты,
мекен-жайы, такырыбы, жинаушы немесешыгарушысы,ютап
шыккан кала агы мен жылы т.с.с. твр 1зд 1 колданымдар- 6api
де ютап бастыруда белгйп 6 ip дэстур сабактастыгынын
болганын дaлeлдeйдi.
Сондай-ак XX гасырдагы Казан тенкерюшен кеш нп
дву 1рде гьш ьш и-кёш ш .тк сипаттагы фольклор улплерш
ж ариялауда К ецес yKiMeTi тусы н да кептеген колдан
жасалган киындык атаулынын туу себебгн ашуга ты рыскан
б ел гш когам кайраткер1 Ha 3ip Терекулулынын алгысезш
толы к беруд! жен керд1к: «М ы н 6 ip м акал» кггабын
кергенде, кейб 1реулер: буны не ушш басып шыгарган?
K a3ipri кунде ecKi макалдардьщ Keperi канша ед1?-деп,
Куншыгыс баспасвз кенсесше кш в коюы мумюн.
Ж ан а бул к1тапты н кан ш а п ай дасы б ар л ы п л н
кейб1реулер, б э л к и а н г а р а а л м а с а д а. С о н д ы ктан
баскандагы м аксаты м ы з кайсы ? С ез алды н да соны
кыскаша TyciHflipyni керек таптык.
«Ер казынасы- есю сез, ел казынасы- ecKi сез, тш
казынасы- ecici сез» деген бурынгылардан калган макал.
Бул макал эншешн елде калай айтыла сапган макал емес,
eMip жуз1нде ел аузындагы ecKi сездер: макал, такпак, елен,
жыр сеюлдш ердщ вте KepeKTiri ащщы тэж^рибелермен
аныкталгандыктан айтылган. Онын щпнде, acipece турмыс
тeжipибeciнiн корытындысы макалдар етеме-ете керек.
Ce6 e6 i, макапдаайтушы елдщ басынан кеапрген уакигалары,
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турмысы, мшез1, едет- гурпы кем айналасындагы eMipre
кезкарасы тепе суреттеледк Мысалы: Ай дейтш эже, кой
дейтш кожа жок;... Куд^йым, ханды алмагай, ханды алып
кара казак сандалмагай; ... Ханга ерген, epiH кушактар;
Патша залым болса журт гозады, патша галым болса журт
озады; ... Ексен епн, iuiepcin тепн,- деген макалдар казак
халкынын ер дeyipдeгi турмысын Нем eMipre кезкарасын
айнадан керсеткендей ашык керсететш терен магыналы
макалдар емес пе? Казактын кед коныста «Ай дерл iKежес1з,
кой дерлш кожасыз» еркш кешш ен жайылган, барлык
кереп алдындагы мал ынан табыл ган шагынан бермен карай
талай деу1рлерд1 басынан Kemipin, турмыс талкысы, заман
63repiciHeTycin езгергешн кем акырында «Ексен епн, шерещ
тепн» деген угымга кел генш керсетпей ме? «Есю сез»- макал
«ер, ел, едебиет казынасы» екенд1п осыдан кершбей ме?
Ешюмде «кершбейдЬ> дей алмас. 0йткеш макал турмыс
айнасы. Турмысты тануымыз ушш осы айнага карауымыз
керек. Сондыктан «Мын 6ip макал» казак-кыргыз журтынын,
турмысын тану, кырдагы елдщ iiuKi сырына жету жолында
кеп кемеп тиетш ете пайдал кггап.
Д ет, бул кггапта казак-кыргыз макал ы тугел жиналган
деуге болмайды. Ел кшндеп макалдар тугел жиналса, 6ip
мын гана емес, елденеше мы к га кетер. EipaK, ол макалдар
бул кунге шешн жиналып, басылып дуниеге шыккан
жок. Эрк1мнщ аузында, ер кггапта бытырап жур. Оларды
жинап бастыру Турюстан, Казакстаи Ьем Куншыгыс
баспасез кенесшщ реттеп ici болуга тшс. Мше, сонын,
ушш, «Мын 6ip макал» KiTa6ki 61piншi адым. Бул кггапта:
«Tenipi, патша, хан, адам, жаксы-жаман, достык-кастык,
жалгыздык, кепт!к, байлык, жарлык, сарандык, урлык,
eTipiK, бшпк, кудалык, той, кеде, катын, бала, тербие,
заман, сауда, енбек» Ьем тагы баска нерселер туралы
казак, кыргыздын кезкарасы кандай? Солар кврсетшген.
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Буларды бйпп ту рм ы сты тан у ymiH a p 6 ip эл еу м ет
К'Ызметщдёш азаматтарга, мектептердеп, Совет партия
ш колдерш деп жастарга «М ын 6 ip макал» ютабы пдесе
табылгысыз. Бул 6 ip.
Екш ий, «М ы н 6 ip м акалды н» KepeKTiri т1л уцпн.
Адамнын ойын жарыкка шыгаратын кушт! куралы тш.
Казак, кыргыз ецбекинлер! нщ ойы ecin, санасы улгаюы
уцин,туЫ шкт 1, жатык, таза ТШ1 болуы керек. Т усш ж аз,
топас, деюртшмен казак, кыргыз енбскиплерш тэрбиелеуге
Ьэм олардын арасына Маркс эдебиетш таратуга бол майды.
Жуырда жазып ш ыгарган «Турмыс маселелерЬ) деген
ютапшасында Троцкий жолдас тш туралы былай деген:
«Жумыскер табы барлык жаратылыста, барлык ем1рд1
негш нён TeKcepin, жанадан ойлай бастады: Бул ойды
жарыкка шыгару уш ш TyciHiKTi, таза, етю р Т1Л керек».
Б1зде осы лай дейм1з. К азак, кы ргы з енбекиплер1
езгергс сергелдеадне жана-жана eciH жиып, турмысын
тузеу, вдебиетш гулденд 1ру туралы ойга юре бастады.
Енд 1 «ж урекке ж ы лы т и ш , теп-тег1с ж ум ы р келсш
айналасы» дегендей, таза эдем* тш керек. Тш дщ Heri3ri
журнагы ел аузындагы ecKi сез, макалдар. «М ын 6 ip
макал» ютабынынекшип KepeKTiri осы. Не кылганмен бул
К1тап пайдасыз болмас деп ойлаймыз» [3, 1-4 б.],- дейдь
M ine, м унда Кенес yKiMeTi тусы н да жана заман
талабына сай жана когам, езгеше саясат, соны элеум егпк
мэселелерд 1 т.б. ш еш умен катар, ты н мэдениет, жана
эдебиетт.с.с. Heri3iH калау ymiH де фольклорды пайдалану
максаты кезделген. С ез басында заманга бешмделген
ынгай байкатса да, автор ел мурасына жаны ашып, омы
актап алу талабын да байкатады. М эселен, халыктын
гасы р л а р б о й гы ж и ган , б ш ге н д а н а л ы г ы , eM ipre
квзкарасы, тэж 1рибеЫ т.б. заманына карай халыктын
турмыс-т 1р ш ш т н е , эдет-гурпына, шаруашылыгына т.б.
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т у pmi езгерютерге ушырайтынын даавтордын мысалдар
келт 1ре отырып далелдеуге тырысуы- 6epi сол кездеп
фольклортану уш ш аса багалы умтылыс ед 1. С ейтш
макалдарды н корамдары колданбалы , практи калы к
кызметтерше де к о ^ л белiHген. Осы аркылы халыктын
турмысын тану, елдщ i u i f d сырына жету т.б. жолында да
макалдардын k e n K e M e r i тиетни ескерт 1лген.
Сонымен катар штапта к.азак.тын буки! макалынын
6 ip б ел е й гана кам ты лган дей оты ры п, келт 1р 1лген
м ы салдарды н такы р ы п ты к сан алуанды ры на назар
аударткан. Сондай-ак т1лдщ таза, TyciHiicri, жатык т.с.с.
бол у ы уш ш де ю таптагы м акалдарды н дерек кез 1
бола алатыны да ескертшген. Ь'ыдеше «Мын 6ip макал»
жинагынын ры лы м у uiiн мацыздылыгы: б 1ршцпден,
халыктын сан гасырлык турмыс-тпршшгш, адет-гурпын,
салт-санасы н т.б. тану куралы болса; екш ш щ ен, Tiff
тазалыгы ymiH куресте угет-насихат куралы кызметш де
коса аткаррандыгы. Ушшинден, ен бастысы, жинактыц
рыл ым и сипатында. Мыс алы, Нэзц) макалды жеке жанр деп
карай отырып, оны нитей жтктеген, классификацияларан.
Енбасты шарты- такырып бойынша ж1ктеуi.
Мэселен,
жинактын: 1-бел1мшде (TeHipi, патша, хан, молла) 41
макал [245, 7-9 б.], 2-белiMi нде - адам, ер, жаксы, жаман
турасында 180 макал [245,9-18 б.], З-бшпмшде -кулдар, ит,
сез, eTipiK сез, уят, шыдамды л ык, ашу мен акыл турасында
117 макал [3,18-24 б.], 4-бал1мшде- достык, жау, жал р ы з д ы к ,
кепт1к, аздык, б1рл!к турасында 76 макал [3, 24-28 б.], 5бел1мжде- кудалык, кеде, той, сый турасында 63 макал
[3, 28-31 б.], 6-бел1мшде катын, бала, ул, кыз, тербие, ата,
еркек, эйел.арайын, ел турасында 153 макал [3, 31-39 б.],
7-бел1МШде -мал, жылкы, кой, eunci, туйе, сиыр, байлык,
жарлы турасында 163 макал [3,39-47 б.], 8-бел1м1Нде- енбек,
заман, жас турасында 43 макал [3, 47-49 б.], 9-бел1мшде-
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урлык, би, билж, тергеу турасында 88 макал [3,49-53 б.],
10-бетмш де- жолаушылык, конак Ьэм конакасы, ас, ауру,
баксы, ел1м турасында 68 казак макалдары [3, 53-56 б.]
—6epi турш-турш такырыптарга белашп орналаскан.
1923 жылы тага 6ip жыр жеке ютап болып шыкты. Ол
Маскеу каласындагы «Куншыгыс» баспасынан гылымикепшЫк сипатта «Ер Таргын» жыры [4]. Клтаптын сырткы
мукабасында: «Жер жузшщ енбекхшлер1 6ipirinaep! Марабай.
Тузетш бастырган: Кыр баласы(ягни Э.Бекейханов- Н.Ж.).
Улттар Комиссариаты карауындагы Куншыгыс баспасы.
Мескеу. 1923 жыл»,- дереп бар [4,1 б.]. Бул жинак арнайы
басылым катарына жатады. Мунда да жинак курастырушы
Э.Бекейханов ез максатына, кезкарасына сай етш, мэтшд 1
ендеген. Мунда да кдтаптьщ imi-ci бетшде баспа аты,
орналаскан мекен-жайы, секциясы, ютап аты, жырды
айтушы мен тусшжтеме 6epin жариялаушылардыц атыжендер1 T.c.c.-6api орыс типнде бершген [4,2 б.].
Мэтшнщ К1мнен жазылынып алынганына катысты
дерек кез 1 келт1рушщ мэнш атап ете отырып, улгшщ
тузетш уге ушырау кемшШ гш де ескерткл\пз келедь
Шыгармада кара сезбен басталып, одан api елен мэтшш
аралас еру орын алган. Шамасы бастырушыдан болар,
мэтш iuiTeft 14 магыналык белш ке ажыратылран.
Мундагы 14-mi белж жыр нускасы емес, жырга берген
Кыр баласынын (Э.Бекейхановтын) тусшжтемеЫ [4,
62-66 б.]. Муны толык беруд! жен керд1к: «Ер Таргын»
Каракыпшак Кобыланды, Ер Сайын, Манас катарлы казаккыррыз жырынын 6ipi. Бул жырды В.В.Радлов жазып
алган. Мен кара сезбен жазранын кыскартып, елецмен
жазран жерлерш ендед1м. Ер Таргынныц барган eni кырык
сан Кырым, тeбeлecкeнi Торгауыт пен Калмак. Кырымныц
елшде журш Ер Таргын Торгауытты алады, Ногайлынын
ешнде журш калмакты шабады, кырады.
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1438-Hiui жыл Кырым Алтын Ордадан белш ш ез
алдына ханлык болган. Кырымнын 6ipimni ханы хажы
Гирей (1457-1466) хан болды. 1783-нил жылы Кырымды
орыс алып, ханлык жогалды. 1437-1783 жылдардын
арасында Кырымда 35 хан болган. Булардын У щ ё Ер
Таргын кашып барган Акша-хан жок- Кырым Алтын
Орданын кысымы болып турганда Ногай Алтын Ордадан
барып Кырымды билеген. Ногай, Мамай, Ед1ге, Жубан
тарихы белпленген Алтын Орданын билер». Ногай
ез1 Алтын Орданын ханы Толыбугы ханды елтирген.
Токта хан Ногайды елт1рген. Алтын Ордамен алысып
Ногайдын аты шыккан. Ногайлы деген ел осы Ногайдын
ель Ногайлы елшщ жайы Дон, Кубан, Едш-Жайык: осы
езендердщ аягында атысып, шабысып кешш журген.
Ед1лдщ аягында туратын, осы KyHi турган Кал мак пен
Ногайлы eni epixci3 керш! болган. Акша ханга epin журщ
Ер Таргын алган Торгауыт Калмак болады. «Актабан
шубырынды- Алка кел сулама» деген кыргыннан кешн,
Абылай ханнын заманында Торгауыт Алашты как жарып
Едшдщ аягынан куншыгыска ез жерше жонгарга кайткан.
Жсшда босып бара жаткан Калмакты, Торгауытты казак
шауып, талап, кырып отырган. Жайыктан Ерткке дешн
шашылып жаткан «Калмак кырган», «Шурилт 1дарган»
деген таулар сонда майдан болган жерлер.
Шаган езеш Теке (Орал каласы) турган жерда Жайык
куяды. Шаганнын басы Орал тауынын Едшге карай iuerin
бел болып бытыраган, «Сырт» деген, етепнен шыгады.
Сырттьщ сайында, Te6eciHiH бетшде кора-кора емен агаш
осы кунде де бар. Ер Таргын басына шыгып карауыл
караган емен осы Сырттын емень ШЙдщ Бекейлжте
Таргын кысымы деген аймак бар. Булардын жершде
Уш-Таргын деген жерлер бар. Бул жерлер Сырттан
келген далалар. Самар мен Бекейлж губернияларынын
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uteri Таргын деген езен. Бул езещи орыс «Торгын», казак
«Таргын» дейдЬ Т аргы нны н е зе н ш щ кун баты сы н д а
Жанарыстан езен!, орысы «Руслан» дейд! Eдiл куяды.
Астрахан тем ip жолынын бойындагы (Красинжи кут) осы
Жанарыстан бойында болады.
Таргын езенш щ сол жагында Сауенке деген муж ы к
каласынан 6ip шакырым жерде дал ада улкен жер оба бар.
Осы жepдi жайлап журген казак муны Таргыннын; обасы
дейда. Ер Таргын «Жанарыстан, Уш Таргын деген тауга
барып жайылады. Осы жерд1 Мысыр еттЬ> дейд! жыр.
Булай болганда Таргынньщ Мысыр еткен жер 1 б1здщ
Бекешпк. Не «Ер Таргыннын» жырын ш ыгарган акын
Бекешпктен. Таргын сияктыны e 3i алып коятын б1здщ
жыршылардыц эдет1; «Козы К ерпеш -Баянды » Jlenci
оязында Найман 63iHiKi кылып алып койган. Найман
жырлап журген «Козы К ер п еш -Б аян д агы » ' ж ерлер,
езендер —6api Найманнын жайы, жерлер 1.
Ж ыр Ер Т аргы нды кы р гы з д е й д ь Ер Т ар гы н
Ногайлыныц елш, ханын коркытканда Кырымда кырык
курдасым бар деп, келедь
Ер Таргыннын кы ргы зды гы жы рдагы «А рш ы н»,
«Сагат» сиякты жукпа бос сез.
Кара Тока Мурат акын Едш, Ж айыкты Ногайлынын
жер! деп жырлап келш: «KYлiктiн улы Карткожак. Естерек
улы Таргынньщ тарыкканда акыл сураган жер»,- дейда.
Ер Таргын Кырымда болсын, Едш-Жайыкта болсын,
Ногайлы елшщ тумасы, енер кылган eni Ногайлы, журген
жер1: Кырым, Едш, Жайык.
Алтынбел ханныц ханымы кыз тапты: кызды керш
кун тутылды, кызгатусш ай тутылды. Кызга карал ханым
талып калды.
Хан ecrin, адамга керсетпей жер асты на сактап,
асырандар деп, жарлык кылды. Ханым 6 ip кемш рд!
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алгызып, асыра деп кызды бердь KeMnip кызды алып,
TeMip, карангы уйге апарып асырады.
Кыз бой жетп, 6ip куш кыз кемтрден сен кайда
барасын., кунде кетесщ, кайтасыц деп, сурады.
«Дуние бар, сенщ аке-шешен бар, мен соларга барып,
кайтам» деп KeMnip жауап бердь
Кыз жалынып кемтрден тшеда: маган дуниеш керсет,
мен епшмге айтпайын дедь
Кыз далага шыгып еда, кызга ТввдрДЩ кез1 TycTi. Кыз
талып калды: екщабат болды. Кыз куш жеткен сайын
жуандай бастады. Муны KeMnip керш. KeMnip састы;
ханымга барып айтады: кыз ер кермей, ТэшрдЫ нуры
Tycin екщабат болды,- дед^ Ханым ханга барып, айтып
efli, хан кызды етарш таста деп жарлык кылды. Хан ез
кызын ез1 eлтipдi деген, жаман ат болады, -дeдi ханым.
Олай болса, не кылсан со кыл, 6ipaK мен in ушмнен кыздьщ'
K63iH жогалт, - дед4 хан.
Ханым кызын emripe алмады: кызды алтын сандыкка
салып, какпагын жауып, кштп сандыкка салып, суга
салып коя берд1.
Домдагул сокыр мен Токтагул мерген анда журш,
тещзде жузш келе жаткан алтын сандыкты кередь EKeyi
олжаны бeлдi: Домдагул сыртын, Токтагул Ш и алмак
болды.
Садактыц огына шбек ши-жем тагып Токтагул атып
едг. ок алтын сандыкка барып кадалды. Ши-жеммен
сандыкты судын; жагасына таргып алып, ашып едг. 1 ш ш
айдай сулу кыз шыкты, ерлер керш талып калды. Кызды
Токтагул мерген алды. Кыздан Шынгыс туды.
Бул б*здщ казактын epTerici. Муны казак Буряттан
алса керек,- дещц Г.Н.Потанин.
Ер Таргынмен жекпе-жекке шыккан калмак
Домбауылдан монгол Домдагулдын nici шыгып тур.
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Шокан Домбауыл деген калм актьщ ханы дейд1.
Ногайлынын ханы Таргынга косып берген уш батырдьщ
6 ipeyi -Карасай улы Кебен.
Ш оканда О рак; улы Карасай бул Карасай да да,
Домбауыл сиякты ертелден кешкен, «Орак батырдын»
жырынан «Ер Таргын» жырына кешкен-ау, деймш. КЫР
баласы. 15. 05. 23. М» [4,62-66 б.].
MiHe, м ундагы гы лы м и ту ш ш ктем ен щ 6 epinyi
жинактьщ гылыми сипатын танытса, сондай-ак мэтшнщ
Э:Бекейханов тарапынан турл! кыскарту мен евдеуге
т у ск ен д тн керсетедь Ал, бул элемдж фольклортану
гылымында м этйад езгертпеу шартынын бузылуына
экецщ Демек бул олардын арнайы фольклортанушылык
быйм 1 болмагандыгымен жэне дэу 1р талабын езш ш е
угынуымен т.с.с. тусшд1рШёД1.
Жырды, ягни фольклорды квркем шындык ретшде
багалау галым Э.Бекейханов тарапынан орын алган.
Жырдагы T y p n i тарихи окигаларды, бейнелерд1, T in r i
кездесетш жер-су аттарын т.с.с. туЫщиру максатында
галым кептеген тарихи деректерщ сараптаган. EipaK
к е л т р ш ге н тарихи деректердщ кайдан алы нганы
керсетшмейдь Сондай-ак тусшштеме 1ппнде галым
e p T e r i жанры мен эпос жанры арасында, немесе 6 ip
жыр мен екшпп 6 ip жыр iiuiHHeri кездесетш батырлар
eciM flepi арасыннда уксастык пен теркш десиктщ тууы
себебшщ- олардын езара кейшкерлершщ алмасуынан
туу м yм кiндiгiн алга тартады . Демек будан галым
Э.Бекейханулы тарихи шындык пен керкем шындыкты
6ip-6ipiHeH ажырата бшгендш дэйектелед].
Сонымен катар бул ютаптьщ да эр 16 бетшен кейш «Ер
Таргын»-2,3,4,5 деген бешгалер койылган. Кггап сонына
карай вз алдына бет керсетюштер1 бар мазмуны [246,67
б.] да; «Ер Таргын» жырындагы кездесетш ел, ер, жер, су,
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кала, ат аттарынын Ti3iMi де бершген [4, 67-70 б.]. Kiran
соны баспаханада сатылатын ютап аттары мен оларды
кай елдьмекеннен, юмдерден сатып алуга болатынын
айтактайтын жарнамамен аякталган [4, 71-73 б.].
Туйш айтканда, Казан тенкеркшен кеганп Кенес уюмет!
тусында фольклорды жариялаганда: 6ipiiuiiifleH, кйаптьщ
атын, шыккан жерш, каласын. жылын, баспахана мекенжайын, жинаушы мен бастырушы еамдерш т.с.с. etci тшде,
ягни казакша-орыс Tumepi нле берумен катар, ара-тура опарцьщ
юмнен жазылып альштандыг-'ы да ескертшген. Еюнпнден,
ютап тын алгысез1 м1ндетп турде сол кездеп саяси- кргам
кайраткерлершщ свз1мен 6ipi е басылуы да ютап мазмунына
ез ыкпалын типз 1п отырган. Ушшшщен, ютап соны мшдетп
турде гылыми -русшисгемемен, api жарнамамен 6ipre т.с.с.
аякталуы да api рылыми-кэлшйшс сипатта жарияланган
фольклор улгшерщщ арнайы басылым Typi болумен катар,
api кезен талабына бешмделушишт таныгады.
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Туйгндеме
В статье анализируются особенности собирания
фольклора в годы Советской власти.

Resume
In the article analyzed the peculiarities o f gathering the
folklore at the years o f Soviet authorities.

