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ABSTRACT: The article defines the image of a defender-hero in the historical epics 

of the Kazakh people. In the historical poems, the character of "defender - hero" is portrayed 

in different ways. Usually main hero’s prototype is a real person that lived in particular region 

around that time. We can say that historical epic’s characters are realistic and conditional. It is 

known that they act within historical events, but at the same time being able to serve in epics 

legislation. As we can see from the poems, he was a mentor and educator who gathered 

around him a brave young man. From "defender hero" he has transformed into a heritage of 

character that cares his people. Young heroes close to Khan even though how valiant they 

never refuse take advice given by senior hero and do as they say, we can clearly understand 

their unity to keep peace by protecting people and their country from menace and danger. 

Because of such heroes were the protectors of our Kazakh nation we could withstand all kind 

of misfortunes and dangers and survived. Heroes did not just own the great steppe they also 

prevented it from all sort of menace. In historical epics, it is evident that the heroes served all 

their life during unstable and difficult times, when they did not manage to resolve their own 

personal problems.   

In addition, the psalms belonging to the historical epic genre of Kazakh folklore, 

which we are considering, are diverse. In all of them honored portrait of hero that served his 

country. However, according to the purpose and the main theme of the epos, we have noticed 

that the "defender-hero’s" personality image is different. 
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INTRODUCTION: Historical poem, which is one of the branches of the Kazakh 

epos, is a genre different from other genres of Kazakh folklore in terms of its fraternity to 

history. In the history of folklore studies, it has developed various scientific conclusions on 

the recognition of its genre nature. 

For example, for the first time Sh.Ualikhanov separated historical poem as individual 

genre as it reflects the events that have taken place, which did not disappear from people's 

memory, (Ualikhanov, 1985,P.282) he commented that historical poem has the involvement 

to history from ancient times, while M.Auezov (Auezov, 2001, P.171) described it as "type of 

heroic epos of the post-modern era" and differentiated some genre signs. We can see his basic 

principles on the historical background of the common epos can be summarized by his words: 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается функции коня эпического героя в эпосах тюркского народа. 

Цель выявить образ коня по его функциям. Конь выступает как спаситель, друг и 

помощник героя, благодаря которому он одерживает победу над врагом. Приходим к 

выводу, что универсальное в образе коня связаны с синкретической природой.  

 

ABSTRACT 

The article deals with the functions of the horse of the epic hero in the epics of the Turkic 

people. The goal is to reveal the image of a horse by its functions. The horse acts as a savior, 

friend and assistant to the hero, through which he defeats the enemy. We come to the conclusion 

that the universal in the image of a horse is related to the syncretic nature. 

 

Ключевые слова: эпос, эпический герой, функция коня, боевой конь, помощник героя. 
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ЭПИКАЛЫҚ ҚАҺАРМАН ТҰЛПАРЫНЫҢ ФУНКЦИЯСЫ 

 

Түркі халықтары үшін ат, тұлпар жаратылысы бөлек жануар екені ешқандай ғылыми 

дәлелдеуді қажет етпейтін дүние. Сайқын даланың ақ төсін арда еміп, арқада төрт түлігін 

өрбіткен аузы дуалы ата-бабаларымыздың «Ер қанаты – ат», «Жақсы ат - жанға серік», 

«Қара арғымақтан жал кетсе, қарға адым жер мұң болар» деген секілді екі нақылының бірі 

жылқы түлігі туралы келетіндігі көзі қарақты кісіге көп дүние айтары сөзсіз. Осының мән-

маңызын алдымен ата-тарих − көне жырлардан, батырлық эпостардан білеріміз айқын.  

Ат үстінің желі барын ата-бабаларымыз өзге жұрттардан көп бұрын білді. Арқадан 

аттанған ғұн көсемі Атилланың жүз мыңдаған қалың қолының әр сарбазы астындағы 

тарпаң торысынан бөлек жетегіне екі-үш аттан ертіп жүргенде, бүгінгі ұлы Европаны 

уысында ұстаған Рим империясының әскері қара жаяу еді. Немесе «Ежелгі скифтердің 

атты әскерлері жойқын күш болғаны көптеген тарихи деректерде көрсетілген» [1, б.116]. 

Тұлпар баптау, атбегілік – түркі жұрағатының ең көне ұлттық өнері екенін бүгінгі ғылым 

дәлелдеп отыр.  
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Ағылшындық зерттеуші Кимберли Броун «Нorse» журналына жариялаған еңбегінде 

жылқы түлігі дамыған мемлекеттер ойлағаннан көп бұрын Азияда алғаш қолға 

үйретілгенін меңзеген. Осы секілді еуропалық «National Geographic News» атты ғылыми 

басылым ең алғаш жылқыны қолға үйретуші қазақ халқы деп байлам жасайды [2]. 

Түркі жұрағатының сан ғасырлық бай тарихының көркемдік үлгілері ретінде танылған 

қадым заманғы әдеби жәдігерлердің қай-қайсысын алсаңыз да, қорғаушы-батыр негізгі 

кейіпкер болып, оның тұлпары қосалқы әрі маңызды рөлді арқалайды. Бұл жазушының 

қиялдағы сюжетін дамыту барысында ғайыптан әкеп таңған жалған кейіпкеріндей емес. 

Батыр болған соң оның тұлпары да болуы керек деген міндеттен туған болса, эпостардың 

көркемдік мұнарасы дәл мұнша эстетикалық биіктерді бағындыра қоймас еді. Жалпы 

батырлық эпостардың туу негізінде бір тарихи кейіпкердің немесе шынайы оқиғаның 

жатқандығын ескергенде, олар мінген сымбатты сәйгүліктер де жер басқан жанды 

жануарлар болғаны айқын. Батыр өмір сүрген дәуірде оның аңызға айналған тұлпарлары 

да шынымен бар болды. Бірінің ықпалы бірін әйгілеп, керемет классикалық жырлардың 

тууына арқау болды.  

Ал, енді, оларға адам айтса нанғысыз күштердің таңылуы, тіл бітіп, кісіше сөзге келуі 

екінші тақырыптағы әңгіме. Десек те, мұнда бір әсем нәзіктік жатыр. Түркі 

эпостарындағы тұлпарлардың иесінің айнымас серігіндей, сырмінез сырласындай образға 

ие болуы және осы арқылы олардың шығармадағы рөлінің салмақты болуы, көшпелі 

халықтың шынайы өмірдегі жылқы түлігіне деген сол қырық мың жолдық дастандардағы 

көркемдік шындықтан бір мысқал кем емес көл-көсір қарым-қатынасынан туған дүние. 

Яғни, жаны бар, бірақ жаны жоқ мақұлық емес, жануарлардан жалғыз жолдас тұтқан, оны 

арман-қиялмен әрлеген батырдың жан-жолдасы деген қарым-қатынастың көркемдік 

картинасы деп танысақ болады. 

Бұл туралы академик Қ.Жұмалиев, С.Қасқабасовтар: «Қазақ эпостарында батырлардың 

жорыққа мінетін аттарына да үлкен мән беріледі. Олардың сұлулығы, қуса жетіп, қашса 

озатын жүйріктігі, иесіне адалдығы айрықша суреттеледі. Кейде аттарға ерекше қасиеттер 

таңылып, әр нәрсені түсіне алатын есті хайуанат етіліп көрсетілсе, кейде қысылшаң жерде 

ұша алатын қанаттылар қатарында дәріптеледі. Эпостарда атқа үлкен көңіл бөлінуі заңды. 

Өйткені, көшпелі елдерде жылқы тәрізді көлік малының рөлі ерекше болғаны белгілі...», − 

деп жазады [3, б.17]. 

Түркі халықтарына ортақ қаһармандық эпостардағы аттың атқаратын функциясын, 

негізгі қызметін ғалым Р. Бердібаев былай деп екшеп, жеті жікке бөліп көрсетеді: 

1) Ұшқан құстан озатын ересен жүйріктігі;  

2) Батырдың мінезі мен тілегін сезіп отыратын, дұшпанның арам пиғылын танитын 

естілігі; 

3)  Қысылтаяң тұстарда «тіл бітіп» сөйлеп, батырға ақыл, кеңес беретіндігі; 

4) Алыс жолға алқынбай жететін қайратты, төзімділігі; 

5) Сын сағаттарда түсін өзгерте алатын сиқырлы өнері болатындығы; 

6) Жау келе жатқанын күн ілгері сезіп, иесіне қауіпті білдіретіндігі; 

7) Батыр мерт болса, денесін далада қалдырмай, еліне алып келетін опалығы; т.б. 

[4, б.118]. Әлбетте, біз де осы пайымдаулармен келісеміз. 

Ал, Көшекова А. «Қазақ эпосындағы ат образы» атты диссертациясында «Эпостағы 

аттың атқаратын функциялары» дейтұғын тақырыпша бөліп, аттың қызметін 5 түрлі 

критерий бойынша саралайды. Олардың Р. Бердібаевпен ұқсас тұстарын келтіріп жатпай, 

ерекшеленген бөліктерімен таныс етуді жөн көрдік: 

– ат қаһарманмен бірге немесе қаһарманның қатысуынсыз - ақ жауды қырып, жеңіп 

шығады; 

– ол құсқа не балыққа т.б. айналып кетуі, я болмаса оқиғаға қажетті басқа бір 

адамның не жануардың кейпіне енуі, аспанға ұшуы не жердің астына түсіп кетуі, басқа да 

фабуланың өркендеуіне керекті әрекеттерді атқаруы мүмкін;  
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Айта кету керек, Көшекова Айнұрдың аталмыш диссертациясы эпостағы ат бейнесін 

таныған ең көлемді, тұңғыш, толыққанды зерттеу болып табылады. Осыған сәйкес 

эпостағы ат атқаратын функция туралы ойлары алымды, жан-жақты танылған, деректі 

тұжырымдар екеніне сөз жоқ. 

Түркі эпостарында, батырдың өзіне лайық тұлпарын таңдауы, кезіктіруі ерекше назар 

аударарлық. Алғашында ер жеткен жауынгердің өзіне лайықты тұлпарын табуы оңайға 

түспейді. Бұл бірде, көреген жарының көмегімен орындалса, бірде өзінің атты аяқ 

алысынан, сұңғыла бойлы, сұлу бітімінен танитын атбегі-сыншылығы арқылы жүзеге 

асады. Мәселен, «Едіге батыр» жырында Ер Едіге Жылқыбайдың көп үйірінің ішінен 

жарауын таппай, бір кедейдің жаман шұбарын сұратады. Әлгі шұбар атты Жылқыбай қос 

атқа айырбас қылып әкеледі. Сол жаман шұбарды Едіге батыр сүліктей сұлу етіп, қанды 

жорықтарға мініс аты, жолсерігі етіп жаратып шығарады. Ал, «Қобыланды батыр» 

жырында бұл процесс батырдың сүйгені Құртқаның қатысуымен өтеді. Буаз биенің 

қарнын жарып алған құлынды Құртқа өзі баптайды. Тайбурылдың бабы сай келмей 

тұрғанда, Қараманның қитұрқы қылығынан Қобыландының ішін алау ұрғанда да, Құртқа 

аттың қамы үшін араша түседі. 

Тұлпарды қорғаушы-батырмен қандас, сүттес бауыр ретінде суреттеу де эпос 

сюжеттеріне жат емес. Мәселен, бірнеше вариантты, әртүрлі оқиғалы «Көрұғлы» 

эпосында батыр тұлпары Ғиратпен сүттес келетін тұстары бар. Эпостың көп 

варианттылығы мен ғасырлар бойғы уақыттың қатталған көң-тозаңы сюжеттің бірізділігі 

мен тарихилығын тануға көп кедергі жасап келеді. Эпостың оқиғалар желісінде қарама-

қайшылықтар кездеседі. Десекте, жетім бала мен құлынды бір биенің емізетін тұстары көп 

варианттарда орын алған. Бұл, әрине, «Көрұғлы» жырының таралуы мен 

варианттылығына байланысты. Көрұғлы мен Ғираттың сүттес бауыр болуы жырдың 

Әзербайжан халқы жырлаған нұсқаларында кездесетінін айта кету керек. 

Қандай болған жағдайда да батыр мен тұлпардың жолығуы, батырдың өзінің нағыз 

тұлпарына қол жеткізуі ерекше жағдайда орындалады. Бұған бір мысал Алпамыстың 

Байшұбарды бағындыруы. Қыл құйрықтан қысып тоқтатуы немесе лақтыруы секілді ат 

пен адам арасындағы айқас біріне-бірінің күшін танытады. Осыдан соң Байшұбар ат 

жүгенге басын береді деп келеді жыр жолдарында.  

Атбегілік, құсбегілік, сыншылық өнер көшпелі халықтың қанына сіңген қасиет. Бұл 

қасиет көп дәуірлердің есебінде, батыр халықтың ерекше қадірлеп, асқан байыппен 

баулыған, қолбаласындай құсын, түлігін тануы. Ол − жүздеген ғасырлардың бел-

белестерін аттап келген, халықтың салт-санасымен біте қайнасып, әр ұрпақпен қатар 

қайта жаңғырып, тек табанды тәжірибемен ұшталып отырған аяулы ғылым. Осы 

ғылымның рухани дүниемізге де сіңіп болғанына мыңжылдықтар болды. Оның алғашқы 

үлгілері тағы да эпостарда жатыр. Батыр болашақ серігі – ақ тұлпарын алдымен сын 

көзден өткізіп, оның қанатты пырақ екеніне шынымен иланған соң барып алады. Көбіне 

сыншылық сұрмергендік батырдың жарының бойынан табылып жатады. Кей жағдайда 

тұлпардың өзін емес, сол тұлпарға буаз биені танып білу дағдысы бар. Бұл туралы: 

«Қаһарман өзіне тиесілі жалғыз тұлпарды табуға, баптауға тиіс, оған ерекше қасиетке ие 

тұлғалар, көп жағдайда әйелдер көмектеседі», [8, б.68]− дейді, орыстың фольклорист-

жиһангері Путилов Борис Николаевич. 

Бірінші жағдайға, яғни, батырдың өзі тұлпарын тануы «Көрұғлы», «Қисса-и Алпамыс» 

эпостарында кездеседі. «Ғират жайы, Көрұғлының Райхан арабпен соғысы» деп 

оқиғасына байланысты аталған, қазақтар арасында кең таралған Көрұғлы жырында 

Көрұғлы Райхан араб мінген көк қасқа айғырды сымбатынан танып, ғашық болады. Оны 

өзі мінген жүйрік боз биеге бір шаптыр деп жалынышты болады. Жырда бұл былайша 

көрініс алған: 

Аты бар көк қасқалы біреу келді, 

Көрұғлы назар салып қарайды енді 

Наз бедеу қарап тұрса бір тікуар 
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Сол атқа ашық болып көңіл бөлді [6, б.89]  

Осы жәйтке байланысты оқиға дами түседі, Райхан мен Көрұғлы жауласады. Райхан 

аңғал батырдың атына ғашық болғанын, одан тұқым алмақшы болған ниетін пайдаланып, 

Баршагүл есімді жеңгесін алып қашады. Яғни, батырдың жеңгесін ұрлатып алуға атқа 

деген шексіз қызығушылығы себеп болады. Ал, осыны пайдаға асырған Райханның 

ұрлығы тұтас жырдың композициясына шоқ әкелді. Оқиғаның дамуы осы тұстан 

басталады да, Көрұғлының кеудесіне қатқан кек эпостың лейтмотиві іспетті, оқиғаның 

үнемі дамып отыруына сеп жасайды.  

«Көрұғлы» жырының бір ғана қазақтардың арасында таралған нұсқалары жиырмаға 

жуықтайды. Осыған байланысты батырдың тұлпары Ғираттың жаралуының екі үлкен 

версиясы бар екенін айта кету артық етпес. Әзербажандар жырлаған нұсқаларда Ғират 

теңіз тұлпарының тұқымы болса, қазақтар жырлаған нұсқалардан арабтың ахалтекесінен 

алып қалған тұқым екенін білеміз. Көрұғлыны зерттеуші ғалым Б.А. Каррыев жырдың 

барлық нұсқаларына сілтей отырып Ғират тұлпардың шығу тегі Түркістанмен, туу тарихы 

Арал теңізімен, Әмудариямен терең байланыста деп байлам жасайды. Өйткені, ойлап 

қарасақ, Көрұғлының көп нұсқасында (Әзербайжандар жырлаған) Ғират теңіз 

жылқысынан жаралған. «Теңіз жылқысы» деген ұғым қазақ санасында бар мифтік 

жаратылыс. Оған қатысты аңыз-әфсаналар да жоқ емес. Оған бір мысал халық арасында 

кең таралған «Сәйгүлік тұлпар қайдан пайда болады» мифтік әңгімесі. Оны қадым 

заманғы халық «Суын» деп атағаны белгілі. «Ол өте әдемі, үстінен тоқтамай су тамшылап 

тұратын» ат [9, б.78]. Салыстыра қарағанда «Қобыланды» жырының бір нұсқасында да 

осы теңіз жылқысы аталатын Суын теңізден шығып, Қыдырбайдың үйір-үйір жылқысын 

аралайтыны бар. Осыған байланысты бірнеше тұжырым жасасақ болады: Бірінші, 

Түрікменнің теке руынан шыққан Көрұғлыға арналған жырдың туу мекеніне қатысты дау 

айтуға болады. Бұны Бабалар сөзінің 48 томына кіріспе есебінде Б.У. Әзібаеваның М. 

Ниджати Сабатчиоғлудың еңбегіне сілтеме жасай отырып: «Жалпы, «Көрұғлы» эпосының 

түп негізі Алтай, Орта Азияда жатқандығын бүгінгі таңда ғалымдардың көбі 

мойындайды» [6, б.23], − деп жазған пікірі салмақтай түседі. Екінші, Батырдың тұлпары 

Ғираттың жаралған аймағы және осыған қатысты жырдың тууы Оңт.-Батыс Қазақстан 

жері Арал, Әмудария аймағы деп топшылауға болады. Себебі жырда теңіздің аталуы, 

қазақ мифіндегі және де өзге қазақ дастандарындағы теңіз жылқысының жырдағы 

көрінісі, тұлпардың тууына қатысты өзге ғалымдардың (Б.У. Каррыев, Б.У. Әзібаева) 

пікірлері осыған саяды.  

Қалай болғанда да жалғыз «Көрұғлы» жырында ғана емес, жалпы түркілік, тіпті, 

әлемдік эпостардың барлығында дерлік «таңдаулы» тұлпар батырға жіберілген көктің, 

тағдырдың, желеп-жебеушілердің сыйы, тартуы екендігіне зор сенім қалыптасқан. 

Осы секілді Қисса-и Алпамыста Алпамыс көп жылқы ішінен адамдай ақылы бар, 

сонысымен жасырынып жүрген тай шұбарды құйрық жалдан ұстап лақтырып 

бағындырады. Сөйтіп жүген салса құнан боп, ерін салса дөнен боп, батырдың өзі секілді 

бір демде күш алу, қанаттану секілді ғажайып оқиға орын алады.  

Ал, екінші жағдайда, батырға лайық жылқыны жары тануы, таңдауы «Қобыланды» 

жырында әсем суреттеледі. 1914 жылы Қазан қаласында тұңғыш басылған «Қобыланды» 

жырының Б.Толымбаев нұсқасына назар аударып, Құртқаның осы бір сыншылдығын 

көрсете кеткеніміз абзал: «Бұлар көшіп келіп бір жерге қонды. Қонған жерлері көп 

жылқының іші еді. Сол жылқының ішінен қыз Құртқаның көзі бір биеге түсіп: −Әй, 

батыр, мына биені мені берсеңіз де алыңыз, − дейді. Қобыланды: −Сені берсем бір рулы 

елдің малын алмаймын ба? – дейді. Құртқа: − Мұның ішінде тұлпардан пайда болған 

бурыл құлын бар, − дейді, – аман-есен құлындаса, сол құлынды саған атқылып берермін,− 

дейді, − астыңыздағы торы ат жауға, дауға мінуге жарамайды, жабының баласы» [7, 

б.11],− деп асқан көрегендік танытады. Бұл жерде батырға лайық тұлпардың маңызын 

ашу, қызметін көрсету ерекше танылған. Неге десеңіз, батырға тұрарлық аттың тұқымын 

танып тұрған адал жар оған өзін айырбастаса да қол жеткізбек ниетте екені таң 
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қалдырады. Адал жардың батырға өзінен гөрі жылқының пайдасын артық деп табуы 

эпостардағы тұлпар бейнесін, оның қызметін жаңа белеске шығарады. 

Қорыта айтқанда, «Қай жырды алсақ та, атсыз жыр жоқ екеніне көз жеткіземіз. Жүйрік 

ат туралы шығармалар әдебиетімізде өте көп. Соның ішінде ең кесек тұлғасы батырлар 

жырында жасалғанын байқаймыз.» [3, б.101], – дейтұғын пікірді алға тарта отырып, ат 

образының асқан үлгілері қаһармандық эпостарда топтастырылғанын нақтылай түсеміз. 

Манастың Аққасқасы, Қамбардың Қарақасқасы, Ер Тарғының Тарланы, Ер Төстіктің 

Шалқұйрығы, Қобыландының Тайбурылы, Алпамыстың Байшұбары, Ер Көкшенің Сары 

аты секілді қай жырды алмасақ та онда тұлпар бейнесі, тіпті, бір жырда бірнеше 

тұлпарлар бейнесі бар екенін көреміз. (Мысалға, «Қобыланды» жырындағы Бурыл, 

тобылғы меңді торы ат, Көбікті мінген Тарлан ат, Қараман мінген Қара-құла жалсыз 

аттардың жеке-жеке образдары сомдалған.) 

Эпостардың сан мың жылдық тарихын есептегенде, тарихи оқиғалардың көші лек-

легімен алмасып, қоғамдық сана мен мүдденің өзгеруі эпостардың тарихилығы мен 

тұтастығына елеулі өзгерістер әкеліп, жаңа эпизодтық желілер мен жаңа мазмұн қосып 

отырғаны рас. Десек те, генезис мәселесінде эпостардағы «ат» образының эпостың өзімен 

қатар туған, әу бастан, түп қайнардан туып жасап келе жатқан образ екені назардан тыс 

қалмауы керек. Қорғаушы-батыр бейнесін ашуда, шығарманың көркемдік келбетінде, 

сюжеттік мінсіздігінде олардың қызметі мен рөлі, әсері орасан зор екені анық. Оған күні 

бүгінге дейін жазылған зерттеулер мен жалпы эпостардың қарапайым мәтіндері куәлік ете 

алады. 
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Г.Р. ДАУТОВА1 

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты мен Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., 
Қазақстан 

 
БАШҚҰРТ ХАЛЫҚ ЭПОСТАРЫНДАҒЫ БАТЫР БЕЙНЕСІНІҢ СПЕЦИФИКАСЫ 

 
Түйіндеме 

Мақалада башқұрт халық эпостарындағы батыр бейнесінің ерекшеліктері қарастырылады. Фольклортанушы 
ғалымдардың түрлі халықтардың батырлық жырларындағы ұқсастық, сәйкестікті анықтап, жазған пікірлерін 
пайдалана отырып, башқұрт халық эпостарындағы ортақ жанрлық белгілері, идеялық мазмұны, эпикалық мотивтер 
мен сюжеттер аясы, маңызды оқиғалар мен образдары анықталды. Фольклорда әрбір батырдың жеке функциясы бар 
екендігі белгілі. Қазіргі кезде қаншама эпикалық сюжеттер және оларға қаншама батырдың қатысатындығы 
ғылымның қызықты әрі өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Мұны эпикалық сюжеттерінің библиографиялық 
көрсеткіштерінен қарауға болады. Батырлық жырларда батырлардың ерлігі мен дұшпанға қарсы күресі маңызды 
орынға ие. Дұшпан келбеті шынайы тарихи дәуірге, жағдайға қарай өзгеріске ұшырап отырды. Ең алғашқы көне 
эпостарда батыр мифтік кейіпкерлермен жауласса, уақыт өте келе тарихта болып жатқан оқиғаларға қарай жаулары 
да реалды қасиетке ие дұшпандарға айнала бастайды. Яғни, жезтырнақ, құбыжық, төбекөз, мыстан кемпір, 
айдаһарлар емес, өзі секілді тірі адамдармен жері, Отаны үшін күресе бастайды. 

Түйін сөздер: фольклор, эпос, батыр, башқұрт эпостары, миф, аналогия, салыстырмалы талдау. 
 
Кіріспе. Түркі эпостарындағы негізгі кейіпкер – бұл қарапайым халықтың бейбітшілік, бақыт, 

әділеттілік туралы армандарын жүзеге асыратын жауынгер - батыр бейнесі. Б.Н.Путиловтың пікірінше, 
батырлар миф пен ескі заманнан енген синтетикалық табиғаттың бейнелері, яғни мәдени қаһармандар, 
тайпа қаһармандары, халықтық, ұлттық, аймақтық классикалық эпос қаһармандарынан жинақталған 
кейіпкерлер бейнесі болып табылады. Батырлар эпикалық қалалар мен хандықтардың тұрғындары болуы 
мүмкін немесе өздері сол қаланың басқарушысы, болмаса қатардағы жауынгер ретінде бейнеленіп елінің, 
туған жерінің алдындағы борышын атқарады. [1, 18-19].  

Көптеген фольклортанушы-ғалымдар түрлі халықтардың батырлық жырларындағы сәйкестікке назар 
аударған. Эпостардағы сәйкестік терең және жан-жақты өзгешелікке ие. Сонымен қатар, сәйкестік 
эпостың жалпы ортақ жанрлық белгілерін, идеялық мазмұнын, халық қаһармандарының батырлығын 
дәріптейтін эпикалық мотивтер мен сюжеттер аясын, маңызды оқиғалар мен образдарды, шығарманың 
жанрлық құрылымы мен оның эволюциясын, эпикалық стильдің ұлттық өзгешелігін, эпикалық мұраның 
түрлі тарихи дәуірдегі қоғамдық тұрмыс ерекшелігін құрайды.  

Салыстырмалы эпостанудың тамыры тереңде жатыр. Әлемдік эпостар бойынша салыстырмалы 
тәжірибелер көбінесе еуропа және орыс фольклористикасы негізін қалаушыларының ғылыми 
еңбектерінде басты зерттеу пәні болып табылған. Қазақ және басқа халықтар эпостарының салыстыр-
малы-типологиялық талдауларындағы ғылыми дәстүр жөнінде сөз қозғағанда А.Н. Веселовский, 
В.Я.Пропп, Б.Н. Путилов, В.М. Жирмунский сынды орыс ғалымдарымен қатар, Ш.Уәлиханов, М.Әуезов, 
Р.Бердібаев, С.Қасқабасов, Ш.Ыбыраев, Б.У.Әзібаева т.б. сынды қазақ ғалымдарының еңбектерін атап 
өтеміз. 

ХХ ғасырдағы эпосты салыстырмалы-тарихи тұрғыдан зерттеу түбі осы кезге дейін архаикалық 
баяндаулар арқылы сақталып келген эпикалық сюжеттердің генезисін анықтау мәселелерімен тікелей 
байланысты болып келді. Біздің байқауымызша, салыстырмалы-тарихи зерттеу біртіндеп типологиялық 
зерттеуге ұласады. Мысалы, эпикалық баяндау формаларының шығу тегін зерттеу үшін материал ретінде 
шамандық мифтер, ежелгі адамдар туралы аңыздар қолданылады (В.Я.Пропп, Е.М.Мелетинский). 
Архаикалық, классикалық эпостарға салыстырмалы талдау жасау арқылы эпикалық сюжеттің даму 
динамикасын анықтауға мүмкіндік туады. Осыған орай кейбір жағдайда нақты бір эпостың даму сатысын 
қайта қарауға жол ашылады. В.М.Жирмунскийдің еңбектерінде ғылыми салыстыру кез келген тарихи 
зерттеудің міндетті элементі және әдіснамаға емес, әдістемеге қатысты деген пікір айтылған. Салыстыру - 
бұл түрлі мақсат пен түрлі әдістер аясында қолданылатын әдістемелік зерттеу амалы. [2, 75-76] 

Зерттеушілер ең алдымен салыстырудың әдістемелік маңызын көрсетіп, соның негізінде басты 
мәселелер мен фольклорды салыстырмалы талдаудың заманауи қолдану жолдарын реттеуге, 
дифференциалауға тырысқан. В.М. Жирмунский жаңа деп есептеген зерттеулер мен ғылыми дәстүрге 
сүйене отырып, салыстырудың төрт түрін: тарихи-генетикалық, тарихи-типологиялық, тарихи – мәдени 
және сырттан енген салыстырулар деп ашып көрсетеді және соңғысын бөлек категория ретінде 
қарастыруға ұсыныс жасайды.  
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Әдістер. Біздің зерттеу жұмысымыз үшін Б.Н.Путиловтың «Тарихи-салыстырмалы фольклорды оқыту 
әдіснамасы» атты монографиясының маңызы зор. Бұл еңбекте автор тарихи - типологиялық 
зерттеулердің мәнін ашып көрсетеді. Типологиялық қарым-қатынас, ұқсастық, тепе-теңдік, нақты 
бірегейлік ерекшелікке ие болуы мүмкін. Фольклорлық зерттеулерде «ұқсастық» және «қарым-қатынас» 
мағыналарын білдіретін түрлі терминдерге: «аналогия», «тепе-теңдік», «ұқсастық», «байланыс», 
«туыстық», «сәйкестік», «ортақтық» т.б. дегендей нақты анықтамалар бекітілмесе де, жиі кездестіруге 
болады. Н.И. Кравцовтың айтуынша, ғылыми тәжірибеде принципті түрде «байланыс», «ұқсастық», 
«ортақтық» түсініктері бір-бірінен бөлек қарастырылмайды. Ғалым осы түсініктерді ажыратып 
қарастыруға, шектеу қоюға тұрақты критерийлер ұсынды. Эпостағы «ортақтық», оның пікірінше, - бірдей 
батырлар, мазмұндас өлеңдер мен сюжеттер. «Ұқсастық» үйлесімді сюжеттерде, құрылым мен поэтикада 
көрініс табады. [3, 8-11].  

Зерттеуші-компаративистер айтқандай, әртүрлі халықтардың батырлық жырлары арасындағы 
ұқсастықтар тек баяндалу пішінімен ғана шектелмейді. Фольклортанушы В.М. Жирмунский «тек сыртқы 
баяндау ұқсастығы ғана емес, терең және жан-жақты сипатталатын эпостың ортақ жанрлық белгілерін, 
идеясын, мазмұнын, халық қаһармандарының батырлығын дәріптейтін эпикалық мотивтер мен сюжеттер 
қатарын, әрекет етуші кейіпкерлер, жанрлық құрылымы мен оның эволюциясы, эпикалық стильдің 
ерекшеліктері мен оның типтік формулалары, қайталаулары, тұрақты «безендіру», «әдемілеу» эпитеттері 
мен теңеулері, сондай-ақ, ақыр-аяғында эпикалық әуендердің тұрмыстық шарттары, олардың айтылуы 
мен ауыздан-ауызға таралуы, айтушы мен жыршылардың әлеуметтік жағдайлары т.б. қамтылады» - деп 
айтады. Осы күрделі сыртқы және ішкі белгілер кешені эпостық шығармашылықты нақты бір поэзияның 
даму сатысы ретінде дәріптейді. [2, 12-13]. Н.И. Кравцовтың пікірлерінен ғалымның «әдеби даму 
ұқсастықтары», «орыс былиналары мен шығыстық (иран және түркі) эпикалық дәстүрлігімен батыс 
еуропалық эпостар арасындағы көптеген ұқсастықтар» атты жобалар тұрғысынан сырттан енген сюжет, 
мотивтер деп түсіндіруге бейім екені байқалады.  

Зерттеуші-ғалымдардың пікірлеріне сүйене отырып, салыстырулар, яғни тарихи көріністердің, 
түсініктердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын орнату дегеніміз ғылыми әдіс ретінде емес, жай 
тарихи ғылымдар аясындағы әдіс деп айта аламыз. Салыстыру зерттеліп жатқан құбылыстың ерекшелігін 
жоққа шығармайды, бірақ құбылыстар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар негізінде олардың 
еркшелігін нақты орнатуға мүмкіндік туғызады. Біздің ойымызша, тарихи құбылыстарды өзара 
салыстыру әртүрлі болып келеді. 

Енді салыстырмалы-тарихи және типологиялық зерттеулердегі аспектілерді анықтауға тоқталып 
өтейік. Біріншісі, терең салыстырмалы-тарихи талқылау негізін құрайтын жай фольклорлық 
құбылыстарды салғастыру; екіншісі, тарихи-типологиялық салыстыру, бір-бірімен ұқсастығы жоқ 
құбылыстарды генетикалық тұрғыдан талқылау; үшіншісі, салыстыру, тарихи үйлесімділігімен келісілген 
мәдени әрекеттестік, «әсер етуші» немесе «шеттен алып пайдалану» негізінде өзара генетикалық 
байланыс орнату. 

Салыстырмалы-генетикалық әдіс тарихи тіл білімінде жиі қолданылады. Ал салыстырмалы 
әдебиеттану мен фольклортануда оның рөлін тарихи-типологиялық салыстыру атқарады. Мәдени 
әрекеттестік, «сырттан алып пайдалану» лингвистикада да, әдебиеттануда да генетикалық тәртіптің 
қосымша факторы болып табылады. Сонымен, біз әртүрлі халықтар фольклорындағы ұқсас және 
аналогиялық сюжеттердің пайда болуын олардың тұрмыстық жағдайының, әлеуметтік өмірінің, 
психологиясы мен халықтардың дүниетанымының ортақ болу себебінен деп пайымдаймыз.  

Нәтижесі. Фольклорда әрбір батырдың жеке функциясы бар екендігі белгілі. Қазіргі кезде қаншама 
эпикалық сюжеттер және оларға қаншама батырдың қатысатындығы ғылымның қызықты әрі өзекті 
мәселелерінің бірі болып табылады. Мұны эпикалық сюжеттерінің библиографиялық көрсеткіштерінен 
қарауға болады.   

Батырлық жырларда батырлардың ерлігі мен дұшпанға қарсы күресі маңызды орынға ие. Дұшпан 
келбеті шынайы тарихи дәуірге, жағдайға қарай өзгеріске ұшырап отырды. Ең алғашқы көне эпостарда 
батыр мифтік кейіпкерлермен жауласса, уақыт өте келе тарихта болып жатқан оқиғаларға қарай жаулары 
да реалды қасиетке ие дұшпандарға айнала бастайды. Яғни, жезтырнақ, құбыжық, төбекөз, мыстан 
кемпір, айдаһарлар емес, өзі секілді тірі адамдармен жері, Отаны үшін күресе бастайды. Осыған орай, біз 
башқұрт батырларын мынандай: мифтік кейіпкерлермен күресуші батырлар, жатжерлік басқыншыларға 
қарсы күресуші батырлар, әлеуметтік әділетсіздікке қарсы күресуші батырлар яғни, халық ішіндегі 
жауларға қарсы күресушілер деп типтерге бөліп қарастырамыз.  
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Мифтік кейіпкерлермен күресуші батырларға тоқталып өтейік. Жыланға қарсы күресу әлемдік 
фольклорда кездесетін ежелгі мотивтердің бірі. Бұл мотив тек эпостарда ғана емес, ертегі, аңыз, 
хикаяларда да жиі кездеседі. Жылан кейбір этностарда тайпаның төтемі болып саналады. Жылан, айдаһар 
бейнесі ғалымдар тарапынан әр түрлі тұрғыдан талқылануда. Осындай типтегі батырға башқұрттардың 
«Урал батор» эпосындағы бас кейіпкерді жатқызуға болады. Урал батыр күрескен әртүрлі құбыжықтар 
тек табиғат құбылысын жанды етіп қана қоймай, жамандық таратушылар болып суреттеледі. Эпостағы 
батыр есімдері, этнонимі негізінен этимологиялық, ғарыштық немесе символдық мағына береді.  

Сонымен, башқұрт эпосындағы Урал батыр, Хаубан және олардың жауларының бейнелері көбінесе 
қалыптасқан мотив негізінде баяндалады. Қаһармандар біресе ежелгі Элладаның мифтік титандары 
секілді, біресе архаикалық эпостағы батырлардай, болмаса ертегі батырлары ұқсап, эпостың соңғы 
эволюциялық сатысында мифтік кейіпкер ретінде емес, әлеуметтік әділетсіздікке қарсы жауыз патша-
ларға қарсы әрекет жасайды. Осы өзгерістердің бәрі халықтың эпостық поэзиясының көп ғасырлық даму 
тарихын дәлелдейді. Негізгі пафос батырдың ерлігі және оның даңқын шығару, батырдың халықтың 
бақыты мен бейбітшілігі үшін өзін құрбан етуге дайын екендігін көрсетуден құралады. Батырлар көптеген 
стихиялық (су, от), мифологиялық кейіпкерлер, сонымен қатар шынайы дұшпандар, жатжұрттықтармен 
күресіп жеңіске жетеді. [4, 35] 

Енді келесі, туған жерін жатжұрттықтардан қорғаушы батырлар типіне тоқталып өтейік. 
Башқұрттардың фольклор қорында да жатжұрттықтардан туған жерін қорғап қалатын оқиғалар кездесетін 
батырлық жырлары бар.  

Башқұрт батырлары галереясынан жатжұрттықтардан қорғаушы батырларға Тарғынды жатқызуға 
болады. «Тарғын мен Құжақ» эпосының сюжеті салыстырмалы жүйелілігі, бір қалыптылығымен 
ерекшеленеді. Бұл эпоста жатжұрт әміршілеріне қарсы күрес идеясы өте өзгеше болып көрінеді. Эпостың 
сюжеттік негізі жалпытүркі эпикалық дәстүріне барып тіреледі. Осы секілді ұлттық нақышымен 
ерекшеленетін сюжеттер қазақ, өзбек, түрікмен тағы басқа түркітілдес халықтарда ұшырасады. Тарғын 
батырдың ерліктері туралы сюжет тармақтану процессінде әрбір нақты оқиғасында ұлттық 
түсініктемемен беріледі. Кейбір тұстарында осы сюжеттің мотивтері түсіп қалса, ал «Ер Тарғын» 
эпосында бас қаһарман халық мүддесін қорғаушы батыр бейнесінде толық суреттеледі.[5, 11] Ал башқұрт 
версияларында ол жатжұрттық, жәбірлеуші ретінде бейнеленеді. Қазақ нұсқасында Ер Тарғын екі мәрте 
ханға алданып қалса, башқұрт версияларында батырдың өзі өтірікші, арамза, халыққа жексұрын болып 
бейнеленеді. Осындай параллельдерді көптеп мысал келтіруге болады. Ноғай хандығындағы жас Тарғын 
батыр Ақса хан жасап жатқан тойға келеді. Әртүрлі жарыстарға қатысып жүріп, Ақса ханның қызы 
Ақюндуз сұлудың көзіне түседі. Хан қызын жатжұрттық батырға ұзатуға қарсылық білдіреді. Сонымен 
Тарғын Ақюндуздың келісімімен қызды алып қашады. Ақса хан батырларын шақыртып, қызының 
артынан қуып барып қайтарып алып келген адамға Ақюндузды беруге уәде береді. [6, 200-202] 

Осы бір детальдан Ноғай хандығымен жергілікті халық арасындағы қарым-қатынас сипатталады. 
Жатжұрттықтармен неке қидырып, жақын туыстық қарым-қатынас орнату абыройсыздық болып 
есептелінетіні байқалады. Қашқындар артынан қуып баруға Ақса ханның кәрі батыры Құжақ келіседі. 
Енді осы бір кәрі батырдың келісім бергені, эпоста даналық, тәжірибе, түбі ескі заманға кететін жергілікті 
халықтың тұрмыс салтын өз бойына сіңірген қарт батыр образын көрсетпек болғаны деп түсінеміз. 
Жартжұрттық жас батырға тәжірибелі қарт Құжақ батырды қарама- қарсы қоюын, жергілікті халықтың 
өмірлік әдет-ғұрыпының басқаларға қарағанда үстемділігі, артықшылығы деcек те болады.  

Құжақ батыр қашқындарды қуып жетіп, аброймен Тарғынды жекпе-жекке шақырады. Тарғынға 
қаратып айтқан сөзінде өз жағдайына мақтанышы байқалады:   

– Әй, Тарғын, һин – килмешәк,  
Ат янында һин – ишәк,  
Ҡунаҡ ҡәҙерен белмәгән,  
Намыҫ атын менмәгән,  
Аксаханды кәмһеткән,  
Аҡйондоҙҙо хур иткән,  
Илгә ҡайғы килтергән,  
Көнгә ҡара төшөргән,  
Яуыз уйҙа булғанһың,  
Ҡара ҡулың һуҙғанһың,  
Тороп баҫ һин ҡаршыма, 
Мин етермен башыңа! [6, 200] 
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Тарғын аттан секіріп түсіп Құжақтың алдына барып бірден тәккапарлықпен жауап қайтарады: 
 

– Әй, ҡарт Ҡужаҡ, ҡарт Ҡужаҡ,  
Атың башын тарт,  
Ҡужаҡ, һаҡал шыртың ҡабартып,  
Сал сәсеңде ағартып,  
Ҡыҙ артынан килдеңме?  
Әй, карт Ҡужаҡ, ҡарт Ҡужаҡ,  
Атың башын тарт, Ҡужаҡ, 
Ҡалтыратып йөҙөңдө,  
Бүрбайҙағы биҙеңде,  
Алышыр өсөн килдеңме?  
Ҡыҙ артынан килдеңме? 
Алышыр өсөн килдеңме? [6, 200] 

 
Тарғын өз жауабында Құжақты кемісіту үшін оның кәрілігін қайта-қайта айтады. Бірақ Құжақ 

батырдың Тарғынға айтқан айыптауы өтімді болды. Кәрі батырдың сөздері Тарғынның іс - әрекетін бүкіл 
халық айыптап жатқан секілді болып естілді. Кәрі Құжақ батыр Тарғынның мазақтауына қайтадан 
аброймен, өзіне деген сенімділікпен жауап қайтарады:  

Әй, Тарғын, һин – килмешәк,  
Батыр түгел, һин – ишәк,  
Мин башына етермен,  
Ҡыҙҙы алып китермен,  
Сыҡ ҡаршыма, күрәйек,  
Башың ҡырҡып -бирәйем! [6, 201] 

Осы сөздерден кейін батырлар жекпе-жекке шығады. Олар садақ оғын ату үшін екі жаққа қарай 
бөлініп, ажал оқты атуға дайындалады. Қайсы батырдың бірінші ататындығы эпикалық дәстүрге сәйкес 
шешіледі. Батырлар бірінші оқ атуды қарсыласына беруді құрмет көрсету деп біледі. Қарт Құжақ батыр 
өзін керемет санап, бірінші болып Тарғын бастасын деп жол береді. Ал Тарғын болса Құжақ өзінен үлкен 
болғандықтан, үлкенге құрмет ретінде оған жол береді. Эпос батырларының заңы бойынша бірінші оқ 
атуды әлсіз жақ бастауы қажет.  

Ақыр соңында, батырлар бір уақытта бірдей екі оқтан атуға келіседі. Тарғынның екі жебесі де Құжақ 
жанынан өтіп кетеді. Қарт Құжақ болса қарсылас батырды жас бала деп кекеткендей өз ғажаптығын 
көрсетеді. Бірінші жебесінен Тарғынның оң құлағы, екінші жебесінен сол құлағы жарақаттанады. Мұндай 
масқаралыққа шыдай алмаған Тарғын қалыңдығы Ақюндуз бен арғымағын тастап, алды-артына қарамай 
қашады. Қарт Құжақ қызды әкесіне қайтарып алып келеді.  

Дискуссия. Сонымен қоғамдық өмірде екі даму бағытының бет алысын сипаттап жатқан екі батырдың 
жекпе-жегінде жергілікті халықтың заңын өзіне сіңіріп, өз елінің мүддесін қорғаған қарт батыр жеңіске 
жетеді. Ал жатжұрттық концепциясын насихаттаушы Тарғын батыр ұятқа қалып шеттетіледі. Мұндай 
көріністен кейін эпостың идеясын ұғу да қиындық туғызбайды. Негізгі идеясы өз әдет-ғұрпы, салт-
дәстүрімен өмір сүріп келе жатқан жергілікті тұрғындардың, басқыншы жатжұрттықтар алып келген 
жаңа әдеттерін жақтырмайтыны, қарсы екендігі бірден байқалады. Жат қылықты ұстанған жас батыр 
Тарғынға ел өмірге шыныққан, тәжірибелі қарт Құжақ батырды қарсы қою арқылы ноғайлықтардың 
ғұрпын мазақтайды.  

Жоғарыда атап өткеніміздей, батырлар жер бетін жау күшінен тазартып, өмір заңын қалыпқа келтіріп, 
өз халқына бейбіт өмірді қамтамасыз етеді. Бұл батырлардың қоғам ішінде күресуінің басты себебі мен 
нысаны болып табылады.  

Башқұрт эпостарында әлеуметтік теңсіздікке қарсы күрескен батырлар қатарында Салауат, оның әкесі 
Юлай, Қарасақал образдары анық ерекшеленеді. Тарихи тұлға есімдері халық репертуарына еніп осы 
күнге дейін сақталып келеді. 1773-1775 жылдары орын алған шаруалар көтерілісінің қолбасшысы 
Салауат Юлаевтың образы башқұрт халық ауыз әдебиетінің түрлі жанрларында мәңгі өшпестей із 
қалдырды. [6, 254-288] Гуманистік, интернационалды идеяларға толы «Юлай мен Салауат» эпосы да 
батырлық образды қалыптастыруға арналған. Эпоста Салауат бейнесі балалық шағынан бастап 
суреттеліп, әсіресе, оның тарихи тұлға болып қалыптасуға дейінгі үдеріске көп көңіл бөлінеді. Эпоста 
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көтерілетін өзекті мәселелердің бірі - түрлі ұлттар арасындағы тең құқықтық мәселесі. Салауаттың 
күштілігі мен батылдылығы ол туралы айтылған өлең, ертегілерде де әсіреленіп бейнеленеді. Эпоста енді 
екі батырдың жекпе-жегі немесе батырдың құбыжықпен күресі емес, оның орнына соғыстың толық 
картиналары суреттеледі. Салауат образы әрекет пен даму үдерісінде берілген. Осы мақсатпен эпос 
құрастырушылар он бес жастағы жас өспірімді саяхатқа жібереді. Екі жылдық саяхатында Салауат 
боярлар мен жанжалқойлардың жерлерді тартып алып жатқанына, ормандардың жойылып, халықтың сәл 
ғана білдірген наразылығы үшін жазаланып жатқандығына, жан төзбестік әділетсіздікке куә болады. 
Көптеген фольклортанушылардың пікірінше, «Юлай мен Салауат» эпосы халықтың бостандық сүйгіш 
рухын, өз халқының нақты бір тарихи жағдайда әлеуметтік шиеленіскен мәселелеріне орай әрекеттесу 
түріндегі жаңа эпос болып табылады. Батырдың ерлігі қарсыласы екеуінің арасындағы шайқасынан кейін 
анықталады. [7] 

Башқұрт эпосындағы батыр кейіпкерлерінің типтерін өмір жолы мен атқаратын қызметтеріне қарай, 
мифтік дұшпандармен күрескен батырлар ( Урал батыр, Хаубан), жатжұрттық жаулармен күрескен 
батырлар (Идукай, Ек Мерген), әлеуметтік әділетсіздікке пен теңсіздікке қарсы күрескен батылар (Кусяк 
би, Қарасақал, Салауат батыр) деп бөліп қарастырдық.  

Қорытынды. Аталған мақалада түркі эпостарында, атап айтқанда башқұрт эпостарында ұшырасатын 
тарихи-типологиялық ұқсастықтарды эпикалық кейіпкердің өмірбаянындағы маңызды мотивтер арқылы 
анықтауға тырыстық. Нақты әлеуметтік және мәдени даму шарттарына байланысты мотивтерге: 
батырдың ғажайып туылуы, оның тез ер жетуі, батырлық күшінің ерте білінуі, мінсіздігі, ат таңдауы, 
батыр қару-жарақтарын іздеп табуы т.б. жатады. Түркі халық эпостарын зерттеу барысында байқалатыны – 
ұқсас мотивтер әрбір халықтың шығармасында ұлттық мәдени дәстүрдің мәнмәтініне қарай өзіндік 
интерпретацияға ие болатындығы. 

Қорыта айтқанда, салыстырмалы-тарихи және типологиялық зерттеулер нәтижесінде түркі эпостары-
ның бір-бірімен көптеген ұқсастығымен қатар, әрине идеялық көркемдік мазмұны, образдар жүйесі мен 
поэтикалық толықтығы жағынан айырмашылықтары да кездеседі деп айта аламыз.  
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗА БАТЫРА В ЭПОСЕ  БАШКИРСКОГО НАРОДА 
В статье рассматривается особенности образа батыра в эпосах башкирского народа. В фольклоре каждый герой 

эпоса выполняет определенную функцию. В данный момент можно определить количество эпических сюжетов, а 
также подсчитать количество героев. Но определение функций героев считается актульном вопросом в фольклоре. 
Количество сюжетов можно посмотреть в библиографическом указатели эпических сюжетов. В героических эпосах 
подвиги батыра и описания его борьбы с врагом играет важную роль. Облик врага-противника меняется в 
зависимости от исторической действительности. В эпосах в образе врага батыра в соответствии с исторической 
эпохой представлены как мифические существа, так и реальные действующие лица. То есть, батыр не только с 
чудовищами, циклопом, ведьмой, змеями борется, а начинает борьбу за Родину, за свой народ с реальными лицами.  

Ключевые слова: фольклор, эпос, богатырь, башкирские эпосы, миф, аналогия, сравнительный анализ. 
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“When we look at Kazak hero tales from the beginning until the end, we can’t tell that it fully 

opens the curtain of significant historic events but it lets us at least peek through key hole. We 

all well known how much melody of oral story helps to form our history. Heroes in most of 

the old stories are not born from our ancestors’ imaginations they are based on real heroes that 

existed” (Auezov, 2001, P. 68-69). 

M.O. Auezov describes the characteristic features of historical poem as follows: The 

story of the historical poem are the historical event that has been evident in the history of the 

country; People who have been involved in real events of historical poem have different 

situations and the general nature of the people 's interests; The main heroes of the historical 

poem are well known, famous and respected people of the country; Historical stories are 

mainly based on those events, and the reality is overwhelming because they have been seen 

by eyewitnesses. M.O. Auezov: The story of a Ahtaban Shubirinda in Kazakh history which 

occurred because of kalmak massacre and Russian colonial yoke, the loss of Kazakh nations 

freedom and liberty was described as “heads down in halter, unbroken were broken, giants 

held down”. The scientist points out that the Kazakhs, as a historic phenomenon had to 

surrender to Russians it was by unfairness of the Kalmyks and the long bloody massacre, 

were the result of the Central Asian khans' pressure and the outrage of the Kazakhs. Thus, the 

Kazakhs, who were under exerting pressure the Russians colonists for their own purposes, 

easily persuaded them. (Auezov,2001,P.147). 

In Kazakh folklore, the genre nature of the historical poem has always been 

determined and scientific views on the laws of its development have been steadily maintained. 

Thus, in the course of development of Kazakh folklore, it was determined that historical epos 

had changed from the ancient form of epic genre to a new one, indicating its closeness to 

reality. 

One of the common features of all eposes – if it is far from the described historical 

events, the more shriveled it is to history, general terms instead of solid facts, instead of 

describing specific events, they begin to show common typical events of a certain era, the 

actual historical events start to become typical event. Ultimately, the creation of real-life 

events transforms into a general picture of the typical events of a certain era. This process is 

characterized by the fact that all Kazakh, Kyrgyz, Altai epic traditions are more developed, it 

is clear from oral folk literature. These laws are proved in the views of E.Ismailov 

(Ismailov,1967) he analyzed the scientific foundations of historical songs and historical 

poems. The scientist clarifies the features of the historical poems as a genre, and 

chronologically analyzes the works of historical poems. 1) XVIII century, 2) XIX century, 3) 

compositions of the XX century. Author pays special attention to the works that he 

recommends, especially the ones that were born in the end of 19th century and the beginning 

of 20th century (Ismailov, 1967,P.122).   

E. Tursunov, a scientist who has developed a profound conclusions about historical 

poetry: He concludes it as follows - “What we call as a historical poem (junior epos) - which 

has not yet been completely eradicated in the minds of the people, in some cases has been 

followed by historical events. Also it has used poetic techniques that were used in ancient 

heroes poetical language to describe historical events and became a sample of oral literature. 

Junior epos is a "intermediate genre type" between historical epos and historical poems” 

(Tursynov,1979, P.87). 

On the basis of new scientific laws in the period of independence, the scientist 

B.Azibaeva studied the ways of development of the epos and summed up the detailed 

conclusions on the originality of the historical epos. "All subject matter and plot, general 

poetics, are devoted to the events of different historical periods and are made up of one genre, 
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but it is internalized to the genre (for example, real-historical). Historical poems also appear 

in the frames of the heroic epos, with its general similarities and with a number of differences, 

namely the almost all historical poems have identical real historic prototype of the heroes, the 

heroes are not over praised as in the eposes, the point of visualization is not the epic destiny 

of the hero, but rather a place in the history of the people. Historical poems depict historic 

events in different regions of Kazakhstan in the XV-XVIII and XIX-XX centuries." 

(Azibaeva, 2014, P.136) The complex events that our people experienced in several epochs 

in historical poems: Golden horde, events during Kazakh Khanate, Kalmyk, the Dzhungar 

invasion, the attacks of the Kokand, Khiva khanates and Kyrgyz manas, along with the 

military campaigns of the Russian Empire on a regular basis for the purpose of 

radicalization of the Kazakh land and etc. are displayed. 

METHODOLOGY. Currently the researchers have proved typological commonness 

of the most narrative and thematic parameters of epics of different nations. This means that 

the ideological-thematic and plot-motivative range of the Kazakh epic, as well as other ethnic 

epics, as a whole, is correlated with the "catalog" of the world epic fund. But this Kazakh 

epos (and any other epos) is a unique, original creation of ethnic group whose uniqueness is 

due to complex causes and due to the features specific historical circumstances of epic art. 

This means that in the epic field of Kazakh ethnos typologically common themes and motifs 

are developed in a specifically national way, which results in the widest variety and diversity 

and is actually a kaleidoscope of infinite variants of implementation and the possible 

interpretations of these categories, i.e. the national specificity of the epic is formed.  

We should mention with gratitude and respect the names of the researchers who made 

a great contribution to the study of the Kazakh epic, they are: Ch. Valikhanov, V.V. Radlov, 

G.N. Potanin, A.Divaev, I.N. Berezin, A. Baytursynov, Kh. Dosmukhamedov, A. 

Bokeikhanov, M. Auezov, S. Seifullin, A. Margulan, K. Zhumaliyev, N.S. Smirnov 

A.Konyratbaev, R.Berdybayev, T.Sydykov and others. The works that have been created in 

the last decade of the XX century and at the beginning of the XXI century are also very 

important for the study of epics. They are monographic study of such authors as: 

O.Nurmagambetova, Sh.Ibrayev, B.Azibaeva, E.Tursynov and S.Kaskabasovs works written 

by him for the collections. Great literature is devoted to the genre classification of the Kazakh 

epic. These are the works of A. Margulan, S. Sadyrbayev ("Issues of the cyclization of the 

Kazakh epic", Alma-Ata, 1965). The problems of historicism became the main theme of 

N.Silchenko's research. The problem of the epic storyteller is a constant object of the research 

(see A.Margulan's works "About the carriers of the ancient poetic culture of the Kazakh 

people", E.Tursynov's monograph "Types of carriers of the Kazakh folklore", a series of 

works by E.Ismayilov about akyns, etc.). The works of some outstanding storytellers - 

Dzhambul, Bayzakoa, Nurkhan Ahmetbekov (the works of M. Auezov, I.Eventov, S. Esipov) 

are considered in detail. On the epic problems, a number of Ph.D. thesis have beendefended - 

S.Neghimov, A.Ospanov, J. Bekturov, B.Abylkasimov and others. The works of S. Satpayev 

illuminate the problems of the Kazakh epic ties with the epic traditions of the East in the 

literary aspect.  

For our research, B.N. Putilov's monograph called "Methodology of comparative-

historic studying of folklore" is very important. (Putilov, 2009) In this work the author has 

revealed the essence of historical-typological research. The research was based on the 

theoretical conclusions of leading scientists, including foreign researchers who conducted 

important research in the Kazakh literary science. In particular, V.M. Zhirmunskii "National 

heroic epos", V.Ya. Propop «Folklore and reality», B.N. Putylov «Heroic epos and reality», 

Е.М. Meletinsky, "The Advent of the heroic epos", J. Campbell, "Thousand-faced hero", F. 
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Urmancheev "National heroic epos", Sh.Ualikhanov " Selected works", M.Auezov "History 

of literature", A.Margulan, K.Zhumaliyev, A.Konyratbayev, M.Gabdullin, R. Berdybaev " 

Ideology of Epos", Sh. Iibirayev "World of Epos", S. Kaskabasov "Kazakh folk prose", B. 

Abylkasymov "Telqonir", O. Nurmagambetova "Kazakh heroic epos", E. Tursunov "The 

study of historical poems and nature of genres", B. Azibayeva "The plot of the Kazakh 

eposes" and etc. as well as theoretical concepts and basic concepts of domestic scientists. 

THEORY/CALCULATION In the historical epic, for many times during the tragic 

events of the Kazakh people, which had been the result of continuous aggression of the ХV-

ХХ centuries, courageous heroic spirit is manifested. United hero and nation, for their country 

and land the vigorous courage in the struggle for freedom is described. 

In historical epics, images are not imaginary, courageous historic personalities who are 

indifferent to the interests of the people and the state, the heads of the Kazakh state - the khan 

and the sultans, the commanders of the military, the image of the famous people and warriors, 

distinguished by heroism and military talent. Almost all characters of historical poems are real 

people, their images are not as distinct as heroic epics; more precisely, all the characters in the 

event are described as in ordinary everyday life. 

The historical character of the historical epic is different from the heroic epic. Here a 

real story is often based on real life events. That is why the compilation of stories consists of 

well-known events of the Kazakh steppes - known events that can be estimated in 

approximately a certain area. Moreover, there are not much frivolous fantasy characteristics. 

The event also ends in line with reality. However, preserving heroic spirit, it inherits a new 

kind of historical epoch, linking the ancient heroism and heroic epic tradition with history and 

creates new image. 

Historical poems became complex only after heroic poems so there are typical 

character differences.  

The scientist B. Azibayeva concludes that historic wonders are figuratively describing 

various historical events and historical persons of our nation in the past centuries. They are 

conditionally described as "Historical epics, characterized by events in on the territory of 

Kazakhstan and China during XIX century and the first half of the XX century" were divided 

to 2 groups of historical poems, the national liberation struggle in China, the internal enemy - 

the resistance to kuomintang, the justice of the interethnic inequality and power and the 

struggle for social equality. However, since the poems belonging to this group are specially 

considered in the form of other research, we have just acquired the poems on the territory of 

Kazakhstan and took as a basis of our dissertation. 

Differing old and new thoughts about the epics, the scientist B. Azibaeva according to 

the latest laws of folklore science shows that historic poems, representing various historical 

events, are emerging in the tradition of heroic epic tradition and have the similarities and 

peculiarities of genre: "1) The form of depiction in historical poems is not the epic destiny of 

the hero, but the place of the history of the nation, the battle of the most important ordinary 

soldiers, the warriors, the khan and the military commanders; 2) the prototype of almost all 

historical heroes, in other words, they are known by history, have served their nation they are 

- soldiers, commanders, courage soldiers, hero soldiers; 3) Historical epos characters are not 

particularly praised as heroic epos heroes, their images and characteristics generally 

correspond to the standard of life of ordinary people, and more precisely, all the characters 

participating in the event are described as everyday life. "(Azibayeva, 2016, P.71) Bearing in 

mind these scientific principles in the history of the epic, the object of our research was to 

analyze the types of historical poems, showing different stages of development, and to 

consider it on the basis of three big contingencies. 
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- The type of heroes who fought against the Dzhungar invasion of the XVIII century. 

- Heroes who protected the people from colonial aggression 

- Defenders of the Central Asian from invaders 

Thus, the conditional differentiation of opinion was reflected in the question of how 

the personality of "Defender - Hero" was formed. 

RESULTS. As a result, during the last 300 years since XI century there were many 

historical events in the history of the Kazakh nation. Although not all of them are the same, 

the difficult moments that have had a significant impact on the country's destiny have been 

reflected in historical ghosts and have come from generation to generation. It has been 

politically blocked for a long time because it has been based on some poetic stories not only 

of great history, but also because it is closely related to the heroic history of the nation. It is 

possible to speak about it only in light of modern requirements. 

The historical epos differs from the linguistic and artistic means. There are not such 

characteristic of extermination and mythic images, as in ancient epic heroic eposes. The visual 

aids also reflect the realities of real life. In addition, geographical summaries are more 

commonly referred to as to the real place names were the historical event occurred. Thus, we 

have seen that the historical epos has many similarities with other epic genres as well as their 

similarities with the "defender-hero" image. 

Kazakh epic work is an integral part of the spiritual culture of the people and goes 

back to its antiquity. Throughout its history from the era of consolidation of the disparate 

tribes of nomads of single monolithic Kazakh nation to its heyday in the era of mature 

socialism – the epic of Kazakhs carried the most important moral and aesthetic values, 

worked out by the people, repulsed all the major turning historical events, becoming a true 

chronicle of its spiritual, social and material life. The brightest examples of the Kazakh epos 

became an integral part of the world culture.  

Epic tradition of Kazakh people is actively operating in our days, thus proving the 

possibility and the organic existence of such ancient heritage in the framework of socialist 

culture. The vividness of the epic tradition in Kazakhstan makes topical task of reviewing its 

nature and its processes of functioning and transformation in the present.  

It is clear that, firstly, the Kazakh epos was formed long before the formation of the 

Kazakh nation and, secondly, it is the part of a hierarchical system of the highest order and 

genetically associated with each of its levels. In the most general terms, this hierarchy is as 

follows: epic of Turkic people, epic of people of Central Asia and Kazakhstan, Kazakh epos 

and folklore, epic and local traditions of the Kazakhs, story teller schools within each epic 

tradition, the individual features of the narrators within a single school, etc.  

The study of the Kazakh epos has its own history and established strong traditions. 

None of the researchers of folk art of the Kazakh people ignored this outstanding artistic 

phenomenon. The subject matter of compositions of the most common scene legends has been 

fundamentally studied, the initial classification of the genre of epic works has been made, its 

poetics, language, history, formation and main stages of evolution are being studied. The 

problems of historicism of the Kazakh epos have been thoroughly developed.  

As it is known, in the scientific search its prerequisites are highly important. Any 

statement of folklore facts is based on expectations, not always fully conscious. Therefore, 

any description of the material and its interpretation may not be completely free of 

subjectivity. The accumulation of new facts inevitably corrects the theory itself and puts 

forward on this basis, new assumptions, which are tested for viability, and any correction of 

representations, in our view, is positive, even if it was not enough.  
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However, when dealing with the living cultural phenomenon which is subject to 

transformation, the researcher does not have an opportunity to expect passively the emergence 

of some kind of theory that can bring perfect order, based on slowly collected and 

systematized facts and phenomena. A hundred times more topical becomes the task of 

collecting and understanding of the epic traditions of the Kazakhs, which reveals a great 

moral potential which is able to participate in the modern spiritual life of the Soviet people.  

DISCUSSION. Defender from colonial yoke of Russian Empire. In the history of the 

Kazakh people in the XVIII century there were fierce battles for the destiny of the Kazakh 

Khanate took place. Particularly, several stormy Jungars invasions caused the country to 

suffer greatly. But with the help of wise Kazakh leaders and the brave warriors managed to 

overcome the enemy and retain their country. These troublesome times have become a 

glorious historical epoch of the khan-batyrs, the sultans, who have not only been able to 

capture heroes and fortune-tellers, but also have a courageous heroism was praised. 

It is well-known that the character image of the heroic countrymen in epic art is 

transformed to each historical period. Sh.Ibrayev said: "There is a great difference between 

the heroic epic epoch and the hero who were in life. In the end, as the social relationships 

changed, the notion of "hero" changed. Only a heroic person who combines his work with a 

socially high purpose becomes the root of an epic poem, a hero of the heroic era, "- 

(Ibrayev,1993, P. 219-220) that the khan was a social type, which got united with the persona 

of a hero. That is to say, the hero persona of the heroic epic is transformed into historical 

poem, and it begins to possess qualitative qualities. Because the epos became closer to the 

realities of life rather than artistic imagination. From the men, who had heard the message of 

the coming enemy and rode the horseback they count not only with their country but also with 

the people of the country. In this context, folklore's motive of "fair king" is in the nature of 

poetry. He is now the hero of the power, who holds the authority of the whole country, in 

addition to his heroic deity. "The image of Hero Khan is formed with the period when the 

fragmented tribes became the nation. Its activity is based on the idea of unity, the history of 

the country's history, "Shibek Ibrayev [6, 219-220] he took W.Y.Propp's opinion as a base. 

The appearance of the scientist "batyr khan" has become a social cause of sequencing 

(cycling), but also to widely comment on the idea that it would be proud of it. 

Heroes who fought for the future of their people without leaving to the enemy's hand 

piece land of the Kazakh nation have pledged to the descendants of the enormous land 

starting from Altai until Atyrau. Before the eighteenth century, the Sacred World, which 

began from the time of the Hun, did not stop at the end of the twentieth century, the great 

spiritual force which did not stop in our holy land. Zhauzhurek batyrs, fighting with "white 

spine, with a white spear", struggled to fight for today, leaving the pine forests, our homeland. 

That is why the image of "PROTECTOR - HERO" in historic poems is primarily reflected in 

the heroic image. This is an example of the different character of Ablai's image as a defender 

of the historical poems of Ablai. 

Sh.Ibrayev thinks that the type of "wise hero" is not very common and formed later. 

(Ibrayev, 1994, 273) The image of the famous heroes serves as an ideal for the people to show 

them as an orator. That is why the hero defending the country is not only showing the people 

as a believer, but also by introducing oratoric words to look wise. The outstanding example of 

the historical person - is Syrym batyr. Folk tradition, despite the fact that many people speak 

commonly, but only to Syrym, could answer to the question of the Khuwa khan is in the best 

interests of the Kazakh nation reflects his reputation in solving international issues. 

In the 19th century, there were not few heroes who were struggling for freedom and 

fighting against the injustices of the ruling elite and openly fighting for the freedom of the 
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nation. Their names were praised in historical songs and reached the next generation. The 

heroism shown by Syrym batyr on the way of uniting the power of the Kazakh people against 

the colonial oppression arose from his compassion and love for his nation. "The Tsarist 

government began with the removal of the traditional state structure in the Kazakh steppes by 

the crisis of the Young Zhuz government based on the introduction of the administrative 

reform of Orenburg governor Ogeldy Igelstrom. In general, the Russian Empire has pursued a 

policy that has consistently overtaken Kazakhstan's political independence. Syrym Datovich, 

who opposed the strict arbitrary order of the Cossacks of the Russian Orthodox Church, who 

had been implementing the colonial policy of Russia, defended his nation from colonialism 

and opposed the extradition to the Kazakh villages. In the historical memory of "Syrym 

batyr", which describes the heroic heroism defending the country, his courageous heroism and 

accompanying political skills are recognized. It did not give in to the actions of the authorities 

who wanted to use their money and power, but they were closer to the people. His purpose 

was to destroy the hypocritical rulership of the people and to establish a new government of 

the country. He wanted the people of his land to be happy. 

In the difficult moments of the country's life, the people who trusted in the sincerity of 

Syrym recognized him as the leader, and Sirim's reputation was more than the khan. The 

mentality and actions of the people of the intrinsic confrontation of the people will heighten 

his personality as a universal hero. The hero and the prominent person turned the conspiracy 

of the Kazakhs into civil war. The hero, who considers it necessary to save two-sided 

exploitation, not only manages the national liberation struggle, but also repeatedly wrote 

letters to the governor-general without hesitation on the way to improving the welfare of the 

people. 

The true dream of Syrym was to get out of the grave of the Kazakh people and reach 

the rank of independent country. Of course, it was impossible during the historical period of 

Syrym's life. Nevertheless, the hero was able to protect his nation from the threats of his own 

destitution. In the poem, the dream is to dream of independence of the people, the desire of 

the Kazakh nation to be free, and hope that nation would stand up for the sake future of their 

country. 

Defenders of the Central Asian Invaders - Heroes: During the 30s - 60s of the XIX 

century the Kazakh people also experienced the tyranny of Khiva and Kokand khanates. 

Heroes who fought against Russian colonialism and the overwhelmingly populous heroes 

resisted. Historical poems about Dzhankozha batyr, who started to lead the country, were 

characterized by the despair of Khiva, Kokand's oppressive tax, violence, colonialism of 

Russian colonialists, as well as those of an outsider who introduced them into the country and 

deported their country into an enemy. Jokozha-batyr, the legitimate heir of epic defenders 

before him, which allowed the people to liberate their freedom, first of all, was the only thing 

that was done by the husband. His property given to his people is reflected in the blood of the 

ancestors with the blood of his father. In his poems, Dzhankhozha's father is honored as the 

wise man who could divide single hair equally, also he wishes his son to be a sacrifice in the 

name of unity. 

Having read several versions of the "Zhangozha Batyr", it is evident that from the very 

first enemy's departure, the heroic and organizational talent in the people's uprising in various 

years against the occupation of the Kokand, Khiva, Bukhara khans in the Kazakh land and the 

colonial rule of the Russian Empire you can imagine the full picture of its events. 

In the poem version, Zhanghozha alone is described as a hero who has been the only 

soldier that could fight back the great Russian king. Generally, Zhankozha batyr tells about 

the unity and solidarity of the people in poem, which is one of the most important conditions 
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in the country. In all versions of the epic about Zhankozha batyr, the justice and heroism is 

connected with the dreams of the people. 

It is known that the Dzhungar and the Kazakh Khanate war ended with the victory of 

the Kazakh in the third quarter of the XVIII century. But Kalmyk's objection did not 

immediately shake. Especially in the border areas, the Kalmykia's fugitive slaughtered acts, 

various conflicts with the Kazakh hands have been portrayed in historical monuments. An 

armed group of the Kalmyk durbet and urankhay tribal troupe threatening the Kazakh people 

in the first half of the XIX century is clearly reflected in the poem "Myrzash batyr". The 

looting of the Kalmyk tribes in Zaisan, Tarbagatay, Markakol and the people of Myrzash and 

the end of the massacre of the people in the captivity of a peaceful country is a matter of 

national interest. Myrzash batyr, who frees his holy land from the aggressor and rescues the 

deserted people, is ready to sacrifice all his conscience to patronize the people and patriotism. 

In heroic combat, traditionally heroes win. Myrzash batyr is a hero of historical genre, and 

every step of his way is accompanied by the data. 

The nature of the poem belonging to the historical epos genre of Kazakh folklore we 

have considered is different. Everyone is honored with the image of the heroes of the country. 

However, in accordance with the purpose and the main theme of the poem, we have noticed 

that the personality of the defender - hero is different. 

CONCLUSION. During the research, the following conclusions on the nature of the 

historical poem, based on historical events in Kazakhstan, were summarized. 

First of all, historical epos is more realistic than other types of epic in describing the 

events that have taken place in the near past. Because heroes have a prototype, and those who 

have witnessed the story are spreading it. The talented poem singers was able to reproduce 

and revive the history of the country's fortress, which had been seen by the eyes of men or by 

the spectators. In the strong epic tradition, the words of such famous poem singers were 

widely circulated and taught by the general public. That is why historic poems are not just a 

story of history or historical personality, but the desire of the nation - the story of the people 

that is in harmony with the interests. For the country, dignity was given to the country by 

raising its heroes with their enemies. It is characteristic to the heroic heroes of historic heroes 

who have become the heroes of historical monuments, reflecting historical events in 

Kazakhstan: Protecting peace in the country, protecting the homeland from foreigners, and 

united in the ideals of the liberation of the people. 

In the historical poems, the type of "defender - hero" is different in different ways. For 

example, Bogenbay batyr's heroic moment in the flames of the heroic movement, with the 

young heroes, is dominated by a masculine, brave masculine image. But in the opening words 

and introductions of the pagan, he remembers the heroic deeds that he has waged against the 

enemy for over 40 years, thus answering the question of how the next generation of high-

ranking reputation and wisdom, established in the Kazakh language, defending the country, 

the defense of the country ". And Kabanbai in historical poems is distinguished by the 

heroism of the battle. He is even more distracted by the hero's "guardian-heroine" than his 

heroic fight against the enemy. Sirim defends the countrs and land which brings him closer to 

the heroes of the epic, saying, "He is a warrior who could enter the palace and face the king 

face-to-face." All of these questions show that the actions of the "defender" are different in 

different historical periods. For example, in one variant of "Soranki batyr", he is looking for a 

land of happiness, salvation for the people of Suransh. Behind the scenes in search of 

happiness from the outside, he shows history of the fate of the native land is under pressure. 

The historical epos differs from the linguistic and artistic means. It is characteristic of 

extermination and mythic images, as in ancient epic heroic epos. The visual aids also reflect 
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the realities of life. And geographical summaries are more commonly referred to as the 

historical events of the historical event. Thus, we have seen that the historical epos has many 

similarities with other epic genres as well as their similarities with the "defender-hero" image. 

 

REFERENCES. 

 
Azibaeva B. Plots of the Kazakh epic. (Almaty, 2014)  

Azibaeva B. The Kazakh Epos. Dominant and constants of plot-motivational background (Germany, 2016) 

Auezov M.O The history of literature. (Almaty, 2001) 

Valikhanov Ch.Ch. Sobr. Cons. In 5-th volume. Volume 5 (Almaty, 1985) 

Ibrayev Sh. Epos world. (Almaty, 1993) 

Ibraev Sh Poetics of the Kazakh poetic poems. (Almaty, 1994) 

Ismailov E. In the newest look. (Alma-Ata, 1967) 

Putilov B.N. Methodology of comparative-historic studying of folklore. (Moscow, 2009) 

Sadyrbayev S. Issues of the cyclization of the Kazakh epic.(Almaty, 1999) 

Tursynov E. The study and genre character of historical pearls. (Almaty,1992) 

 

 

 

 

 

 











Man In India, 96 (10) : 3917-3926 © Serials Publications

1 Department of Kazakh Literature and Literary Theory, Al-Farabi Kazakh National University,
Almaty, Kazakhstan

2 Department of Kazakh Philology and Journalism, M.Kh. Dulaty Taraz State University, Taraz,
Kazakhstan

THE MEANING OF THE NAMES AND MIRACULOUS BIRTH
OF EPIC HEROES IN THE TURKIC EPICS

Gulnaz Rakhimovna Dautova1, Nurlan Berikbaevich Sagyndykov1,
Raushan Mamievna Abdikulova1, Tolkyn Shakenovna Omirbayeva2 and
Alua Berikbaykyzy Temirbolat1

The article considers the functional role of the names of the main characters in the Turkic and
basically in Kazakh epics. The variability at the level of plot, poetics and language is observed
due to the nature of oral existence of epic works. This basic characteristic of folklore has an
impact on the character’s name, which in its turn has its own variations depending on the rhythmic
structure, melodic picture and poetic tasks of legends. According to the epic tradition the storytellers
gave names to heroic legends, performing by themselves, the given name of the main hero could
characterize his personal nature. During the study the followings could be observed: typical places
in the names of Turkic-Tatar epics and the naming process in real life of Turkics. Especially, the
father of a future hero who names his son is also mentioned in the Kazakh heroic epics.

Keywords: epic tradition, a hero name, mythology, archaic legend, birth and quick growing of hero.

INTRODUCTION

The place of the heroic sagas in the folklore of Turkic peoples are certain and
idiosyncratic. Folk epics-dastans sung by singers-improvisators are kept through
oral tradition for centuries reflecting and describing past history of the nation,
images of ideal rulers as positive personalities. At the moment of performing the
story-teller “contacts” with the whole audience and the atmosphere of the period
of the birth of epic saga was is created. The epic saga is formed within the traditions
of oral folk arts. The organic part of any epic or dastan is batyr, hero-warrior,
glorifying his heroic acts. The gist of the epic sagas is found in the reproduction of
heroic acts. The epos of Turkic peoples is characterized by traditional, canonic
consecutiveness of the development of the epic biography of the batyr.

As folklorists believe, heroic eposes have emerged on the basis of traditional
mythology and heroic fairy tales. There are archaic and classical forms of eposes.
It is typical for the archaic form to depict the battle of with heroes-monsters where
the biography of the hero is developed and shaped according to the motives of
heroic tales – divine arrival, battle with monster, valiant marriage proposal to a
remote intended, revenge for the father and etc. Batyr cannot be imagined without
his mighty horse and powerful sword.

The central character of Turkish heroic epic is warrior hero in the image of
whose high morale ideals of the nation with their wishes about good and happiness,
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truth and justices are impersonated. According to Putilov B. N., warrior heroes
“are representatives of synthetic nature – in the basis they are cultural heroes,
clannish and tribal heroes, characters came from mythology and archaic world,
but transformed by a classic epic into national, nation-wide, regional heroes. These
habitants of epic cities and kingdoms, sometimes it can be rulers, but more often –
ordinary chief warriors, fulfill their duties before their people, state power, home
country.” (Putilov, 1999).

To the resemblance between novels of heroic epic of different people may
researchers pay attention (Zhyrmunsky, 1962). It carries deep and comprehensive
nature and covers general genre feature of epic, its ideal content, the circle of epic
motives and plots, idealizing heroic acts of national heroes, milestones and images,
acting figures, genre structure of the written work and its evolution, national
idiosyncratic nature of the epic style with its typical formulae, repetitions, usual
“decorating” epithets or comparisons, and at last peculiarities of social mode of
life of the epic heritage in different historic times. Images of virgin birth abound in
the popular tales as well as in myth. One example will suffice: a queer folk tale
from Tonga, belonging to a little cycle of stories told of the “handsome
man,’1Sinilau. This tale is of particular interest, not because of its extreme absurdity,
but because it clearly announces, in unconscious burlesque, every one of the major
motifs of the typical life of the hero: virgin birth, quest for the father, ordeal,
atonement with the father, the assumption and coronation of the virgin mother,
and finally, the heavenly triumph of the true sons while the pretenders are heated
hot (Campbell, 2004).

Comparative epic teaching has a rich history. In the ÕÕ century comparative
historic learning of epic is connected with the questions of researching the genesis
of epic plots, roots of which are kept up to the present time in the archaic forms of
narrations.

The name of a hero is of great importance in the works of national epic,
according to ancient notions the human personality and his name were organically
connected. The naming was an act of creativity in ancient time. In accordance with
the monuments of ancient Turkic writing and the epic legends of the late period
“Big Kyultegin monument inscription”: “At the age of ten to the delight of my
mother katun, like Umay, my little brother took a heroic name Kyultegin” (Stebleva,
1965).

The vast majority of themes, motives, a clearly developed typical composition
with all its key elements, the characteristics of heroes and heroines, the origin of
their images, particularly the heroic maid, all kinds of artistic techniques found in
Turkic folk epics date back to the epic and cuneal literature of the Ancient East. It
also applies to the names of epic heroes and heroines, which is clearly seen in the
archaic legends of the Yakut, Khakas and Altai people; It is a little more restrained
in the epic of the people of Central Asia and Kazakhstan, the Volga and Transurals
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regions. If in the epic legends of the Turkic people the Gods and Goddesses “are
not so active” as in ancient east epic narrations, the names of the characters in the
Turkic-Tatar epics “the spirit of divinity” is kept that will be illustrated further by
specific examples. And it suggests “a certain conservatism”, i.e. traditionalism.

During the study the followings could be observed: typical places in the names
of Turkic-Tatar epics and the naming process in real life of Turkics, especially the
Tatars and Bashkirs. Here we first discuss the reflection of archaic rituals and
customs related to the naming process in the national epic in the broadest sense
including folk tales where the most common forms of rituals “overgrown” in
customs are presented. According to the Tatar and Bashkir scientists a baby couldn`t
be remained without a name for a single day, or even for one hour. The baby
without a name is thought to be replaced with a child of a gin or peri. Therefore,
the name of a baby was given by a midwife. (A. Soleymanov and R. Soltangaraeva,
1995). In the Kazakh nation “a midwife” is a “kyndyk sheshe”. She became like a
second mother to a child, “kyndyk sheshe” literally means umbilical mother, i.e.
godmother. She plays the most important role in the first forty days of baby`s life
and she is an honorary guest. The Godmother have to be a vigorous, well-mannered,
honest, as according to the magic beliefs existing in the perceptions of the Kazakhs,
her quality is supposed to be transmitted to the child. She was an honorary guest
and brought the presents to the child and his mother each of these special occasions.

METHOD

The interest in the study of the Turkic people of the epic in its relation to other epic
monuments of world literature is reflected in the numerous studies of Russian and
foreign scientists. Big role is played by the method of historical typology. In Russian
epics epos studies comparative study relating to the various historical types were
engaged in such prominent scholars as A.N.Veselovsky, V.M. Zhirmunsky, V.Y.
Propp, E.M. Meletinsky, B.N. Putilov. Their work combined the various scientific
approaches, schools and directions. So, E.M. Meletinsky, engaged in the study of
the heroic epic, great attention is paid to the myth and fairy tale different nations
V. Ya. Propp exploring the Russian folklore in comparison with the folklore of
other nations, has established its close connections with myth and ritual.
Indispensable for this study is developed by B.N.Putilom methodology of historical-
typological and comparative-historical study of folklore, which he applied to the
study, in particular, South Slavic and Russian epics.

RESULTS

The father of a future hero who names his son is also mentioned in the Kazakh
heroic epics. So, according to the legend “Er Kosay’: “Seven brothers lived in
ancient Nogai times. Six of them were killed in the battle. The youngest of them Er
Bokshe left alone when he was sixty, his wife became pregnant and gave a birth to
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a son. On this occasion a big party with a horserace performance was organized,
and the father named his son as Kosay” (Nurmaganbetova, 1977).

The motive of the miraculous birth of the main heroes in the epic “Manas”
plays an important role as well, as in the epics of Turkic-Mongol peoples, which
creates an ideal image of the future heroes, calling people to freedom, and he
predicts a great heroic destiny. This is due to the formation of the classic heroic
epic. However, the echo of the archaic layers and elements characteristic of epic
heroes as the first-men, information about the mother left with maternal age, and
at the same time is not attentive to his father and a double paternity hero (Almanbet
was conceived by the ray and is the son of Azizkan, Kogudoy-hunter’s fathers are
Maadai-Kara and the owner of the mountain) are preserved as ancient motifs. The
birth of the hero-son childless Zhakyp and Chiyyrdy in the epic “Manas”, explained
a necessity dictated by the situation, his mother bent on Tiger’s heart is accompanied
by various warnings.

The echoes of totemism were preserved in the name of an epic hero. After the
birth of Manas he was nicknamed as “qabylan” (Leopard), “Zholbarys” (tiger),
“kokzhal” (grey wolf). V.M. Zhirmunsky wrote: “Due to the comparisons the name
of a hero often turns into a nickname which replaces his own name” (Zhirmunsky,
1974). The same things happened in the Kazakh “Koblandy Batyr” as in this epic.
From this point of view this name has also a great interest to the study. One of the
variants of the epic has the following words “Qobylandyday ul tudy (a boy was
born like Kobylandy) (Babalar sozi, 2006). There is nothing said about the name
of the hero in this epic, he is compared only with himself. This apparent contradiction
could be explained by making a deep analysis of the original sentence. We can
assume that a newborn hero is compared with qoblan (Leopard) as well as Manas.
The morpheme -dy apparently is of late accretion, due to which the poem became
more harmonious. Initially, it was probably “Kabylanday”, not “Koblandyday”,
i.e. “like a leopard” in the sentence. The form “Koblandyday” is derived from
“Koblandy” the name of the hero who is already well known among the people.
This assumption, in our opinion, does not contradict the patterns of the Kazakh
language and epic traditions of the Turkic people. The word Kablan, Coplan,
Coplon, Gaplang represents a leopard in all Turkic languages; and in the number
of Turkic dastans (epics) it was often used as a permanent epithet of epic hero in
national language. (Karakalpak-Russian dictionary, 1958; Kyrgyz-Russian
dictionary, 1965; Russian-Uzbek dictionary, 1954; Russian-Tatar dictionary, 1971;
Russian-Kazakh dictionary, 1954). The assumption about the direct connection of
a hero`s name of the Kazakh epic with a leopard can easily be proved by the text of
the work, in which the hero is often called as Koblan without a morpheme -dy. A
legend variant recorded by E.T. Amanzholov is called “Koblan Batyr”, but not as
“Koblandy” (Babalar sozi, 2006). All these facts indicate that the traces of totemic
images are kept in the hero`s name.
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All these peculiarities of Turkic names were reflected in the national epic as
well, to be more precise, the heroic qualities of the character when he is compared
with the names of the wild, mostly wild beasts that “go with” their names. From
this point of view in the Turkic epics an active and quite expressive role plays a
Lion-aryslan, Arystan (Lion) that was compared with heroes, if not all, but in the
majority of the Turkic legends. In the Kazakh “Koblandy Batyr”, for example,
such expression is common: “Koblan born by a Lion”; the name of the hero we left
unchanged.

An epithet wolf is less popular in Turkic legends. Thus, in the epic “Koblandy
Batyr” we could find such expression “Koblandy, who is similar to the wolf”; the
literal translation of the same sentence sounds a little different: “The wolf as a
leopard”; according to the epic “Alpamys Batyr”: “As a wolf that attacked the
sheep”. The expression of the same legend is as following: “hyperphagic like a
hungry wolf”. (Babalar sozi, 2006). Originality of these expressions is that in some
cases the original Kazakh word “qasqyr” is used to indicate a real wolf, in other
cases “bor³” is used, which is derived from the Tatar-Bashkir “bure”. It could be
explained by the fact that the most of the Kazakh legends first were published in
Kazan in a so called mixed Kazakh-Tatar language, which is clearly seen in two
volumes of the edition “Aksauyt”. In the language of the Povolzhye there was no
word “qasqyr” as in the Kazakh “bor³”. So both words are in function to name the
same animal.

The comparison of Turkic epic heroes with a lion (most often), leopard and
wolf goes back to the ancient Eastern mythology and epics as well. Apparently,
the original character of this comparison was used in relation to the Gods and
Goddesses.

The divinity of the name Er Sain from Kazakh heroic epic is given in the form
of “Sain marked by the God”. From his touch the ninety-year-old women became
young, and from his eyes everything was shining. Name Ir-Sain is widely spread
in the works of the Turkic-Mongolian folklore which was mentioned by G.N.
Potanin (Potanin, 1899). This was the name owned by Batu Sain the ancestor of
the Golden Horde khans, trying to emphasize the divine origin of not only his
power, but also his name (Katanov, 1902). At the same time Khan followed the
deep folk traditions, legends and stories, where Irin-Sain was portrayed as a divine
son of heaven and shaman which was widely spread in the Turkic-Mongolian
folklore (Potanin, 1893).

Let‘s consider the divinity in the name of Kambar Batyr from the same Kazakh
heroic legend (Babalar sozi, 2006). According to the Kazakh epic “Koblandy Batyr”
mother gives her blessings to her son before a dangerous battle, where the name
Kambar is put next to the name of the Muslim prophet Muhammad. In the Central
Asian folklore “Kambar is an ancient deity associated with the cult of water existed
in Turkestan. He is the patron of cattle”. This name of an ancient deity is detached
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from its mythological basis and exists as a name of the epic hero (Aitova and
Chvyr, 1974). Kambar, Kambat-Ata, Yilkishy-Ata is a famous character in the
Nogai mythology, he is a patron of horse breeding, legendary horse wrangler who
was the first among Nogaians to put freeze mark on horses. His name is frequently
called in Nogai epics, in the questions of fitting the horses people address to him
for help. His spirit patronizes the herd of horses. The name of Kambar-Ata is
present in the folklore of Kazakhs, Uzbeks, Turkmens and other nations. In these
folklore novels he is present both as an epic hero and musician.

This name is among characters if Muslim religion. The legendary horse
breeder’s name was Ali Hanbar. Although Hanbar disposes of Turkish basis. The
word kam in Turkish languages means gist, truth, providence. Probably, Turkish
people had their horse patron under other names. For instance, in Nogai and Kazakh
mythologies there is a parallel name for a horse patron: Yilkyshy Ata (Father of
horse wranglers). In the personalities of Kambar, a horse wrangler’s patron, there
are a lot of similarities. Serikbol Kondybay’s description is of great attention:
“besides that, - having said of the multifunctional nature of the folklore hero, writes
the researcher, - in Kazakh astronomy there is a star called Kambar, which can be
seen in the night sky starting from winter months and till the early spring. It served
as a calendar chronological guide. Its “meeting” with other starry host in the night
sky – Urkers (Pleiads) – considered to be the herald of the beginning of the each
new month. The legend says when on a monthly basis the star Kambar “comes
across the Urker they start to throw out gigantic lightnings, if one piece of lightning
hit a person on his head he dies. Saha-yakuts have Desegey-Ayi and Kiely-Baaly
toyon – patrons of horse breeding living in the heavens and the latter sometimes
used to act in the image of white horse. One cannot exclude that archaic images of
Kazakh Kambar-baba are connected with the similar pre-Islamic imaginations.

There are no proper names in the Turkic epic which are not associated with
any unique qualities of the hero or related to the rituals and customs, primitive or
later beliefs, history and ethnography of the people. In other cases, the meaning of
a hero’s name is quite clear and requires no special explanation, such as the name
Er Targyn from the similar legend (Babalar sozi, Er Targyn). This type of names
concludes the names of other heroes of the Kazakh epic: Er Kokshe, Er Kosay, Er
Tostik. In all of these names the single dominant feature of the personality of the
hero is emphasized, i.e. his heroism. So we come to the issue about the name
changing of the hero which is associated with his certain activities.

The word er-ar is often found in the works of ancient Turkic writings. In the
old historical epochs it was associated with the idea of heroism and bravery, though
it kept clearly retained tendency to stylistic neutrality, meaning not a hero, but an
ordinary man, most often a warrior.

The names meaning heroic qualities-batyr are quite clear: Caradon-Batyr, Ak
Zhonas-Batyr, Zhanbyrshi-Batyr and many others. According to V.M. Zhirmunsky



THE MEANING OF THE NAMES AND MIRACULOUS... 3923

the names of many heroes of the Nogai period of the Kazakh epic are historical.
The addition of the epic definitions -er and batyr is associated with ancient, pre-
nogay and Kazakh traditions, mainly Turkic and Turkic-Mongolian epic.
(Urmancheev, 2013).

DISCUSSION

According to old viewpoint of the Turkic peoples, the important moment is giving
the name which has a magical influence on its bearer’s fate. In folklore this process
is explained as the reflection of initiation rite. In oral folk art there are numereous
legends about the origin of Ideguey. In one of the versions of the epic written
down by Radlov V. V. an old man comes across a jumped off baby, puts him into
his boot and brings home. His neighbors advised him to name the baby Idegue
since he was brought in the boot (itek is translated as boot from Tatar). According
to the legend, childless old couple find a crying child in the steppe. They call him
Ideguey since he was found “from the wind in the filed” (wind – yel, yil, zhil).
And in the legend “Ityuk – Batyr” Kondyzbikya, the daughter of Satimer gives
birth to a baby son. The father finds the baby on the banks of the Volga and brings
him in the kilt, hence is the name Ityuk – Batyr (kilt – itek). The availability of two
or more names of the epic hero is explained by well-known ethnographic things.
Thus, “… some of the Eskimos changed their names as approaching to great age,
having some hope for it prolonging their lives” (Urmancheev, 1999). this custom
has been saved in folklore as well. Aother important difference is that the name of
the hero bears epic meaning. It has not been influenced by Islam. For example,
“Ak Kubek” is translated as “white froth”. The names of the horses were used to
be associated by the name of the batyr. For instance, in Turkic epic sagas –
Baychibar – warrior horse of Alpamysh, Guyrat – a famous warrior horse of
Gorogly, Tayburul - the horse of the Kazakh batyr Kobylandy, Kyzyl Or – Ak
Kubek’s horse. In the saga “Ak Kubek” heroic acts of the batyr begin at the early
age, although the age is not mentioned in the saga. First, Ak Kubek beats one of
the Koden Khan’s warriors. The second enemy of the batyr is Mangush. He asks
him to present him the eagle, and his horse Kyzyl Or. But Ak Kubek points him to
the fact that he does not possess such a big wealth to obtain such a horse.

So the names of the Turkic epic heroes mainly reflect their heroism (Alp, er,
er, Batyr), a royalty or divine origin, clearly depicted echoes of totemism and
finally, ideas about the mythological hero, his adventures in foreign, underwater
or underground world. This phenomenon goes back to primitive rituals of initiation.
Only in rare cases, the image and the name of the epic hero keep the echoes of all
mentioned ideas, which can be clearly seen in the Kyrgyz epic “Manas” and the
name of its main hero.

Although the legend “Alpamys Batyr”, “Koblandy Batyr”, “Kambar Batyr”
and others belong to a late period of history, the mytho-epic ideas are observed in
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the episodes of naming warriors with corresponding names. The tradition of
“proclaiming” of epic hero`s name before his birth, which comes from ancient
eastern mythology and cuneiform literature, is developed in the Kazakh epics.

The image of Kanykei is quite popular in the Turkic heroic epics, Academician
V.M. Zhirmunsky wrote: “The name of wife Manas-Kanykei is apparently
connected with Kazakh-Nogai epic tradition. The daughters of Tokhtamysh Khan
Kanykei and Tanykei were captured by Idige after defeating their father in the epic
legend about Idige; according to widespread tradition, they became winner`s wives.
In the Kazakh epic the names Kanykei and Tanykei become traditional names of
daughters of the hostile Khan, who later belonged to a Kazakh warrior, a hero of a
legend. In the heroic song “Shora batyr” Kalmyk Karaman Khan’s sisters bore
these names. Having defeated Karaman, Shora marries to Kanykei, and his friend
Isimbay to Tanykei. In the epic “Koblandy Batyr” Kanykei and Tanykei are
daughters of Kalmyk Alshagir Khan; they are captured by Koblandy and given to
his friend Karaman after distributing his takings” (Zhirmunsky 1961). Another
interesting fact is that the name of the heroine is in tune with the name of the
daughter of the historic figure Toktamysh. We believe that the origin of the image
of the name Kanykei in all epic legends of the Turkic people, where a woman is
presented with this name, has a close connection with the name of a real daughter
of Toktamysh. The same process happened in the national epic, when the features
of such epic heroines were ascribed to the name of a particular woman, whose fate
was similar to the fate of many epic heroines. As in many other cases, the specific
life material in this case is “torn” from the real basis and was completely absorbed
by elements of the folk epic.

CONCLUSION

Indeed, the birth of the epic hero, to meet the expectations of parents and the
people profaned his name, coming of age, accompanied by unusual wonderful
motifs are considered natural phenomena. The motive of the desire to have a long-
expected child found in the Azerbaijani epic “Korkut Ata kitebi”. Bayandur Khan
invited to his feast childless Derse Khan to once again make fun of him. Put him in
a black house, spreading his black carpet, treats its black sheep meat. Offended
and humiliated, he returns home weeping bitterly. But soon his wife and prayers
have been heard and the Almighty gave them the son-hero. Among the ancient
motifs motif stands out the child’s ability to speak, while still in the womb. He
says his mother where he was to be born, according to his desire to be born with
branches and meadowsweet playing in order to be as strong as the wood of shrubs.

Scientist VM Zhirmunsky: “In fairy tales, especially in the eastern (Arab,
Persian, Turkish) in the usual means of fertilization is a magical apple that brings
childless padishah (sometimes its Scooter) met them during the pilgrimage (or
visited him in his sleep) old dervish. Apple is the Sultan must share with his wife,
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and some tales of the skin (or core) to give the mare, in the latter case, at the same
time a hero is born foal, his same age, he designed giant horse” (Zhirmunsky,
1974), folklorist Propp based in the world of folklore materials, notes that the
direct effect of the fruit of conception of the child is gradually disappearing,
becoming the subject of support of different religious or shamanic rituals and playing
only a symbolic role: “But faith miraculous effect the fetus is already shaken.
Therefore, the fruit is taken not easy, but after a talk or a blessing. All of these
examples demonstrate the unity of nature and man, they say that man is a part of
nature and people felt this relationship and its proximity to the ancient times. If the
epics of Turkic-speaking peoples of the mother giving birth heroes, experiencing a
craving for meat, tiger, lion or less the wolf, then in some cultures men in order to
increase the heroic forces for bravery and courage ate meat or heart tigers, wolves,
different militancy and agility. The idea of the indestructibility principle of life
manifested in the mythological tradition in different ways, and one of the most
popular is the miraculous birth of the hero. The fact of the miraculous (surprise)
birthday in the epic isn’t negotiated, but stated. Certainty of its correlation with the
same plot elements of world mythology allows you to interpret the miraculous
birth as a motive - the archetype, to determine K. Jung, the archetype of which is
permanent or stable mythological component.

The analysis of the texts of the Turkic epics above all, allows you to select a
coherent composite structure and the whole logic of the storylines. In all epics and
key central core on which are strung numerous plot points and lines, it is an epic
biography of the hero-warrior. Attention is drawn to the apparent proximity of its
“major milestones”. Not writing out in detail the smallest details, select the general
theme: the miraculous birth of the heroes in the elderly childless parents; the episode
of the naming; unusual qualities that distinguish from other children (physical
strength, rapid growth, etc.); children’s exploits at the same time, mischief, causing
harm to others; education of the future character of other people; acquisition faithful
horse, armor and weapons (from the heavenly patrons); marriage to a heroic; the
presence of a wise counselor; enemies-relatives.
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