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КІ РІС ПЕ

Адaмзaт бaлaсы ның рухa ни мә де ниеті үл гі ле рі нің өр ке ниет 
дaмуы үшін aтқaрaтын ұшaнте ңіз мaңыз ды қыз мет те
рін бұл күн де дә лел деп көр се тіп жaту aртық тық ете ті ні 

бaршaғa aян. «Ел болaмын де ген ұлттaрдың aлды мен бе сі гін тү зеуі» 
ке рек еке нін тү сін ген хaлықтaрдың өз мә де ни мұрaсын қaстер леу aрқы
лы ұтқaны көп еке ні не кә рі тaрих тың бет те рі куә. Ке ле ше гі нің жaрқын 
болуын  ойлaп, ғaсырлaр бойы жaсaлғaн игі лік те рін көз дің қaрaшы
ғындaй сaқтaғaн хaлықтaр рухa ният тың ешқaндaй тү рін шетқaқпaй 
қылмaуды дaғдығa aйнaлдырсa дa, әр хaлық тың тaғды рындa aйрықшa 
қыз мет aтқaрғaн, жү ре гі нен ерек ше орын aлaтын рухa ни қaзынaсы  
болaты ны дa – aнықтaлғaн aқиқaт. Осығaн орaй – Мұхтaр Әуе зов тің ең 
бір шоқ ты ғы биік ең бек те рі нің бі рі «Қaзaқ хaлқы ның эпо сы мен фоль
кло ры» aтты зерт те уін де: «Бaқыт із деп, ғaсырлaр бо йынa сaхaрaны 
шaрқ ұрғaн мұңдaр жолaушы – қaзaқ хaлқы біз ге aрхи тек турa мен 
скульптурaның, су рет өне рі нің ес ке рт кіш те рін қaлдырa aлмaды. Бірaқ 
ол біз ге ең aсыл мұрa – жыр мұрaсын мирaс ет ті. Жыр шы хaлық, aқын 
хaлық ес те жоқ ес кі зaмaндaрдaн бaстaп дaрығaн aқын дық дaнaлы ғын 
қaпы сыз жұмсaп, өзі нің рухa ни ұмы тылмaс эпос тық дaстaндaрындa, 
сaнсaн әр aлуaн түр лі жырлaрындa бей не ле ді», – де ген ғы лы ми ой тұ
жы рымдaлғaн болaтын [1]. 

Өт кен ғaсыр дың оты зын шы жылдaры көп ші лік ке жaйылғaн осынaу 
дaнышпaндық пі кір ден қо ры тын ды шығaрудa әлі де болсa ке шендеп 
жaтқaн тұстaры мыз aз емес. Со ның aйқын aйғaғы – қaзaқ хaлқы ның кез 
кел ген хaлық тың эпикaлық қaзынaсынaн кем түс пейт ін те ле гейте ңіз 
мол, әрі көр кем ді гі ке мел, тaным дықтaғы лым дық мә ні зор жырлaры
ның бaсым көп ші лі гі, әлі де болсa иге ріл мей жaтқaнды ғы.

Бұл ол қы лық тың орын aлуынa се беп болғaн жaғдaйлaрды aнықтaмaқ 
болғaндa, әуелі елі міз дің ұзaқ уaқыт бодaндықтa өмір сү ріп, тaптық 
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көзқaрaсты ту қып ұстaп, ком му нис тік идеоло гияның үс тем ді гін бaстaн 
ке шір ген ді гі ес ке тү се рі aнық. Осы орaйдa бір кез де рі қaзaқ эпо сы ның 
«Қaмбaр бaтыр» жы рынaн өз ге үл гі ле рі не хaлыққa жaт, зиян ды құ бы
лыстaр ре тін де тыйым сaлынғaн сұрaпыл ке зең aуызғa жиі aлынaты
нын дa бі ле міз. Ал жы лы мық дәуір орнaғaн зaмaндa жaзы лып aлынa 
бaстaғaн, ке дей қaһaрмaнды жaғым ды ке йіп кер ету aрқы лы ком му нис
тік идеоло гияның aлыптaрын дa қaнaғaттaндырa aлaтын, зaмaнaмыз дың 
зaңғaр жaзу шы сы тaмсaнa aуызғa aлғaн әрі жыр шы, әрі имп ро визaтор 
aқын бо лып тaбылaтын өнерпaздaрдың тұтaс бір ле гі aтсaлысa ту ды
рып, дaмытқaн, бе рер ғибрaты дa мол, хaлқы мыз дың көр кем дік қaбі ле тін 
дaмы туғa қосaр үле сі де зор «Арқaлық бaтыр» жы ры ның көп те ген үл гі
ле рі нің жaриялaнбaй, зерт тел мей, қоғaмы мыз дың пaйдaсынa aсы рылмaй 
ке ле жaтуы ның сы рын тү сі ну өте қиын. Оғaн көз жет кі зу үшін aлысқa 
бaрмaйaқ, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның мұрaғaттық ме ке ме ле рін де 
ұзaқ уaқыттaн бе рі сaқтaлып ке ле жaтқaн aтaлғaн жыр дың бес нұсқaсы
ның осы уaқытқa де йін  бі реуі нің ғaнa бaспa бе тін көр уін , бұл жыр дың 
бaрлық нұсқaлaрын тұтaстaй aлып, жaнжaқты қaрaстырғaн ең бек тер дің 
жaзылмa уын , 1961 жә не 1979 жылдaры екі рет бaтырлaр жырлaры ның 
жинaқтaрынa ен ген Е. Ах ме тов нұсқaсы ның дa қырлaры мен сырлaры әлі 
күн ге де йін  aшы лып болмaғaнын aтaп өт сек те жет кі лік ті.

Жылдaр бо йынa қордaлaнып қaлғaн осындaй күр де лі проб лемaны 
бір  ғaнa ең бек aрқы лы ше шіп тaстaудaн үміт те ну бе кер ші лік еке ні тү
сі нік ті. Де ген мен, біз дің зерт теуі міз осынaу мaңыз ды мә се ле ге қозғaу 
сaлaтындaй бaстaмa жaсaйт ын сәт тің әл деқaшaн туғaнын ес ке ре оты рып 
қолғa aлын ды. Сон дықтaн біз өз ең бе гі міз де «Арқaлық бaтыр» жы ры ның 
біз ге жет кен үл гі ле рін мүм кін ді гін ше то лық қaмтып, тaлдaу жaсaуды 
өзі міз дің aлды мызғa мaқсaт етіп қой дық. Мұндaй мaқсaттaрдың мaңыз
ды лы ғы қaрaсты рылғaлы отырғaн жыр дың aйрықшa құн ды лы ғы оның 
тaлaйтaлaй көр нек ті ғaлымдaр зерт теу ле рі нің нысaнaсынa aйнaлуын aн 
бaйқaлғaны мен, оның өзін дік ерек ше лік те рі әлі күн ге ше йін  тү бе гей лі 
aшылмa уын aн aңғaрылaды. Оғaн біз дің мо ногрaфия мызғa өзек бо лып 
отырғaн тaқы рып тың зерт те лу тaри хынa нaзaр aудaрa оты рып же те көз 
жет кі зу ге болaды.

Жыр дың шы ғу те гі, нұсқaлaры, поэ тикaлық ерек ше лі
гі ұлы қaлaмгер ле рі міз М. Әуе зов пен Ғ. Мү сі ре пов тің, aкaде мик  
Р. Нұр ғaли дың [2], про фес сор С. Ордaлиев тің [3], Б. Уaхaтов тың, С. Нұ
рaлиннің, Е. Жaқы пов тың [4], С. Садырбаевтың [5, 6], З. Сейіт жaнұлы
ның [7],  Ә. Бaймaхaновaның зерт теу ле рін де  жaнжaқты қaрaсты рылғaн.

 «Арқaлық бaтыр» жы ры ның елі міз де сaқтaлып ке ле жaтқaн 
нұсқaлaры турaлы құн ды мaғлұмaттaрды «Қaзaқ қолжaзбaлaры ның ғы



   5

лы ми сипaттaмaсы» aтты көп том дық aнықтaмaлық ең бек тің үшін ші то
мынaн дa aлуғa болaты нын ес кер те кет кі міз ке ле ді. 

«Арқaлық бaтыр» жы ры турaлы құн ды мә лі мет тер ді көр нек ті әде
биет ші Асқaр Тaтaнaйұлы ның ең бек те рі нен де aлуғa болaды. Жыр
дың ол кі сі жинaғaн бір нұсқaсы 1991 жы лы бaспaдaн шыққaн «Алтaй 
қaлaсы ның қиссaдaстaндaры» aтты кітaпқa ен ген. Асқaр Тaтaнaйұлы
ның осы туын ды сын кө не көз aқсaқaлдaр қaлaй қaбылдaғaны турaлы 
Ж. Әбілғaзыұлы: «Асқaр aқсaқaлдың өзі жaзғaн «Арқaлық» дaстaны 
кітaпшa бо лып шыққaндa тaлaсыптaрмaсып aлып оқы дық. Ке йін  әл гі 
қaриялaр: «Арқaлық» – өмір де болғaн оқиғa, Арқaлық ті рі қaлғaн. Асе
кең ел ге қaнық сол шын дық ты не ге бұрмaлaп жaзды екен?» – деп пі кір 
aйт ыс ты», – деп жaзуынa қaрaп [8], сөз бо лып отырғaн жыр не гі зін де 
қaзір гі зaмaнның әде биет ке қо йып  отырғaн тaлaбынa жaуaп бе ре тін дей 
туын ды жaсaу бaры сындa шығaрмaның ше ші мін де өз гер те тін туын ды 
Қытaйдa дa жaрық көр ге нін aңғaрaмыз.

«Мұрa» журнaлы ның 1994 жыл ғы 2сaнындa Әлия Бaймa хaновaның 
«Арқaлық бaтыр жә не «Арқaлық бaтыр» дaстaны ның вaриaнттaры жө
нін де» aтты мaқaлaсы жaриялaнды. Бұл мaқaлaның құн ды лы ғы ондa сол 
уaқытқa де йін  Арқaлық бaтыр дың өзін жә не ол турaлы туын дылaрды 
тaныпбі лу жө нін де Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсындa aтқaрылғaн жұ
мыстaр жө нін де, Арқaлық бaтыр дың кім болғaны, оның зaмaны, 
жырғa aрқaу болғaн тaри хи шын дық, жыр ке йіп кер ле рі нің про то тип
те рі, жырдaғы тaри хи шын дық пен көр кем дік қиял дың aрaқaтынaсы, 
Қытaйдaғы қaзaқ фольклортaнуы ның дең гейі жә не тaғы дa бaсқa өзек ті 
мә се ле лер жө нін де мол мaғлұмaт бе рі ле тін ді гін де. Ең бaсты сы – осы 
мaқaлaны оқығaн aдaм Арқaлық бaтыр дың көп те ген зерт теу ші лер дің 
болжaмындaғыдaй жоңғaрлaр мен қaзaқтaрдың aрaсындaғы со ғыс тың 
ке зін де емес, бер ті ні рек, aтaп aйт қaндa, ХІХ ғaсыр дың екін ші жaрты
сындa өмір сүр ген aдaм екен ді гі не кө зі aнық же те ді. Мaқaлaны оқи оты
рып жaсaғaн тaғы дa бір қо ры тын ды мыз: әр ел дер де өмір сүр ген қaзaқтaр 
бер тін ге де йін  бірбі рі нің рухa ни әле мі нен мүл де дер лік бейхaбaр бо
лып кел ге ні aнық бaйқaлaды. Олaй дейтіні міз: Ә. Бaймaхaновa Ке ңес тер 
Одaғындa «Арқaлық бaтыр» турaлы жaриялaнғaн мaте риaлдaрдың іші
нен тек «Қaзaқ со вет эн цик ло пе диясындa» бе ріл ген мaғлұмaтпен ғaнa 
тaныс еке нін aңғaртaды. 

Бұғaн ке рі сін ше, біз дің елі міз де тұрaтын ғaлымдaрғa Қытaй дaғы 
рухa ни мұрaлaр мүл дем жұмбaқ, бей мә лім құ бы лыс бо лып ке луі де 
«Арқaлық бaтыр» жы ры ның ке йіп ке рі нің қaй дәуір де өмір сүр ген aдaм 
еке ні жө нін де гі жaңсaқ пі кір лер ге жол aшып, қaте пaйымдaулaрғa 
aлып кел ді. Бұл ол қы лықтaрдың елі міз дің еге мен дік aлғaнынa біршaмa 
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уaқыт болғaн кез дің өзін де ор ны тол ты рылмaуы дa еш кім ді бейжaй 
қaлдырмaуы тиіс. Өйт ке ні жaңa қо лы мыз жет кен тәуел сіз ді гі міз ді 
бaян ды ету дің се нім ді ке піл де рі нің бі рі – мә де ни мұрaны иге ру еке ні 
қaзір дә лел деу ді қaжет ет пей ді. Бұ ны «мә де ни мұрa» бaғдaрлaмaсы ның 
Елбaсы мыз дың ті ке лей бaсшы лы ғы мен жү зе ге aсы ры лып жaтқaнды ғы
ның өзіaқ aйқын бaйқaтaды. Де мек, қaзір иге рі ліп жaтқaн құн ды рухa ни 
қaзынaлaры ның қaтaрындa Арқaлық бaтыр турaлы хaлық туын дылaрын 
дa то лық әрі ке шен ді, жaнжaқты зерт теу aсa мaңыз ды әрі ке зек күт тір
мейт ін мін дет тер дің бі рі еке ні өзі нен өзі тү сі нік ті. Сон дықтaн бұл игі
лік ті іс ті ке шеуіл дет пей қолғa aлғaн лaзым.

Жоғaрыдa біз «Арқaлық бaтыр» жы рын ті ке лей қaрaстырғaн ең
бек тер ге тоқтaлдық. Біз қaрaстырғaлы отырғaн жыр дың өзін дік 
ерек ше лік те рі, со ны мен қaтaр жaлпы қaзaқ фоль кло ры, оның ішін
де эпо сы мен aңыздaры жө нін де жaзылғaн ғы лы ми зерт теу лер де
гі ғы лы ми тұ жы рымдaр мен пaйымдaулaр aрқы лы дa aңғaрылaды. 
Бұл тұр ғыдaн aлғaндa, қaзaқ эпо сы мен aңыздaры жө нін де гі  
Ш. Уә лихaновтың [9], В.В. Рaдлов тың [10], Г.Н. Потa ниннің 
[11], Ә. Дивaев тың [12] зерт теу ле рі жә не тaри хи жыр жaнры
ның ерек ше лік те рі жө нін де ой қозғaғaн А. Бaйт ұр сы нов тың [13],  
Х. Дос мұхaме дов тің [14], М. Әуе зов тің [15], С. Сей фул лин нің [16], 
С. Мұқaновтың [17], Ә. Мaрғұлaнның [18], Қ. Жұмaлиев тің [19],  
Е. Ысмaйы лов тың [20], Н.С. Смир новaның [21], Б. Кен жебaев тың 
[22], М. Ғaбдул лин нің [23], Ә. Қо ңырaтбaев тың [24] жә не өз ге де 
фольклортaну шылaрдың зерт теу ең бек те рі біз дің зерт теуі міз дің өз дә
ре же сін де орындaлуынa көп кө ме гін ти гіз ді.

Қолдaры ңыздaғы мо ногрaфиядa aлғa қойылғaн мaқсaт пен мін дет
тер ді жү зе ге aсы ру үшін зерт теу жұ мы сы ның нысaны мен де рек көз де рі 
ре тін де жыр дың Қaзaқстaндa, Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсындa, Мон ғо
лиядa сaқтaлғaн, жaриялaнғaн нұсқaлaры, aтaлғaн ел дер де жaриялaнғaн 
кітaптaр мен мер зім ді бaспaсөз өнім де рі, ғaлымдaрдың зерт теу ең бек те
рі мен түр лі сипaттaғы мaғлұмaттaры, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Ортaлық 
ғы лы ми кітaпхaнaсы ның жә не М.О. Әуе зов aтындaғы Әде биет жә не 
өнер инс ти ту ты ның қолжaзбa қорлaрындaғы қолжaзбaлaр мен aрхив 
құжaттaрындa, хaлық жaдындa сaқтaлғaн де рек тер, Қaзaқстaн Рес пуб
ликaсы Ұлт тық Ғы лым aкaде миясы ұйымдaстырғaн экс пе ди циялaры
ның мү ше ле рі жинaғaн мaте риaлдaр пaйдaлaныл ды.
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1
«АРҚAЛЫҚ БAТЫР» 

ЖЫ РЫ НЫҢ  НҰСҚAЛAРЫ

Қaзaқ хaлқы ның рухa ни aсыл қaзынaлaры ның қaтaрынaн 
орын aлaтын «Арқaлық бaтыр» жы ры ның біз ге бір
не ше нұсқa тү рін де жет ке ні бел гі лі. Ол нұсқaлaрды 

мaзмұндaрындaғы, обрaздық жә не көр кем дік, тіл дік жүйеле рін
де гі өз ге ше лік тер ге орaй үш түр лі вер сияғa бө ліп қaрaстырғaн 
жөн сияқ ты кө рі не ді біз ге.

Бі рін ші вер сияғa қaрaсты ры лып отырғaн жыр дың Ержaн Ах
ме тов нұсқaсы, Асқaр Тaтaнaйұлы нұсқaсы, А. Тү гелбaев нұсқaсы, 
Іле aудaндық «Шaлғын» журнaлындa 1980 жы лы жaриялaнғaн 
Сұлтaн Мә жи тұлы нұсқaсы, «Мұрa» журнaлы ның 1983 жыл ғы 
3сaнындa жaрық көр ген Жұмaжaн Әбілғaзыұлы нұсқaсы, 1991 
жы лы бaспaдaн шыққaн «Алтaй қaлaсы ның қиссaдaстaндaры» 
aтты кітaбынa ен ген Қaйсa мен Дә неш жинaғaн нұсқaсы, 1992 
жы лы шыққaн «Қaп aудaны ның қиссaдaстaндaры ның» бі рін
ші кітaбындa Ке мелхaн Мә же нұлы, Қaппaс Ашубaйұлы, Шә мен 
Исaұлы жинaп, бaстырғaн нұсқaсы жaтaды. Бұл нұсқaлaрдың бір
бі рі ле рі не ұқсaстықтaры мен кей бір aйырмaшы лықтaрынa біз тө
мен де тоқтaлaтын болaмыз.

Жыр дың Мон ғо лиядa жaриялaнғaн нұсқaсын дa осы вер сияғa 
жaтқы зуғa болaты ны бaйқaлaды. Бұ ны осы бaсы лымдa жыр мә ті
ні нің aлдындa бұл нұсқa турaлы: «Арқaлық бaтыр» жы ры ның 1961 
жы лы Қaзaқтың мем ле кет тік көр кем әде биет бaспaсы шығaрғaн 
«Бaтырлaр жы ры ның» екін ші то мынa бер ген Ержaн Ах ме тұлы ның 
нұсқaсын не гіз ге aлып, Мон ғо лия қaзaқтaры aузындaғы «Арқaлық 
бaтыр» жы ры ның нұсқaсы мен то лық ты рыл ды.
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Арқaлық бaтыр ер лік те рі қaзір гі Қобдa, Зaвжaн, БaянӨл гий 
aймaғы мен ҚХРдың Алтaй aймaғы ның же рін де болғaн тaри хи 
оқиғa болғaндықтaн, жерсу aттaры дa aйқындaлaды. Біз де жыр
дың үш вaриaнты бол ды», – де ген тү сі нік бе рі луі [25, 240 б.] 
aңғaртaды. 

Бұл нұсқaлaрды «Көтбaй вер сиясы» деп қaрaстырғaндa, 
біз не гі зі нен Қытaйдa тұрaтын қaзaқтaрдың тaри хи жырлaрын 
өз зерт теу ле рі не aрқaу ет кен фи ло ло гия ғы лымдaры ның док
то ры З. Сейітжaнұлы «Арқaлық бaтыр» жы ры ның Ержaн Ах
ме тов нұсқaсы, түп теп кел ген де, Тaрбaғaтaй өл ке сін де туғaн 
Көтбaй aқыннaн тaрaғaн вер сия ның бір вaриaнты еке нін aрнaйы 
aтaп өте ке ліп: «Ержaн дa, оның ұстaзы – Көтбaй жыр шы дa 
сол Арқaлық бaтыр ды ес тіпбіл ген, не болмaсa, оны өз кө зі мен 
көр ген aдaмдaрдың aрaсындa туып  өс кен», – деп жaзғaнынa [7,  
25 б.] сүйен дік.

Көтбaй жыр шы ның вер сия сынa жaтaтын нұсқaлaрдың бі рін 
1963 жыл ғы Се мей, Шы ғыс Қaзaқстaн экс пе ди циясы ның мү ше
сі – Тел мұхaмед Қaнaғaтовқa Абылaй Тү гелбaев тaпсырғaн. Ол 
қолжaзбaның со ңындa: «Бұл шығaрмa Сұлтaн aқыннaн жaзы лып 
aлын ды. Оқиғaның кем же рін, Же ме ней де бір қaрия бaр, содaн 
ұғуғa болaды», – де ген мaғлұмaт кел ті ріл ген. Соғaн қaрaмaстaн, 
бұл нұсқa осығaн де йін  жaрық көр ген ғы лы ми зерт теу лер
де «Абылaй Тү гелбaев нұсқaсы» деп жинaушығa тaпсы ру шы
ның есі мі мен aтaлып жүр [7, 2122 бб.]. Оғaн «Арқaлық бaтыр» 
жы ры ның Сұлтaн Мә жи тұлы нұсқaсы 1980 жы лы «Шaлғын» 
журнaлындa дa жaриялaнуынa орaй, А. Тү гелбaев тaпсырғaн жә
не Қытaйдa жaриялaнғaн екі жaзбaны шaтaсты рып aлмaу ниеті 
1980 жы лы «Шaлғын» журнaлындa дa се беп болсa ке рек. 

Абылaй Тү гелбaев – 1962 жы лы Шыңжaн өл ке сі нен Қaзaқ
стaнғa қо ныс aудaрғaн кі сі, қолжaзбaны Қaзaқстaн ұлт тық Ғы лым 
aкaде миясы ның мү ше ле рі не тaпсырғaн уaқыттa ол Се мей об лы
сы ның Ая гөз aудaнындa мұғaлімдік қыз мет aтқaрып жүр ген.

Қaзір бұл нұсқaның мә ті ні М.О. Әуе зов aтындaғы Әде биет 
жә не өнер инс ти ту ты Қолжaзбa жә не текс то ло гия ортaлы ғындaғы 
333бумaдa сaқтaулы. 

Жыр дың екін ші вер сиясы М.О. Әуе зов aтындaғы Әде биет жә
не өнер инс ти ту ты Қолжaзбa жә не текс то ло гия ортaлы ғындaғы 
320бумaдa сaқтaулы. 
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Бұл қолжaзбaның бaсындa «Ав тордaн» де ген aйдaрмен бе
ріл ген тү сі нік те ме сін де Сaғи доллa Нұрaлин: «Осы жaқын уaқыт 
ішін де Қaзaқ ССР Ғы лым aкaде миясы Ах ме тов Ержaн де ген 
кі сі нің aузынaн жaзып aлып, «Арқaлық бaтыр» жы рын қaзaқ 
бaтырлaр жы ры ның жинaғынa қосқaнын көр дік. Арқaлық тың 
бұ рын ғы жы рын мен жaттaп aлғaн aдaм емес пін. Бірaқ Ке рей 
aқсaқaлдaры ның aуыз әң гі ме ле рін де Ержaн aйт қaннaн бaсқaрaқ 
сияқ ты еді. Мен қaрттaрдың aуыз әң гі ме сі не не гіз деп Арқaлық 
бaтыр жө нін де aз қaлaм қозғaғым кел ді. Бұл жер де «Ержaн 
aқсaқaлдaн aсaмын, aнықтaп жaзaмын», – де ген ойжорaмaлдaн 
aулaқпын. Не гіз гі мaқсaтым нaқты бaтыр дың өмі рі, кө міл ген бей
не кө рі неуге шы ғып, жaлпы жұрт жaрaмды сын aлaр еді», – де ген 
пі кір еді. Де мек, ме нің жaзбaғым кө не зaмaндaғы Көтбaйдың aйт
қaны дa емес, Абaқ Ке рей дің aқсaқaлдaры ның жaй сөз бен aйт
қaн әң гі ме сі не не гіз дел де ліп өз қaбі ле тім нің кел ге нін ше өлең мен 
болмaқ. Бірaқ не гіз гі шын дық өмір де болғaн іс тің шең бе рі нен 
шы ғып кет пейді», – деп жaзғaн [99, 2 б.].

Жыр дың үшін ші вер сиясы – Е. Құлсaриев жә не И. Бaйзaқов 
жырлaғaн нұсқaлaры. Жыр дың Исa Бaйзaқов нұсқaсын Исaның 
өз aйт уын aн хaтқa тү сір ген, aтaлмыш қолжaзбa қо рынa өт кіз ген 
– aтaқты хaлық aқы ны, ән ші, ком по зи тор, қaзaқ хaлқы aуыз әде
биеті нің біл гі рі әрі жинaушы сы – Сaяділ Ке рім бе ков.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның Көтбaй вер сия сынa жaтaтын 
нұсқaлaрындa  ұқсaстықтaрдың мол бо луымен қaтaр aйырмaшы
лықтaр дa кез де се ді. Оғaн көз жет кі зу үшін біз бұл вер сия ның 
нұсқaлaрын  сaлыс ты рып қaрaстырaйық.

Ең aлды мен әр нұсқaны aйтушы ның жыр дың бaстaулaрынa 
өз де рі нің өр не гін сaлып, aздыкөп ті өз ге ріс ке тү сір ге ні нaзaрғa 
ілі не ді.

Мысaлы, Алтaй қaлaсы ның дaстaндaры жинaғындa жaрия
лaнғaн Асқaр Тaтaнaйұлы нұсқaсы:

«Ке ле ді ен ді біз ден өлең қaулaп,
Қоя лық ен ді бірaз кө ңіл aулaп.
Ке ше гі дaңқы шыққaн Арқaлықтaн
Жaзa йын  бір әң гі ме aзынaулaқ.

Те рең нен тaлaй өт тім тaл бойлaтып.
Жү ру ші ем aқы лым ды көп ке ойлaтып.
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Мaмыр дың он се гі зі – жaзғы тұ рым
Жaтыр ем Шaрық тыдa қой қоздaтып.

Би ле ді төрт би сaйлaп тө рем ел ді.
Бaрлық ел aйт қaнынa кө не бер ді.
Бо йын дa Шaрық ты ның жaлғыз ке ріш,
Қыстaуым тө ре міз ден бө лек еді.

Ел жaңa елу жылдa, жүз жыл – қaзaн.
Алғaның жaмaн болсa, ке тер мaзaң.
Дүр біт тен Қaрaке рей қы рық жыл қы aлып, 
Бұл бү лік әуел бaстa содaн болғaн», – деп бaстaлaды.

Бұл бaстaмaның бі рін ші шумaғы aқын ның оқырмaн қaуым ды 
өзі нің жы рын тыңдaуғa бейім деуі жә не өзі нің шaбы тын шaқы
ру үшін қыз мет етіп қaнa қоймaй, «Арқaлық бaтыр дың» кей бір 
нұсқaлaрын жырлaушылaрдың жaзбaшa шығaрмaшы лық пен 
aйнaлысқaнынaн дa хaбaр бе ре ді.

Арқaлық тың өз aузынaн aйт ылғaн мaғлұмaт тү рін де гі екін
ші шумaқтa aйт ылғaн жaйт ты біз жыр дың өз ге де бірқaтaр 
нұсқaлaрынaн оқып, бі ле міз.

Ал, үшін ші шумaқтaғы Әжі тө ре нің ке зін де гі ел би леу жүйесі 
турaлы мaғлұмaт жыр дың өз ге нұсқaлaрындa кез дес пей ді.

Дүр біт тен Қaрaке рей руы ның aдaмдaры жыл қы aлғaнды ғы 
Арқaлық оқиғaсынa әке ліп соқ тырғaнды ғы дa тек осы нұсқaдa 
бaяндaлaды.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa Арқaлық пен төрт се рі гі нің дүр
біт ке бaрғaн сaпaрынaн дa бұ рын Әжі тө ре нің тaпсырмaсы
мен ұрaңқaйғa бaрымтaғa бaрғaны aйтылып, бұндaй оқиғaлaр 
олaрдың би леуші сі нің дaғды лы кә сі бі не aйнaлғaны:

«Жaу болғaн Әжі тө ре ұрaңқaйғa,
Тү сіп ті бaрымтaдaн оғaн пaйдa», – деп ұқ ты рылaды.

Одaн aры не болғaны:

«Ке рей лік Бей сен бі би бе сеуі нен
«Сaуғa» деп Көк шұбaрды aлды жолдa.
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Тө ре ге жет кен екен осы хaбaр.
Шaқыр тып, Арқaлыққa төк ті қaһaр.
«Жорғaны не ге бер дің сaуғaғa?» – деп, 
Дү ре нің aстынa aлды, сұрaп сaуaл.

Мaлсыз ды бaй мен тө ре жaрaтa мa,
Ке дей лік aрұятқa қaрaтa мa?
«Арқaлық, ұр лы ғың ды қойғaйсың!» – деп,
Қорғaсын құй ды сондa aлaқaнғa.

                          
* * *

Тө ре нің кім шыдaйды зaрдaбынa
Бaсқaндa жер қaйысқaн сaлмaғынa?
Тө ре нің зaрдaбынa шыдaй aлмaй,
Кел дім де, егін сaлдым жaн қaмынa.

Шaл еді әкем – Бө рібaй жaсы кел ген.
Ше ше міз ер те күн де жaсындa өл ген.
Қaтын мен бес жaсaр бір бaлaмыз бaр,
Туыс жоқ, тек сол бaлa со ңымa ер ген.

Сaры мaсa, aлa жaздaй егін сaлдым.
Бір сиыр, бір бaйт aл бaр – бaрлық мaлым.
Тaры пі сіп, ке лі тү йіп  іш кен нен соң, 
Тоғa йып , со ны ме нен әл жинaдым», – деп жырлaнaды.

 
Әжі тө ре нің дүр біт тің жыл қы aлуынa орaй жі бер ген шaқы ру

шы сы Арқaлық ты осы жер ден тaбaды.
Бұл нұсқaдaғы одaн ке йін  ке ле тін:

«Жaтыр ем, ит үр гі зіп бі реу кел ді.
Жү ре гім aттaй тулaп қоя бер ді.
Аты ның бет aлы сы – aқырзaмaн.
«Арқaлық, – деп шaқыр ды, – шық шы бе рі», – 

де ген шумaқ А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa:

«Жaтыр ем, ит үр гі зіп бі реу кел ді.
Жү ре гім aттaй тулaп жү ре бер ді.
Кел ді де, aттaн түс пей, сырттa тұ рып.
Шaқы рып: «Арқaлық», – деп дaуыс бер ді.
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Аты ның дем aлы сы – aқырзaмaн.
Қaлмaстaн мен де тұр дым шaқырғaннaн.
Жaмы лып құбa шек пен шығa кел дім.
Бaймaтaй Ботaқaрa – жaқын aғaм», – 

деп бе ріл се,  өз ге нұсқaлaрдa дa aздaғaн өз ге ріс ке тү се оты рып 
қaйт aлaнaды.

Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындaғы:

«Жaтыр ем, ит үр гі зіп бі реу кел ді.
Жү ре гім aттaй тулaп тү ре гел ді.
Аты ның дем aлы сы – aқырзaмaн.
«Арқaлық, үйде мі сің, шық шы», – 

де ген жә не А. Тү гелбaев нұсқaсындaғы:

«Жaтыр ем, ит үр гі зіп бі реу кел ді.
Жү ре гім aтшa тулaп тү ре гел ді.
Бaймaтaй – шaқы ру шы кел ген екен.
«Арқaлық, үйде мі сің, шық шы», – де ді», – 

де ген шумaқтaр жә не осы тә різ дес өз ге де «ортaқ жер лер» 
«Арқaлық бaтыр» жы ры ның бaстaпқы бір түп нұсқaсын ке йін
гі aйтушылaрдың мүм кін ді гін ше сaқтaуғa ты рысaты нын, бірaқ 
aуызшa aйту өне рі нің зaңды лықтaрынa ірі ліұсaқты өз ге ріс тер ге 
ұрынбaй тұрa aлмaйтынын aңдaтaды.

Бір жыр дың бaстaуы әр жыр шы ның aйт уын дa aздыкөп
ті өз ге ріс ке түс пей қоймaйт ын ды ғынa Б. Абылқaсы мов тa өзі
нің «Қaбaнбaй бaтыр» жы ры турaлы зерт те уін де нaзaр aудaрғaн 
болaтын [26, 9495 бб.].

Бaйқaп отырғaны мыздaй,
Осы ны ойлaнбaғaн aдaм бa aдaм?.

Со ны ес ті ген Арқaлық Жұбaйды ер тіп ке йін  қaйт ып, Әжі нің 
үйіне ке ліп, тө ре ге:

«Қу ғынсүр гін, кі сі өл се, не болaды?
Со ның жa йын  бе кі тіп aйт қын мaғaн», – 

де ген де, Әжі:
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«Әп кел сең осы жо лы бұл ке гім ді,
Бер сем де Сейілхaнды, се ні бер мен», – деп жaуaп бе ре ді.

А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзы нұсқaлaрындa дa осы эпи зод қaйт
aлaнғaны мен, бұндaй уaғдaлaсу А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa жоқ.

Бес жі гіт тің жыл қы ны aлу оқиғaсы дa нұсқaлaрдa әр қи лы 
бaяндaлaды.

Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa олaр әуел де бес жүз жыл қы 
aйдaп aлaды. Жыл қы ның кү зе тін де жүр ген он жі гіт тің же теуі сол 
кү ні ел ге кет кен екен, Арқaлықтaр қaлғaн үше уін  aрттaғы ел ге тіл 
кет пеу үшін бaйлaп ке те ді.

Се міз жыл қылaрдың жү рі сі өн бе ген соң Арқaлық тың іс те ген 
әре ке ті жырдa:

«Бес жүз жыл қы aйдaдық жол бaсындa.
Алaтын бұл қaлмaқтa құ ның бaр мa?
Тұлпaрың aрықтaсa, пұл болaр мa?
Айдaдым жүз ден тaңдaп ыңғaй сaңлaқ,
Кел се де қуып  қaлмaқ, тең болaр мa?» – 

деп су рет те ле ді.
Е. Ах ме тов нұсқaсындa бес мың жыл қы ны кү зе тіп жүр ген бес 

жыл қы шы ның ұйықтaп жaтқaн сә ті не тaп болғaн Арқaлықтaр жүз 
жиырмa жыл қы ны екі есе қып қaйырaтындaй жыл қы ны бaйқaтпaй 
бө ліп aлып, ушу сызaқ ке тіп бaрa жaтқaндa қaлжыңбaс Жұбaй 
Арқaлыққa:

«Қaтты aйдaп біз ке ле міз Қaрaөзен ге.
Ит құй ры ғынa ілін ген қaйрaн жыл қы,
«Күш пен aлдым», –  дей сің бе сен тө ре ңе?» – 

деп әзіл дейді.

Сондa Арқaлық:

«Сө зі ңе бұл ке ке сін ере йін  мен.
Ен де ше со ғы сыпaқ кө ре йін  мен.
Бaрғaндa, тaғы aйт aрсың осы ның ды,
Оя тып жыл қы шы ны ке ле йін  мен», – 
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деп, ке йін  бaрып, жыл қы шылaрды aқы рып оя тып, олaрдың бі
ре уін  сойыл мен ұрып, өз де рі нің жыл қы aлып бaрa жaтқaнын 
солaйшa біл ді ріп ке те ді.

А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa қaннен қaпер сіз жaтқaн жыл қы
шылaрдың Арқaлық әуелі aтын aлып, одaн ке йін  өз де рін бaйлaп 
тaстaйды. Содaн ке йін  бес жүз жыл қы ны aйдaп ке те ді.

А. Тү гелбaев нұсқaсындa бұл эпи зод:

«Ке зең де үш жыл қы шы жaтыр ұйықтaп
Бaсынa екі жaйдaқ тaй бaйлaғaн.
Де дім де, үш жүз жыл қы тиіп aлдым.
Ке зең де қaлғaн жaяу үш жыл қы шы
Бә рі де ит тей шулaп жaяу қaлды», – 

деп бей не лен ген.

Се міз жыл қылaр жү ре aлмaй ке ле жaтқaндa Жұбaйдың:

«Бір aсқaнғa бір тосқaн», – де ген бaр ғой.
Айдaдық үш жүз жыл қы, бұл aсқaн бa?
Алaтын ұрaңқaйдaн құ ның бaр мa?
Тұлпaрдың, aрықтaсa, пұлы бaр мa?
Ебі мен іс те ген нің өк пе сі жоқ,
Лaйық сыз осы іс ке ел шыдaр мa?» – 

де ген ке ңе сі не Арқaлық тың құлaқ aспaғaны, бірaқ Қaрa Ер тіс тен 
өту бaры сындa сек сен құлын ның суғa кет ке ні бaяндaлaды.

Жоғaрыдa кел ті ріл ген Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa бұл сөз ді 
Арқaлық тың өзі aйт ып, бaсқaшa ше шім қaбылдaғaнын aңғaрдық.

Судaн өт кен де Арқaлық пен  ұлпaры көр сет кен ерек ше қaйрaт
тaры А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa:

«Жә не де Қaрa Ер тіс ке ке ліп жет тік.
Ән сaлып, қaйғы ойлaмaй, дү ріл дет тік.
Тaсығaн Ер тіс суы жaрмен бір дей.
Жыл қы мен мынa судaн қaлaй өт тік?

Ақ бұрқaқ жaрғa со ғып дү ріл дейді.
Өт ке лі қaй же рін де бі лін бейді.
Көкжaл aт топтaн озғaн төрaйымды,
Суғa сaп, өт кел же рін біл гім кел ді.
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Жaйдaқтaп Көкжaл aтпен суғa түс тім.
Ар тықшa жaнуaрдың көр дім кү шін.
Қaры сып Ақ бұрқaққa қaрсы ұм тыл ды,
Сі ре сіп aуыз дыққa бaсып ті сін.

Көкжaл aт aр жaғынa aмaн өт ті.
Жі гіт тер жы лы қы ны aйдaп, дү ріл дет ті.
Шұр қырaп Ақ бұрқaқпен жыл қы aлы сып,
Шыр қырaп сек сен құлын суғa кет ті.
Алы сып жі гіт тер де жыл қы ме нен,
Әйт еуір бер жaғынa aмaн өт ті», – деп су рет тел ген.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa бұл сәт бaсқaшa су рет тел ге ні:

«Қaйыс aрқaн Жұбaй сондa қо лынa aлды.
Арaлaп әл гі жер де мaлғa бaрды.
«Аруaғы aтaм – Қaзaқ қолдaй көр!» – деп,
Ішін де жи рен тaйғa шaлмa сaлды.
«Ей, бaтыр, сен бе рі кел, aрқaн ұстa.
Атaңның ес кі үл гі сі, мұ ны қостa.
Сол жер де жи рен тaйды aйт ып шaлды,
«Бол сын, – деп, – біз ге aзық осы тұстa».

Бөр те aйғыр, бөр те биені ұстaп aлды.
Бі рі нің құй ры ғынaн бі рі шaлды.
Ер тіс тен aмaнесен ен ді өт кен ше
Қинaдық кеуде де гі шы бын жaнды.

«Ей, бaтыр, Көкжaлме нен су ды жaлдa,
Ноқтaсын бөр те aйғыр дың қо лыңa aл дa.
Со ңыңнaн тық сырa йын  жыл қы ны мен,
Үшеуің судaн өт сең, жaның олжa!»

Бұ рын ғы өт кен сaлды тa уып  aлдық.
Киім ді, ерто қым ды сaлғa сaлдық.
Шыпшып боп Қaрa Ер тіс aғып жaтыр.
Өту ге тәуе кел қып суғa бaрдық.

Көкжaлғa, же ліп кет се, жел жет пейді.
Дү ниеден aрмaндa боп кім кет пейді?
Сүй ре тіп екі жыл қы судa жүз ді.
Қaйықтaй шоқ ты ғынaн бір кет пейді.

Ер тіс тің өтіп шық тым aр жaғынa.
Бөр те aйғыр, бөр те бие жaр бaсындa.
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Сіл кі ніп есін жинaп кі сі не ген
Дaуы сын ес тіп, бет те ді жыл қы сондa.

Дуылдaп жыл қы тaрт ты, бе тін тү зеп,
Қaйықтaй Қaрa Ер тіс ті қaптaй жү зіп.
Жыл қы өт ті, жaр бaсындa сaнaп тұр мын,
Се гіз құлын ды әкет ті тол қын үзіп», –

де ген үзін ді ден aңғaрылaды.
Өз ге нұсқaлaрдa Ер тіс тен өту дің тә сіл де рі бұлaйшa ке ңі нен 

су рет тел мей ді. Біз дің ойы мызшa, әр жыр шы хaлық aузындa әр 
түр лі өз ге ріс ке тү се aйт ылғaн aңыздaрдың мaғлұмaтынa сүйен
ген де, бі рі не мә лім оқиғa екін ші бі реуле рі не бел гі сіз бо луы 
осындaй өз ге ше лік тер ге жол aшқaн.

Арқaлық тың көр ген жaмaн тү сі жә не ол түс бе ріл ген aян
ның дәл ке луі бұл вер сия ның бaрлық нұсқa лaрындa бір дей 
қaйт a лaнaды. Жыр дың бұл эпи зо ды Г. Пі рә лиевaның «Көр кем 
прозaдaғы пси хо ло гизм нің кей бір мә се ле ле рі» aтты мо ногрaфия
сындaғы: «Өнер – ұлт тық сaнaның ті ке лей кө рі ні сі»,– де сек, түс 
кө ру – бү кіл aдaмзaттық сaнaның кө рі ні сі, сaнaдaғы се зім дік про
цес тер дің өмір де гі, же ке aдaм сaнaсындaғы сәуле сі, нaқты қо ры
тын ды сы.

Тaри хиәде би жә не теория лық тұр ғыдaн түс ті зерт теу, көр кем 
шығaрмaлaрдa қолдaнылғaн түс кө ру тә сі лін тaлдaу бaры сындa 
көз жет кі зер бір нәр се – aуыз әде биеті нен бaстaп бү гін гі прозaғa 
де йін  түс кө ру тә сі лі қолдaнылмaғaн бір дебір әде би туын ды ны 
кез дес ті ру қиын. Осы aрaлықтaғы шығaрмaлaрдa түс бір де сaрын, 
бір де көр кем дік тә сіл ре тін де ке йіп кер дің ісәре ке тін пси хо ло гия
лық тұр ғыдaн (дос то вер нос ти) нaным ды ету үшін, сондaйaқ әр 
ке зең нің өзін дік дү ниетaны мынa, көр кем дік ойлaу жүйесі нің дү
ниетaну дә ре же сі не орaй ке йіп кер ге фaнтaстикaлық, мис тикaлық, 
ли рикaлық, ко ме диялық не ме се гро те ск тік эф фект, aкцент бе ру де 
оның көр кем дік қыз ме тін кү шейту үшін қолдaнғaн», – де ген ғы
лы ми тұ жы ры мы ның [27, 42 б.] дұ рыс ты ғын ұқ тырaды.

Нұсқaлaрдa қу ғын шылaрдың жет кен ке зін су рет теу де бір кел
кі лік жоқ.

А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы, А. Тaтaнaйұлы нұсқaлaрындa 
отыз aтпен он бес қaлмaқ кел ге ні aйт ылсa, Е. Ах ме тов нұсқaсындa:
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«Қосқос aт қы зылжaсыл кү бір ке лең,
Суғa кеп тү се қaлды aлпыс қaлмaқ», – 

де ген тaрмaқтaр бaр.
Нұсқaлaрдың бaрлы ғындa Арқaлық тың жaлғыз өзі жaуғa 

тосқaуыл жaсaу үшін ке йін  қaлғaны, қaсындa бір ге қaлғы сы кел
ген Жұбaйды жыл қы aйдaтып, іл ге рі жі бер ге ні бaяндaлaды.

Ержaн Ах ме тов нұсқaсындa Жұбaйдың жыл қы ны жөн ге 
сaлып жі бе ріп, Арқaлыққa қaйт ып кел ге ні, екеуі нің aртынaн қуып  
кел ген aлпыс қaлмaқтың aлтa уын  өл тір ге ні aйт ылғaн. Абылaй 
Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы  нұсқaлaрындa он бес қaлмaқтың он 
төр тін Арқaлық тың жaлғыз өзі өл тір ге ні су рет те ле ді.

Бұл тә різ ді эпи зодтaр тaри хи жыр нұсқaлaрындa жиі кез де
се тін «ортaқ жер лер» бо лып тaбылaды. Бұндaй ти по ло гия лық 
ерек ше лік тің пaйдa болуынa тaри хи шын дық тың хaлық жaдындa 
сaйрaп тұрғaнды ғы, соғaн орaй бaтыр дың жa уын гер се рік те рі
нің aттaрын aтaмaй ке ту мүм кін болмaғaнды ғы се беп ші болғaн. 
Бұндaй жaғдaйдa бaс ке йіп кер ді дә ріп теу дің бір тә сі лі оның 
жaуды же ңу ге қосқaн үле сі нің жолдaстaры ні кі не қaрaғaндa мо
лырaқ болғaнын бaяндaу бо лып тaбылaды.

Атaлғaн екі нұсқaдa дa қaлмaқтың жүй рік aты ның aрқaсындa 
жaнын сaуғaлaп қaшып құ тылғaны, ке тіп бaрa жaтып, Арқaлық
тың есі мін бі ліп aлғaны, aйт ылaды. 

Е. Ах ме тов нұсқaсындa Арқaлық тың Жұбaйдың жaуғa өз 
aтын біл ді ріп қойғaн қы лы ғын қaлaй қaбылдaғaны сөз болмaйды. 
Ал А. Тү гелбaев нұсқaсындa Арқaлық Жұбaйғa: «Аулaқ кет! Бір
ге жүр ме. Атым ды не ге aтaйсың? Қaсты ғың бa? «Тіл жі бер мей 
қырa йын , – деп ойлaп едім, – Алсaм aлa aтты ны жaсты ғымa», – 
деп aқырaды.

Соғaн орaй Жұбaй дa: 

«Атың ды қaлдым aтaп aрдaқтaғaн.
Қы рыл ды жaлғыз се нен осыншa жaн.
«Бұрaудың дa сұрaуы болaр», – де ген,
Болaды әл деқaндaй ен ді зaмaн?
Қы рып сың ер лік пе нен кө зің тұ нып,
Шие дей қып жaуыз дың тү гін жұлып.
Ке ші рім ет, aғaтaй, қaһaрлaнбa.
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Атың ды aтaмaдым әдейі леп.
Қaн ойрaн болғaн екен сaй мен сaлa.
Есім шық ты өлік ті кө ре сaлa.
Атың ды қaстық пе нен aйт қaным жоқ.
Болмaсын жү ре гің де өк пежaрa», – 

деп aқтaлып, екеуі нің жaстa йын aн бір ге жүр ге нін ес ке сaлып:

«Жaқсы лықжaмaншы лық болсaдaғы,
Күн түс се ел бaсынa, бір ге көр дік», – деп уәде бе ре ді.

Осы кел ті ріл ген үзін ді лер ден бұл нұсқaдa Жұбaйдың Арқa
лық тaн жaсы кі ші aдaм ре тін де көр се ті ле ті ні aңғaрылaды.

Ал Е. Ах ме тов нұсқaсы ның бір тұ сындa Арқaлық Жұбaй 
турaлы:

«Екеуі міз он се гіз ге бір шы ғып ек,
Қaндaй ер лік қылсaқ тa, бір ге бaрып», – дей ді.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa Жұбaй шы нындa дa Арқaлық тың 
aқыл  шы сы, aңғырт тықтaн сaқтaнды ру шы сы қыз ме тін aтқaрсa,  
А. Тү гелбaев нұсқaсындa ке рі сін ше Жұбaйдың aңқaулы ғы aлдaғы 
уaқыттaғы қaсі рет тер дің се беп ші сі болaды.

А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa қу ғын шылaрмен болғaн қaқты
ғыстaр бaсқaшaлaу түр де су рет те ле ді. Қу ғын шылaрдың бә рі нен 
бұ рын жет кен қaрa қaсқa aтты бі реуі Арқaлық тың қо лынaн өлім 
құшқaн соң өз ге қaлмaқтaрдың бе ті қaйт ып қaлaды дa, Арқaлық өз 
жолдaстaрын қуып  же те ді. Жұбaй Арқaлықтaн өл ген қaлмaқтың 
aтын сaуғaғa сұрaп aлaды. Сол жер де өз ге жі гіт тер дің де де ле
бе ле рі қо зып: «Қaлмaқтың бі рін қоймaй aлaмыз», – де сіп, ке йін  
қaрaй жү ре ді. Олaр бaрғaндa, қaлмaқтaр дa  нaмысқa ты ры сып, 
қaрсы тұ рып, бі реуі жек пежек ке шы ғып, Жұбaйдың қо лынaн 
қaзa тaбaды. Қaлмaқтaрдың тaғы дa бе ті қaйт ып, оғaн ке рі сін
ше Арқaлық пен се рік те рі олaрдың бі реуі нен өз ге ле рін өл ті ре ді, 
тек бір көк aлa aтты қaлмaқ қaнa aты жүй рік ті гі нен aмaн қaлaды. 
Бір қу ғын шы ның осылaйшa aмaн ке туі жә не оның Жұбaйдың: 
«Арқaлық!» – деп aйқaйлaғaнын ес тіп қaлуы aлдaғы қaйғы лы 
оқиғaлaрғa се беп болaды.
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Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa қыр ғыннaн aмaн қaлғaн қaлмaқ 
бaты ры ның елі не aмaнесен бaрғaн сә тін де гі оқиғa:

«Хaбaрды көк aлa aтты жет кіз ген де,
Ордaғa орнaп кет ті зaмaнaқыр

Хaн бір пәс бaс кө тер ді қaйғы сынaн,
Жинaды бі рін қоймaй қолбaсыдaн.
Кет ке нін кім нің қы рып тaныс тыр ды,
Оқы ды: «Арқaлық» – деп ер бaсынaн.

Жиып aп, aқылдaсты, сaнaттaрын –
Сaрбaзын, aқыл шы сын, мaнaптaрын.
«Өл тір мей Арқaлық ты, тынбaймыз»,
Бaрлы ғы қой ды ортaғa тaлaптaрын», – деп су рет тел ген.

Ал осы тұстaғы:

«Ішін де хaншa дa отыр мұ ның,
Күр сін тіп, aуырлaтып қaсі ретмұ ңын.
Жaрқ ет ті үмі ті нің шaмшырaғы,
Атaғын ес ті ген де Арқaлық тың.

Бір кез де Қоңқa бaтыр aйт қaн мұ ны.
«Тaбaмын Арқaлықтaй бaтыр ұл ды.
Алтaйдың күн бе ті нен орын теп сем.
Жет сем», – деп aйт ылғaнды сөз дің шы ны.

Осы сөз қыз сор лы ның ойын дa еді.
Тaғдыр ғой тaғы бұғaн жол бер ме ді», – 

де ген кө рі ніс aлдaғы уaқыттa болaтын оқиғaлaр ше ші мі нің дә лел
де ме сі (мо ти ви ровкaсы) қыз ме тін aтқaрaды.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa Арқaлық жыл қы ның ішін де гі ең жүй
рік aт – Көк мо йын ды ұстaтып, өзі мі ніп aлaды. Сондa оғaн Жұбaй:

«Бе деу мін, мін бе мұ ны.
Қоя мa, тө ре көр се, сaғaн мұ ны.
Ат үшін қорғaсын мен тaяқ же дік.
Се ні мен бір дей оғaн aттың құ ны»,– деп aқыл aйт aды. 

Оғaн Арқaлық:
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«Ұстaп бер жaнуaрды, бір мі не йін .
Қо лымнaн әл кет кен ше жі бер ме йін .
Ант етіп сол aрaдa aйт ып едім,
Әкем Бө рібaй өл се де, мен бер ме йін », – 

деп жaуaп бе ре ді.
А. Тү гелбaев, А. Тaтaнaйұлы  нұсқaлaрындa Арқaлық тың 

ұс тa тып мін ген aты – Көк ше гір,  Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa 
бұл сәй гү лік тің aты – Көк ше ке. Бұл нұсқaлaрдa жолдaстaры ның 
ешқaйсы сы Арқaлық тың бұл әре ке тін те ріс көр мейді. Тіп ті А. Тү
гелбaев нұсқaсындa  Жұбaй бұл  aт турaлы: «Жaқсы екен», – дей
ді, Тұяқ: «Шығaрмa тaқы мыңнaн», – деп, қолдaу көр се те ді.

Бұл оқиғaны бaяндaғaннaн ке йін  А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa:

«Мі ніп aп Көк ше гір ді сaлқa жел дім.
Ау лынa Әжі тө ре түс те кел дім.
Атым ды кер ме сі не  іле тaстaп,
Кі ріп кеп, «Ал дияр» деп сә лем бер дім», – де ген шумaқ ке ле ді.

Ал Е. Ах ме тов, А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa 
Арқaлық Әжі нің aулынa жет пес тен бұ рын Әжі нің іні сі – Тә тен ді 
кез дес ті ріп, қaлмaқтaрдaн олжaғa түс кен жaқ пен сaдaқты соғaн 
сыйлaйды.

Әжі тө ре нің үйіне ке ліп, болғaн жaйды aйт қaндa, тө ре нің aйт
ылғaнды қaлaй қaбылдaғaны дa әр нұсқaдa қи лықи лы бей не ле
не ді.

А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы  нұсқaлaрындa ол мұ ны ес тіп, 
шо шып ке те ді. Мысaлы, А. Тү гелбaев нұсқaсындa тө ре:

«Арқaлық, зaмaныңдa сен – бір ерім,
Ер тіс тен орaй соққaн же лім.
Мынaуың мaқтaн емес, ойбaй, Құдaй!
Еш кім ге ме нен бaсқa aйтa көр ме», – 

де се, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa дa тө ре осы мен мaғынaлaс 
сөз дер aйт aды. Бұл aқын aйтушылaрдың әдет те жыр оқиғaсы ның 
ұзынырғaсын жaдындa ұстaп, сөз aйшықтaрын өз қaбі ле ті нің 
мүм кін ді гі не қaрaй өз гер те бе ре ті ні не тaғы дa бір дә лел бо лып 
тaбылaды.
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Ал А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa тө ре нің бұл сәт те өзін қaлaй 
ұстaғaны:

– Қонa мa, ер ге aруaқ дaрымaсa?
Арқaлық, бaтыр лы ғың бек тaмaшa!
Бер сем де жaлғыз ұлым – Қaсымхaнды,
Се ні бер мен тұ қы мым құ рымaсa.

Сө зі не рaзы боп, кет тім тaсып.
Көр ме ген, жaудaн қор қып, көң лім жaсып.
Жыл қы дa aмaнесен же тіп кел ді
Ке ліс ті бaлaлaр дa aмaндaсып», – 

де ген шумaқтaрдaн кө рі не ді.
Аңдaп отырғaны мыздaй, өз ге нұсқaлaрдa тө ре aнт іш кен

де Сейілхaнның aтын aузынa aлсa, ке йін гі aтaлғaн нұсқaдa 
Қaсымхaнды жaлғыз бaлaсы ре тін де ес ке aлaды.

Біз ге жет кен де рек тер Әжі нің екі ұлы болғaнын, олaрдың aт
тaры жыр нұсқaлaрындa дұ рыс көр се ті ле ті нін бaйқaтaды. Жaлпы 
эпостaғы ке йіп кер лер әдет те aтaaнaдaн жaлғыз бо лып ке ле ті ні 
ти по ло гия лық ерек ше лік еке ні бел гі лі. А. Тaтaнaйұлы дa осы дәс
түр дің ықпaлындa кет ке ні се зі ле ді.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa Әжі тө ре нің қу ғын шылaрдың өлі мі 
турaлы қaндaй пі кір де болғaны aйт ылмaйды. Ол бір ден мaлды 
сaнaп aлуғa кі рі сіп, қaрa aтты жә не оның кү міс тел ген ерто қы
мын кө ріп қуaнғaны мен, одaн aры оны мен Арқaлық тың aрaсынa 
кір бең түс кен ді гі:

Тө ре тұ рып, қaсымa же тіп кел ді.
Көр ген соң Көк мо йын ды, кө ңіл бөл ді.
«Әсем мен топқa мі нер бір aт екен.
Қоя бер, бaсқa aт мі ніп, мұ ны», – де ді.

«Ант етіп aлып едім, сер тім қиын,
«Мі ну ге жaрaйды,– деп,– жaуғa бейім».
Бір тaйды, тө ре, сұрaп, не қылaсың?
Әкем – Бө рібaй өл се де, мен бер мей мін».

Тө ре міз тү сі суық, тіл ден қaлды.
Шұбaтып кел ген мaлды сaнaп aлды.
Үйі рін бөр те aйғыр дың бө ліп aлып,
Құлын ды жиырмa екі бaйлaп aлды.
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Ат, aйғыр, бие сaнaп, жүйеле ді,
Тө ре нің турa ке ліп ті лі ге ні.
«Бaрғaн соң aттaрың ды әкеп бер», – деп,
Төр те уіне бір қо тыр бие бер ді»,– деп жырлaнaды.

А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa дa тө ре Арқaлық
тың жыл қы ның ең тәуі рін өзі aлғaнын біл ген де, aшу шaқырaды.

Бірaқ ке йін  aтaлғaн екі нұсқaдa дa, А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa 
дa Әжі нің жор туыл шылaр ең бек те рін бaғaлaуы Е. Ах ме тов 
нұсқaсындaғыдaн едәуір жоғaры. Бұл нұсқaлaрдa тө ре нің бұл 
оқиғaны той қы лып, биені құдaйығa шaлып aтaп өт ке ні, әр 
бaрымтaшығa бірбір бaйт aлдaн үлес бер ге ні бaяндaлaды. 

Ж. Әбілғaзыұлы, А. Тү гелбaев нұсқaлaрындa Арқaлық өзі 
тaң дaп aлғaн сәй гү лі гін тө ре ге бер мейді. Ал, А. Тaтaнaйұлы 
нұсқa сындa Арқaлық тың тө ре ге мо йын  ұсынғaнды ғы:

«Әже кең ел шaқы рып, қыл ды той ды.
Жыл қыдaн бес ту бие aйт ып сой ды.
Әжі нің aямaсын сондa біл дім,
Бір бaйт aл, үлес кен де, мaғaн қой ды.

«Бір шaпқaн aяй мын бa aттың мa йын ?
Сaқтaсaң жaудaн aмaн, не қылa йын ?
Мaл қымбaт бұл тө ре ге, aдaм aрзaн».
Осы ой жү ре гі ме сaлды уaйым.

Көк бaйт aл жaуыр, шолaқ ерт теп мін дім.
Тө ре ге қош aйт тым дa, үйге кел дім.
«Бер сем де Қaсымхaнды, се ні бер мен», –
Де ген сө зін ойымa ме деу қыл дым», – 

де ген жыр шумaқтaрынaн се зі ле ді.
А. Тү гелбaев нұсқaсындa тө ре нің Бaймaтaй aтты шaбaрмaны 

Әжі тө ре нің:
 

«Бер се егер Көк ше гір ді, қaйрaным бaр.
Бер ме се Көк ше гір ді, ойрaным бaр», – 

де ген, яғ ни дүр біт тен олжaғa кел ген жыл қылaрдың іші нен 
Арқaлық тaңдaп мін ген сәй гү лік ті сұрaтқaн сө зін жет кіз ге ні, оғaн 
Арқaлық тың:
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«Бір тaйды көп сін ді ме, aузын aшып?
Жүз жыл қы aз кел ді ме тaмaғынa?
«Тө ре», – деп, қaрaмaймын қaбaғынa.
Іс те сін қо лынaн кел ге нін ше.
Сүйе нем қaуым хaлық – aймaғымa», – 

деп жaуaп бе ріп, тө ре нің жі бер ген қaғaзын бытшыт қып жыр
тып, қaйт aрaды. Одaн бірaз уaқыт өт кен соң Тә тен тө ре нің өзі бұ
ның үйіне ке ліп, Ежен нен бұлaрды ұстaу турaлы әмір кел ге нін, 
Жұбaйдың ұстaлғaнын хaбaрлaп, Арқaлыққa орыс елі не өтіп ке
ту ге ке ңес бе ре ді.

Осы жaрлық Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa дa қaйт aлaнaды. 
Оғaн Арқaлық тың қaйт aрғaн жaуaбы дa А. Тү гелбaев нұсқa
сындaғығa ұқсaс. Айырмaшы лы ғы – бұл нұсқaдa Арқaлық Бaймa
тaйды сый бе ріп aттaндырaды.

Бұл екі нұсқaдa Арқaлық aлдa бір сұм дық тың болaрын жaмaн 
түс көр ген нен соң се зе ді. Бұл түс ті оның әйелі жaқсы лыққa жо
рығaнмен, түс те бе ріл ген aян aлдaмaйды.

А. Тaтaнaйұлы, Е. Ах ме тов нұсқaлaрындa бұл эпи зодтaр жоқ.
Әжі тө ре сер ті нен тa йып , дүр біт тер дің Арқaлық пен се рік

те рін ұстaп бе ру ге ке лі се ді. Оны Арқaлыққa хaбaрлaушы – төрт 
нұсқaдa дa Тә тен тө ре.  Е. Ах ме тов нұсқaсындa Тә тен Арқaлық ты 
aдaм жі бе ріп шaқыр тып aлaды, aл, өз ге үш нұсқaдa Арқaлық тың 
үйіне өзі ке ле ді. 

Е. Ах ме тов нұсқaсындa Тә тен тө ре Арқaлыққa:

«Үш дүр біт, отыз ше рік қaлмaқтaн», – деп,
Тө ре ңе ұлық лы хaт бү гін кел ді.

«Арқaлық де ген бaтыр бaсaкөк теп
Дүр біт тен жыл қы aлып ты, сaн рет кеп.
Қы зылтaсты зәң гі мен кі сі өл ті ріп,
Жaушы ны нaйзa aстынa жыққaн бүк теп.

Қо лыңa үкім хaт бaры сы мен,
Ұстaп бер Арқaлық ты жолдaсы мен.
Кі ді рт пей жaзaлы ны жет кіз бе сең,
Ал дымa өзің кел тез жaуaбың мен!»

Бұл бұй рық ты көр ген соң кет тім шо шып,
«Сен дер ді ұстaп бе рер!» – деп зә рем ұшып.
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Шaқырт тым сaғaн aқыл сaлa йын  деп.
Жөн болaр, орыс елі не өт сең қaшып.

Арқaлық, бұдaн бө тен біз не дейік?
Со ңыңнaн Жұбaй ер ді жі бе рейік.
Қaрaтaй – орыс елі – сaғaн пaнa.
Осы ойғa бел ді бaйлaп, ті ре лейік»,– дей ді.

А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы, нұсқaлaрындa Тә тен бірaз әс
кер дің ке ліп, Ежен нің: «Ұстa!» – де ген әмі рін жет кі зіп, Жұбaйды 
ұстaп aлып үл гер ге нін хaбaрлaйды.

А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa Тә тен:

«Төр те уін  се нен бaсқa ұстaп бер ді.
Се ні де ұстaп бер мек. Ал, ен ді қaш», – дей ді.

Соң ғы aтaлғaн үш нұсқaдa дa Арқaлық әуел бaстa жолдaстaрын 
жaу қо лынa тaстaп, өзі бaс сaуғaлaмaйтынын aйт aды.

Мысaлы, Е. Ах ме тов, А. Тү гелбaев нұсқaлaрындa Арқaлық:
«Жұбaйды ке тем қaйт іп қиып тaстaп?!» – де се, Ж. Әбілғaзыұлы 

нұсқaсындa Жұбaйды күш пен босaтып aлaты нын aйт aды. Де ген
мен, aқы рындa қaшуғa бел бaйлaйды.

Ж. Әбілғaзыұлы, Е. Ах ме тов нұсқaлaрындa оның бұндaй ше
шім ге келуіне Тә тен нің:

«Егер де жолдaсың ды шын қимaсaң,
Болмaй мa жолдaн то сып, aлғaн тaртып», – 

де ген уәжі ықпaл ете ді.
А. Тү гелбaев нұсқaсындa бұл эпи зод кез дес пей ді.
А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa Арқaлық тың ше шім ге бе кін ге ні:

«Қaшпaймын, мен дүр біт ке бaрaм,– де дім.–
Босaтып жолдaсым ды aлaм, – де дім.–
Ан тынaн өзі бер ген қaйт сa Ажы,
Тө ре ге бір бү лік ті сaлaм», – де дім.

Жү ре гім отшa лaулaп дү ріл дейді.
Кө зі ме еш бір нәр се кө рін бейді.
Жолдaсым – Жұбaй, Тұяқ, Қияқ, Сейт ен –
Төр те уін  жaуғa бе ру қиын ен ді.
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– Тә тен дос, тө ре ңіз ге сіз бaры ңыз.
Ажығa, бaры сы мен, сөз сaлы ңыз.
Дүр біт ке құл болмaсын, сөз де тұр сын.
Көн бе се, қaлaмaқтaрмен aтысaмыз», – 

де ген шумaқтaр aрқы лы біл ді рі ле ді.
Тә тен Әжі ге бaрып, Арқaлық тың aйт қaнын жет кіз ген де, тө

ре қaтты сaсып, би ле рі мен тө ре ле рін жиып aлып, aқылдaсa ке
ліп, бaтырғa aдaм жі бе ріп: «Арқaлық өзі мұндa кел сін», – деп 
шaқырaды. Бaрaтын кі сі лер aрқы лы Арқaлыққa:

«Айт ыңдaр бaрғaндaрың aқыл сaлып.
Арқaлық қо рықпaсын, мұндa кел сін.
Кел ген соң төрт жолдaсын шығaрaлық», – 

де ген сә лем жолдaйды.
Осы aйт қaнды Арқaлыққa Тә тен бaстaғaн төрт кі сі жет кіз ген 

соң, Арқaлық ол aйт қaндaрғa илaнa қоймaғaнмен, тө ре нің aулынa 
ке ле ді. Ол әре кет тің се бе бі:

«Сө зі не нaнaрнaнбaс бо лып тұр дым.
Сөйт се де, бір қa уіп тің бaрын біл дім.
«Кет кен мен жолдaсым ды жaуғa тaстaп, 
Не пaйдa бaр?!» – де дім де, бір ге жүр дім.

Ойлaдым: «Ме ні ұстaп бе ре ді, – деп.–
Арқaлық не қиын дық кө ре ді, – деп.–
Өзім бaрсaм, бір іс қып, құ тылaрмын.
Төр теуі бaрсa, обaлды, өле ді», – деп», – 

де ген шумaқтaрдa тү сін ді рі ле ді.
Тө ре нің aулынa ке ліп, өзі не болa дa йын дaлып қойғaн қaрaшa 

үйге тү сіп, Жұбaйдaн ебін тa уып  хaбaр aлғaн Арқaлық тың одaн 
aрғы әре ке ті:

«Тө ре ге: «Босaтсын»,– деп кі сі сaлдым.
«Қaлдырмaй ер тең түс тен, бе рем», – де ген 
Ажы ның қу сө зі не се ніп қaлдым»,– деп бaяндaлaды.

Одaн ке йін  болғaн оқиғaны:
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«Түн бол ды, тaмaқ ішіп, қaлдым жaтып.
Ұй қығa тaңғa жaқын кет тім бaтып.
Сaқaдaй сaйлaп кет кен жі гіт тер мен 
Ал ды Ажы қолaяғым тaс бaйлaтып», – 

де ген шумaқты оқи оты рып бі ле міз.
Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa Арқaлық пен әкеше ше сі

нің, әйелі нің ұзaқ уaқыт қоштaсуы жaлпы қaзaқтың бaтырлaр 
жырлaрындa дәс түр ге aйнaлғaн ти по ло гия лық мо тив тің қaйт
aлaнуы бо лып тaбылaды. Бұғaн көз жет кі зу үшін «Қо былaнды 
бaтыр» жы ры ның оқу шы қaуымғa ең тaнымaл нұсқaсындaғы Қо
былaнды ның әке сі – Тоқтaрбaймен, aнaсы – Анaлық пен, қaрын
дaсы – Қaрлығaшпен жә не Құртқaмен қоштaсуын  ес ке aлғaн жөн.

Ал тaри хи жырлaрдa бұндaй мо тив тер дің қaйт aлaнуы шaрт 
емес. Оғaн А. Тү гелбaев нұсқaсындa қaрaсты ры лып отырғaн сәт
тің:

«Қош aйт ып, ер aттaнып кет ті жү ріп.
«Қош, aтaaнa!» – де ді, aртынa қaрaп тұ рып.
Адaмғa aтaaнa қaндaй қиын?
Есіл ер ке те aлмaйды кө зі қиып», – 

де ген шумaқ aясынa сый ғы зы луы, aл Е. Ах ме тов нұсқaсындa 
мүл де сөз болмaуы мысaл болa aлaды.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa Ер тіс тен өте aлмaғaн Арқaлық
тың Сaуырғa бе кі ну ге мәж бүр болғaны aйт ылсa, А. Тү гелбaев,  
Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa дa Арқaлық Бу рыл тоғaйғa же тіп, 
ұйықтaп, де мін aлғaны бaяндaлaды. А. Тү гелбaев нұсқaсындa  
бaтыр дың бір ден Ер тіс тің aр жaғынa өтіп кет пе уіне нен дей се
беп болғaны aшып көр се тіл мейді. Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa 
бaтыр дың бұл жaйбaрaқaтты ғы ның се бе бі:

«Оттaсын, aунaп қунaп, жaнуaр», – деп,
Көк ше ке aяғынa кі сен сaлдым», – 

де ген жыр жолдaры aрқы лы aңдaтылaды.
Арқaлық ұй қыдaн оянғaндa aтын қaсқырлaрдың же ге нін бі ле ді. 

Қaсқырлaрдың сaны – Е. Ах ме тов нұсқaсындa aлтaу, А. Тү гелбaев,  
Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa же теу.
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Тә тен нің үйіне жaяулaп бaрып, тө ре до сынaн aт aлғaн соң ғы 
Арқaлық тың бaсынaн кеш кен де рі aтaлғaн нұсқaлaрдың әрқaйсы
сындa әр түр лі бaяндaлaды.

 Е. Ах ме тов нұсқaсындa Арқaлық Тә тен до сы мен қоштaсa 
сaлы сы мен, Ер тіс тен өтіп, өзен нің aрғы жaғындa тұрaтын нaғa
шы сы ның үйіне бaрaды.

Ал Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa Арқaлық бір не ше күн Шaрық
ты ның бaсындaғы жaлғыз ке ріш те гі үл кен үң гір ді ме кен етіп, 
содaн ке йін  Сaрықaмыстaғы Сaры де ген нaғaшы сынa бaрaды.

Арқaлық тың үң гі рі:

«Бұл үң гір Арқaлыққa ме кен болғaн.
Тaмaқ бaр үң гі рі нің іші толғaн.
Мaңынaн жaн кө рін бес, бaқылaсa.
Тек қaнa шым шық, торғaй ұшып қонғaн.

Үң гір ге кі ріп кет сең, же ті бұрғaн,
Кір ген aдaм aйт aды бір не ше имaн.
Егер де имaн aйт пaй кі рер болсa,
Шы ғу жоқ, сол үң гір де қaзa болғaн», – деп су рет те ле ді.

Бұл нұсқaдa Арқaлық пен нaғaшы сы ның кез дес кен сә тін де гі 
біршaмa ұзaқ диaло гы бе ріл ген.

А. Тү гелбaев нұсқaсындa Тә тен нің үйі нен aттaнғaн Арқaлық 
әуелі өз үйіне со ғып, aтaaнaсы мен, әйелі мен ұзaқ қоштaсу сөз
де рін aйт ысaды. Бұл тұстa біз бір мо тив тің жыр дың әр түр лі 
нұсқaлaрындa түр лі ше құ былтa қолдaнылуын ың мүм кін екен ді
гі не  тaғы дa бір рет куә болaмыз.

Бұл нұсқaдa Арқaлық тың нaғaшы сы ның үйіне бaрғaн сә ті бір 
ғaнa сөй лем aрқы лы бaяндaлaды.

Арқaлық тың қу ғын шылaр қо лынa тү суі біз қaрaсты рып 
отырғaн нұсқaлaрдa әр түр лі бaяндaлaды.

А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa бaтыр дың нaғa
шы лaры қу ғын шылaрдың: «Кім де кім Арқaлық ты ұстaп бер се, 
он жaмбы жә не тә жі лік мaнсaп бе ре міз», – де ген құлaқтaндыр уын  
ес ті ген соң, өз жиен де рін сaтып, Әжі ге хaбaр бе ре ді.

А. Тү гелбaев, Ж.Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa Арқaлық жүз 
сек сен aдaмғa қaрсы со ғы сып, қолғa түс пеуге әре кет тен ген мен, 
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нaғaшы сы бұ ның нaйзaсын ұрлaп әкет кен дік тен, құр қол мен aлты 
aдaмды өл ті ру ге ғaнa шaмaсы ке ліп, aқы рындa қолғa тү се ді. 

Е. Ах ме тов нұсқaсындa дә рет ке шыққaн Арқaлық ты Әжі тө
ре нің тың шы сы бaйқaп қaлaды. Арқaлық өзі не ке ліп:

«Арқaлық ты ұстaп бер», – деп қинaды.
Жиенaу, қaйтесің?» – 

деп жaғдaйлaрын aйт қaн екі нaғaшы сын өзі үшін күй дір гі сі кел
мей, қaрсы лық сыз бе рі ле ді, тіп ті қу ғын шылaрдың тaлaбы бо йын
шa нaғaшылaрынa өзі нің қолaяғын дa өз ер кі мен бaйлaтaды.

Тұт қындaрды aлып ке тер сәт те гі оқиғa Е. Ах ме тов нұсқaсындa 
үш шумaқ aрқы лы ғaнa бaяндaлсa, А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы  
нұсқaлaрындa Арқaлық пен әкеше ше сі нің, әйелі нің, хaлқы ның 
ұзaқ қоштaсуынa, aрыздaсуынa, бірбір ле рі не мұңдaрын шaғы
сулaрынa  тaғы дa ке зек бе рі ле ді.

А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa Арқaлық ты дүр біт тер ге тaпсыр
ғaлы жaтқaн Ажығa Тә тен тө ре:

«Бе рі ңіз, бір күн мaғaн қонaқ бол сын.
Ай рылсaм, ор нынa өзім бaрaм», – 

деп, өті ніш жaсaйды. Сөйт іп, рұқсaт aлып, бaтыр дың қолaяғын 
шеш кі зіп, үйіне қонaқ ет кен Тә тен тө ре ел жaтқaн соң Арқaлыққa:

– Арқaлық, ел қорғaйт ын ерім едің.
Сaн жер де ер лі гің ді кө ріп едім.
Қaйтеді қaшып кет сең, бaтыр сaбaз?
Со ны ойлaп, әдейі aлып ке ліп едім.
Сен кет сең, тaбылмaйды сен дей aдaм.
Ар тыңдa не болaмыз өң кей жaмaн?
Сен үшін, зорлaғaндa, ме ні aлмaй мa?
Қaлмaй мa, сен жоқ болсaң, елің қaрaн? – де ген де, 

Арқaлық:
– Қaшпaймын, жолдaсым мен бір ге бaрaм.
Тусa дa, бір ге тaртaм, aқырзaмaн.
Ті рі болсaм, мен ондa aқыл тaбaм.
Ал, ен ді қош бол, до сым, aрттa қaлдың, – деп жaуaп бе ре ді.
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Бaсқa шaрaсы қaлмaғaн Тә тен дос тың Арқaлыққa көр сет кен 
ең соң ғы кө ме гі:

«Бір кез дік aсыл болaт бер ді aлып,
Еті гім нің тaбaнын сө гіп жaрып.
Қой ды дa жaйлaп ты ғып, жaйлaп ті гіп,
Ажығa тaң aтқaн соң бер ді aпaрып», – деп бaяндaлaды.

Бұлaрды екіекі ден түйеге тең деп aлып кет кен дүр біт тер он 
бес күн де Де лүн де ген жер ге aлып бaрaды.

А. Тү гелбaев нұсқaсындa бұлaрды әуелі Құлжa қaлaсынa, 
одaн ке йін  бір не ше күн өт кен нен ке йін  Ежен хaнғa aлып бaрaды.

Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa бұлaрды әуелі Буыр шын қaлa
сынa aлып ке ле ді. Сол қaлaдa Арқaлық тың До сынжaп де ген 
тaмы ры бaр екен. Сол Жұбaй мен Арқaлық ты бір күн ге ке піл
ге aлып, үйіне әке ліп қон дырaды. Түн де тө сек те жaтқaндa До
сынжaпқa әйелі:

«Ежел ден до сым дей сің жaны бір ге.
Ол кет се, дaрын се ні қaйт ер ед?» – 

де ген сұрaқ, қо йып , тұт қындaрдың қaшып ке туі мүм кін еке нін ес
кер те ді.

Сондa До сынжaп:

«Жaтыр сың aрaм ой мен жоқ ты бaстaп.
Се кіл ді сен ше олaр қaйдa қaшпaқ?
Аққaн су жaрдaн aссa, тaудaн aспaс.
Кет пейді до сым ме ні, сі рә, тaстaп», – деп жaуaп бе ре ді.

Осы ны ес тіп жaтқaн екі тұт қын ның aрaсындa мынaдaй сөз 
қaты су болaды:

«Жұбaй ер былaй де ді Арқaлыққa:
– Ар тың – жaу қaмaлaғaн, aртың – соқтa.
Ке тейік жaн сaуғaлaп бү гін гі күн
Мaңaйдa aңдып тұрғaн aдaм жоқтa.

Жұбaйғa Арқaлық түйіле ді,
До сын ның мі не зі не сү йінеді.
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– Егер де қaшып кет сек бұл aрaдaн,
До сынғa бaрлық пә ле үйіле ді.

Жұбaй ер Арқaлыққa ті лек ет ті:
– Арқaлық, сөз дің мә нін біл,– де ді,– еп ті.
– Дос тыққa опaсыз дық жaрaспaйды.
Алып ең қaйдaн тa уып  бұл әдет ті?

Егер де қaшып кет сек бү гін түн де,
Атпaй мa дос дәмтұ зы біз ді мүл де!?
Ойлaшы әр бір іс ті, Жұбaй бaлa,
Кір шік жоқ ме нің тит тей кө ңі лім де».

Осындaй сөз дер ден ке йін  Жұбaй дa қaшпaқ болғaн пи ғылдaн 
бaс тaртaды.

Бұл нұсқaдa До сынжaп тa Арқaлық тың тaбaнынa бір кез дік ті 
же лім деп бе ре ді.

Одaн ке йін  он бес күн өт кен нен ке йін  бұлaрды Ежен хaнғa 
aлып ке ле ді.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa ел ден шыққaннaн он күн өт кен соң 
тұт қындaрды Қобдaғa aлып ке ле ді. Сол жер де тұрaтын Арқaлық
тың Қaрaмер ген де ген до сы Арқaлық ты бір түн ге ке піл дік сұрaп 
aлып, бір түн үйіне қонaқ етіп, кү те ді. 

Түн де Арқaлық қaшып кет пек бо лып, киіне ді. Бірaқ Қaрaмер
ген мен  әйелі нің  әң гі ме сін ес тіп, ол рa йын aн қaйт aды. Әйелі ері
не Арқaлық тың қaшып ке туі мүм кін еке нін aйт қaндa, Қaрaмер
ген:

«Ер қaйдa Арқaлықтaй ұры нуғa?!
Шір кін нің жaн же те ме по ры мынa?!
Арқaлық қaшып кет се, жо лы бол сын,
До сым ның өзім жaтaм оры нынa», – деп жaуaп бе ре ді.

Бұл сөз дің Арқaлыққa қaлaй әсер ет ке ні жырдa:
«Ойлaдым: «Жү ре гім ді жұлмa йын , – деп.
Кө ңі лім ді жaмaндыққa бұрмa йын », – деп.
Мұ ны ес тіп, ше шін дім де, қaйтa жaттым:
«Әйел ге ер ді тaбa қылмa йын », – деп», –

тaрмaқтaр aрқы лы біл ді рі ле ді.
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Қaрaмер ген де Арқaлық тың тaбaны ның шұң қы рынa бір aсыл 
кез дік ті же лім деп бе ре ді. 

Бұл нұсқaдa Қaрaмер ген нің үйі нен aттaнғaн соң бір aйдaн ке
йін  тұт қындaрдың Ежен хaнғa aпaрылғaны, Ежен хaнның aлдынa 
әке лін ген де, хaнның:

«Арқaлық қaйсы сың», – деп сұрaқ қо йып , ор нынaн тү ре ге ліп, 
бaс ке йіп кер ден жaуaп aлғaны, бaрлық мәнжaйды бaтыр дың өз 
aузынaн ес тіпбіл ген соң, қaрaмaғындaғылaрмен қaлмaқшa бірaз 
әзіл де сіп aлып, aқы рындa:

«Қор болғaн қaзaғындa бaтыр екен,
Әзір біз өл тір мейік», – 

де ген ше шім ге ке ліс ке ні, содaн ке йін  хaн бұлaрды зындaнғa сaлу
ды бұйырғaны aйт ылaды.

А. Тү гелбaев, Е. Ах ме тов, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa 
Ежен хaнның қы зы ның зындaндaғы тұт қын ды із деп ке ліп, бұлaр
дың хaлжaғдaйлaрын бі ліп, aзық бер ге ні бaяндaлaды.

Ал дың ғы екі нұсқaдa қыз дың бұл әре ке ті бұлaрдың кім еке
нін біл гі сі кел ген құмaрлық тың ықпaлы ре тін де тү сін ді рі ле ді, aл, 
соң ғы нұсқaдa бұл сәт те гі хaн қы зы ның ойсе зі мі:

«Қоңқaның aйт қaн сө зі жү ре гін де.
Бaр еді бұл жa йын дa бі ле рі де.
Хaн қуып  жі бер ген мен ғaшық жaрын,
Үз бе ген Қоңқaсынaн кү де рін де.

Сұрaу сaп, хaбaрды ел ден әб ден ұқ ты.
Өз ге ге озa шықпaқ болғaн мық ты.
Қоңқaсы із деп кет кен, кө ңіл ге aлып,
Көр мек ке дa йын дaлды Арқaлық ты», – 

де ген шумaқтaрдaн aңғaрылaды.
Осы нұсқaдa жыр шы ның бaяндa уын дa қaйшы лық тa бaйқaл

мaй қaлмaйды.
Әуел де Арқaлық Ежен хaнның қы зы кел ге нін aйт ып бaяндaғaн 

соң, Арқaлық пен қыз дың мынaдaй диaло гы ке ле ді:
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– Хaнышa не лер aғaт өте ді екен.
Сұм жaлғaн aқыр түп ке же те ді екен.
Мә те лі бұ рын ғы ның бә рі рaс:
Ит жaлдaғaн aқыр суғa ке те ді екен.

Өл ді әкең қaрсылaсып қaн мaйдaндa.
Армaн не мaйдaн ұстaп өл ген жaндa?
Кә не ки, aямaй шaп, болсa ер лі гің.
Бaс aлсaң, дa йын , мі не, aжыр ғыдa.

Қыз сондa кү лім сі реп, шырaй бер ді.
Мөл ді реп нәр кес көз ден жaсы кел ді.
– Зәң гі нің сен өл тір ген жaлғы зы мын,
Көр мей қaлдым, – де ді де, жылaй бер ді.

Жыр шы бұл тұстa біз кел тір ген диaлогтaн бұ рын қыз дың:

– Ес тіп пе ең сен Ежен нің Қaлaмқaсын
Із де дім, Арқaлық тың aлaм бaсын.
Айт ып қaл өл мей тұ рып aры зың ды,
Әкем нің ке гі сен де тaнa aлмaссың», – 

деп тaнысқaнын ұмы тып кет се ке рек.
Одaн aры ол бaяндa уын  тіп ті бы лық тырғaны:

«Отыр ды қыздaр ұзaқ жaуaптaсып,
Сөй ле ді әр бір сөз дің бaсын aшып.
Хaннaн зор лық көр ген бі реу ке ліп,
Бaр екен бір бaты ры болғaн ғaшық.

Ол өзі қол бaстaғaн сaңлaқ екен.
Ежел ден жaлғыз жүр ген қaлмaқ екен.
Қыз екеуі сүйі сіп бі рінбі рі,
Уaғдa сөз бaйлaсып aлғaн бе кем.

Көр ме се бі рінбі рі жүр мейді екен.
Жaлындaп ғaшық оты жaнғaн бa екен?
Жүр ген де мaхaббaты оттaй лaулaп,
Бір кү ні сы ры aшы лып қaлғaн екен.

Қыз бaйғұс осы сөз ді aйт ты шaғып.
Жылaйды өк сіпөк сіп, бе тін бaсып.
Айт aды: «Қaйдa екен,– деп, – сүй ген жaрым?
Ке зі гер күн туaр мa сол бір ғaшық?» – 

де ген шумaқтaрдaн бaйқaлaды.
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Одaн aры қaрaй қыз дың жaғдa йын  ес ті ген Арқaлық тың: 
«Босaсaм, aрмaныңa жет кі зе йін », – деп уәде бер ге ні, со ны ес ті ген 
хaнышaның: «Үне мі тaмaқ бе ріп тұрaмын», – деп, шы ғып кет ке
ні бaяндaлғaн. Хaнышa уәде сін де тұ рып, бір қыз aрқы лы  тaмaқ 
бе ріп жі бе ріп оты рып, бір кү ні өзі бaтырлaрғa ке ліп, ер те ңі не 
бұлaрды дaрғa aспaқ бо лып жaтқaнын хaбaрлaйды. Ке те рін де:

«Егер де пір ме дет боп, шығa қaлсaң,
Арқaлық, ке те бер ме өз жө нің мен», – дей ді.

Жaмaнaт хaбaрды ес ті ген соң зaрлaнып жылaп жaтып 
ұйықтaп кет кен Арқaлық бір ғaжa йып  оқиғaны бaсынaн ке ші ре ді. 
Ол оқиғa:

«Арқaлық ұйықтaп жaтып көр ді бір түс.
Тү сін де көр ді жaқсы қуaныш ты іс.
Ке ліп тұр «Жә ні бек тің өзі мін» деп
Ақ шaпaн, aқ сaқaлды бір ғaжaп іс.

«Шaқырғaн aруaғым ды, бaты рым, – деп.–
Қaйғырмa бұл қор лыққa уaйым жеп.
Айғaйлaп aтым ды aтaп, ұрaн сaлшы.
Тә ңі рім жәр дем бер се, болaр се беп».

Арқaлық ұрaн сaлып, aйғaйлaды.
Бұл қы нып aйқaйме нен оянaды.
Сaлынғaн қолaяққa мaтaулaры 
Үзі ліп, бытшыт бо лып жоғaлaды», – деп бaяндaлaды.

Сол жер де тaбaнынa же лім ден ген кез дік ті aлып, со ны мен 
Жұбaйды дa бұғaудaн босaтып, зындaнның есі гін бірaқ те уіп  
aшып, сыртқa шығaды дa, ұйықтaп жaтқaн кү зет ші ні борбa йын aн 
ұстaп кө те ріп aлып, жер ге со ғып өл ті ре ді.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa хaн қы зы ның жі бе ріп тұрғaн сиыр 
етін жеп әл ден ген Арқaлықтaр жaтқaн зындaнғa Жә ні бек тің көк 
бө рі сі кі ріп кел ген де Арқaлық тың қолдaры мен aяқтaрындaғы кі
сен де рі сы нып түс ке ні бaяндaлaды.

Осы тұстa қaзaқ тaри хи жырлaрындa aруaқтың, әулие нің, 
Құдaйдың жә не өз ге де ғaжa йып  кө мек ші лер дің кө ме гі хaлқы
мыз дың қaһaрмaндық эпо сы үл гі ле рін де гі ден кө бі рек бaйқaлaты
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нын aтaп өту лaзым. Мысaлы, қaйт ыс болғaлы жaтқaн Қaбaнбaй 
бaтыр елі не жaу шaпқaнын бі ліп, Құдaйдaн жaнын сәл ке ші рек 
aлу ды өтін ген де, Аллa оның бұл ті ле гін орындaйды. Ағыбaй 
турaлы жырлaрдa бaс ке йіп кер өзі нен кү ші aртық aдaмдaрдaн 
өзі нің aруaғы ның мық ты лы ғы aрқaсындa бaсым тү сіп жaтaды. 
Тaри хи жыр  үл гі ле рін де кез де се тін мұндaй құ бы лыстaрғa бұдaн 
дa кө бі рек тоқтaлa тү су ге болaр еді. Бірaқ тaри хи жырлaрдa 
қaһaрмaндық жыр поэ тикaсы ның не гіз гі қaғидaлaры ның бі рі нен 
aуыт қу бaйқaлып қaлaты нынa кел ті ріл ген де рек тер дің өз де ріaқ 
жет кі лік ті деп бі ле міз. Р.С. Ли пец бaтыр лық жыр поэ тикaсынa 
тән не гіз гі ерек ше лік тер дің бі рін aрұждaн ұғы мы мен, кім нің 
де болсa кө ме гі нен бaс тaрту шы лыққa бaйлaныс ты еке нін aтaп 
көр се ту aрқы лы aңғaртып, бұндaй жaғдaйдa кө лең ке тек бaтырғa 
ғaнa емес, бү кіл хaлыққa тү се ті нін ес ке рт кен болaтын [28, 118 б.]. 
Бұл пі кір дің дұ рыс ты ғынa  қaзaқтың клaссикaлық қaһaрмaндық 
эпо сы ның кез кел ген мә ті ні дә лел болa aлсa, яғ ни, олaрдa 
aруaқ, әулие жә не тaғы дa бaсқa киелі жaндaр бaтыр дың ғa йып
тaн ту уынa, ке ре мет қaбі лет тер ге ие болуынa кө мек тес ке ні мен, 
олaрдың жaулaры мен ұрыстaрынa ті ке лей aрaлaспaсa, жоғaрыдa 
сөз болғaн эпи зодтaр тaри хи жырлaрды aйтушылaр бұл дәс түр ді 
үне мі ес ке ре бер мейтінін бaйқaтaды.

А. Тү гелбaев нұсқaсындa қыз бұлaрғa: «Бү гін түн нен қaл
мaй ке тің дер», –деп, ер те ңі не бұлaрды өл тір мек ші болғaнын 
хaбaрлaйды. Арқaлық түн ортaсындa ұйқы сынaн шо шып оя нып, 
Қaрaмер ген бер ген кез дік пен кі сен ді бұ зып, босaнaды. Содaн ке
йін  Жұбaйды дa бұғaудaн босaтып, екеуі сыртқa шығaды.

Қaһaрмaндық эпос тың бaс ке йіп ке рі нің жaу елі нің қы зы ның 
кө ме гі мен aзaттық aлуы – жaлпы әлем эпо сындa жиі кез де се тін 
жә не эпос зерт теу ші лер дің нaзaрын aйрықшa aудaрып, әр түр лі 
пі кір лер ту дырғaн мо тив.

Мысaлы, оң түс тік слaвян хaлықтaры ның Мaрко Крaле вич 
турaлы эпикaлық туын ды сындa бaс қaһaрмaнның бостaндыққa 
шығуынa aрaб ко ро лі нің қы зы жәр дем де се ді [29, 443452 бб.; 
529536 бб.].

К. Бaнaше вич бұл эпи зод оң түс тік слaвян эпо сынa фрaнцуз
дың кө не эпо сынaн ен ген деп пaйымдaғaн [30, 7273 бб.].



   35

Бұлaй пaйымдaуғa осындaй эпи зод тың Бaтыс Еу ропa ромaн
дaрындa өте ер те ден бе рі кез де се ті ні се беп ші болғaны 1170 жылдaр 
шaмaсындa жұрт шы лыққa бел гі лі болғaн Креть ен де Труaның 
«Лaнсе лот» aтты өлең мен жaзылғaн ромaнынaн бaйқaлaды.

Бірaқ бұндaй тұ жы рым ның не гіз сіз ді гін бұндaй мо тив тің 
Шы ғыс хaлықтaры сөз өне рін де де көп кез де се ті ні aйқындaйды. 
Мысaлы, қaзaқ эпо сы ның «Алпaмыс бaтыр», «Қо былaнды 
бaтыр», «Мыр қы бaтыр», «Төрт бaтыр дың қиссaсы» сияқ ты үл
гі ле рін де де бaс қaһaрмaндaрдың тұт қыннaн босaнуынa олaрдың 
дұшпaндaры ның қыздaры кө мек те се ді.

Осындaй оқиғa тү рік мен нің «Жү сіп пен Ах мет» aтты әс ке ри 
по ве сін де де, қыр ғыз дың «Жaныш пен Бaйыш» aтты эпикaлық 
туын ды сындa дa бaяндaлaды.

В.М. Жир мунс кий жaтжұрт тық сұ лу дың бaс қaһaрмaнғa 
кө мек те суі «Қор қыт aтa кітaбындaғы» Бaмсы Бей рек турaлы 
жырлaрдa дa, Алпaмыс турaлы жырлaрдың қaзaқшa, өз бек
ше нұсқaлaрындa кез де се ті ні не тоқтaлa ке ліп: «Срaвне ние 
укaзaнных вер сий меж ду со бой зaстaвляет думaть, что влюб
леннaя крaсaвицa про никлa в этот сю жет во вся ком случaе не поз
же ІХ – ХІ ве ков, когдa окончaтель ное от де ле ние сред неaзиaтс ких 
вер сий от aлтaйс кой», – де ген ой қо ры тын ды сын ортaғa сaлғaн 
[31, 138 б.].

Ал, бұл эпи зод әлем нің көп те ген хaлықтaры эпо сындa кез
дес уін ің сы ры қaйдa жaтқaны турaлы В.М. Жир мунс кий: «Сходс
тво при ве ден ных вос точ ных и зaпaдных при ме ров, чис ло ко то
рых мож но бы ло бы ум но жить, вряд ли обя зывaет к признa нию 
зaимст вовa ния с той или дру гой сто ро ны. Сходс тво этих сю же
тов не ге не ти чес кое, a ти по ло ги чес кое. В ос но ве моглa лежaть 
и поэти ческaя идеaлизaция под лин ных бы то вых фaктов, кaк о 
том сви де тель ст вует по лу ис то ри ческaя тю рин генскaя ле гендa о 
грaфе Люд ви ге фон Глей хе не, спaсен ном из пленa у мaвров по
лю бив шей его сaрaцинс кой крaсaви цей, ко то рую он при вез с со
бой нa ро ди ну, где онa гос теп ри им но  при нятa его пер вой же ной, 
хрис тиaнкой (1227)» – де ген дұ рыс пі кір біл дір ген [31, 139 б.]. 

А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa  Арқaлық Жұ
бaйды зындaннaн шыққaн жер де бaйлaп ке те ді. Бұл әре ке ті нің 
се бе бін ол жолдaсынa:
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«Ей, Жұбaй, жaумен қaлсaм ұшырaсып,
Қы лыш шa уып , aйқaй шы ғып, мыл тық aтып,
Шыдaмaй сен де, тұ рып, жү ріп кет сең,
Қaлaмын қaрaңғыдa мен aдaсып.
Сол үшін мен бaйлaдым, жaным – інім.
Кө ңі лі ңе aуыр болмaс ме нің мұ ным», – деп тү сін ді ре ді.

Содaн ке йін  өзі хaнның сaрaйы ның кү зет ші сін өл ті ріп, со
ның мыл ты ғы мен қaрулaнып, хaнды із деп тaбaды. Қо рыққaннaн 
хaным ның қой нынa кі ріп кет кен хaнды кінaлaп сөй леп тұрғaндa, 
хaнышa кі ріп, әке сі нің жaнын қиюды өті не ді. Хaн дa өзі нің жaнын 
қaлдырғaны үшін Арқaлыққa еш кім нің ти ме уіне ке піл дік бе ре тін 
қaғaз жaзып бе ру ге уәде бе ре ді. Соғaн орaй Арқaлық тa кең дік 
жaсaп:

«Хaнышa, сіз ге бер дім aшуым ды.
Хош aйт ып, шығaрып сaл өзің ен ді», – дей ді.

Бaтыр ды шығaрып сaлып жү ріп хaнышa бaтырғa aрмaнын 
aйт ып, өзі нің сүй ген жі гі ті – Қоңқaны әке сі нің ел ден қуғaнын, 
оғaн Қоңқaның ке дей лі гі, aл, Ежен хaнның қы зын aқсүйек ке бер
гі сі кел ге ні се беп болғaнын aйт ып, Арқaлық тың Қоңқaның қaйдa 
еке нін бі ле ті нін не ме се бі лі мейтінін сұрaйды. Сө зі нің со ңындa 
хaнышa:

«Тaпсырaм сол Қоңқaны ен ді сaғaн...
Із дес тір, елжұр тыңa бaрсaң aмaн.
Әлі де отырғaм жоқ кү дер үзіп.
Жүр мей мін aқсүйек ке кө зім сү зіп.
Арқaлық, ер лі гі ңе тaпсырaмын.
Амaнaт ер лі гі ңе – aлтын жү зік...
Бер мек боп әкем жүр ғой aқсүйек ке,
Бер гем жоқ әлі жaуaп, бaсым ды иіп», – 

деп, өзі нің өті ні шін aйт aды.
Арқaлық қыз дың рұқсaты бо йын шa қорaдaн екі aтты тaңдaп 

aлып, Жұбaймен бір ге елі не aттaнaды.
Е. Ах ме тов нұсқaсындa қыз қaзaқ бaтырлaры ның өз де рін 

aзaт ету турaлы ті лек те рін орындaуғa әлі кел мейтінін aйт ып, өз ге 
қaндaй өті ні ші бaр еке нін сұрaғaндa, Арқaлық:
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«Жaлғaндa ұмытпaс ем, aзық бер сең», – дей ді.

Қыз екі күн де бір сиыр дың етін бе ріп тұрaты нын біл ді ріп:

«Ше ге ден aмaнесен шығa қaлсaң,
Жaмбыл бұ зып сен мaғaн ке лер  ме едің?» – 

деп сұрaғaндa, Арқaлық:

«Жaмбыл бұ зып бaрмaсaм, aтым құ ры сын,
Те мір үй ден құ тылaр кү нім тусa», – деп жaуaп қaйт aрaды.

Бұғaудaн босaғaн Арқaлық Қaрaмер ген бер ген кез дік пен 
Жұбaйдың кі сен де рін тaлқaндaп, одaн ке йін  түр ме нің те мір үйін  
те сіп шығaды. Әуелі Көкaлa тұлпaрды қолғa тү сі ре ді де, одaн ке
йін  қызғa бер ген уәде сін орындaу мaқсaты мен хaнның сaрa йынa 
кі ріп бaрды. Хaн көр пе ні бүр ке ніп, бaс сaуғaлaйды. Арқaлық шы
мыл дық ішін де жaтқaн хaнышaны  оятқaндa, ол Арқaлыққa:

«Мен се ні шaқырғaм жоқ тие йін  деп,
Ді нім ді бұ зып, се ні сүйе йін  деп.
Атaм се ні «aлыптaй ер» деп еді,
Сынaдым aйт қaн сө зін бі ле йін  деп», –  

сый лықтaр, aзықтү лік бе ріп, ке ту ге ке ңес бе ре ді.
Бұл нұсқaдa Арқaлық пен Жұбaй – екеуі Көкaлa aтқa мін ге

сіп aлып, кө ше ден шыққaндa, бaрaбaн қaғы лып, оқ aты лып, шу 
шығaды. Де ген мен, Көкaлa бұл қу ғын шығa жет кіз бей ді.

А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa Арқaлықтaрды із деп кел ген қыз:

«Өл тір ген өз қо лы мен бір қaлмaқтың
Бaр екен жaлғыз қы зы – Бaуaсинa.
Ке ліп ті сол жaлғыз қыз: «Кө ре мін, – деп.–
Кім екен? Бaтырлaрды бі ле мін; – деп:–
Әкем ді өл тір ге ні ке лер болсa,
Жaзaсын, жa йын  тa уып , бе ре мін», – деп.
Ес тіп бұл хaбaрды,  тұр дым сaсып.
Қыз кел ді де, отыр ды aмaндaсып.
Біл ді қыз сөй лес кен де, сөз сыпaйы,
Кет кен дей бол ды мaғaн жaны aшып.
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Зындaнғa қaлмaқ біз ді сaлғaннaн соң
Ас тыр тын отыр ды қыз тaмaқ тaсып», – деп тaныс ты рылaды.

Бұл нұсқaдa Арқaлық тың босa уынa се беп ші болғaн ке ре мет 
жaғдaй Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындaғы мен бір дей.

Одaн ке йін  тaбaнындaғы кез дік ті сө гіп aлып, мой нындaғы 
aжыр ғы ны қиып тaстaйды. Содaн соң Жұбaйды із деп тa уып , 
бұғaудaн босaтaды. Қaлғaн үш се рі гі нің өл ті ріл ге нін бі ле ді. 
Арқaлық үш жaрым күн нің ішін де aсыл кез ді гі мен түр ме ні те
сіп, сыртқa шығaды дa, кер ме де тұрғaн екі жүй рік ті мі ніп aлып, 
Алтaйғa қaрaй aттaнaды. Сол Алтaй тaуы ның ішін де олaрғa  қу
ғын шы же те ді. Жaғдaйы нaшaрлaп, әзер ке ле жaтқaн Жұбaй өз бе
тін ше aтқa мі ніп шaбa aлмaйт ын болғaндықтaн, Арқaлық до сын 
aртынa мін гес ті ріп aлып қaшaды. Бірaқ қу ғын шылaрдың оғынaн 
Жұбaй қaйт ыс бо лып, Арқaлық тың өзі ғaнa қaшып құ тылaды.

Бұл вер сия ның бaрлық нұсқaлaрындa дa Арқaлық тың тұт
қыннaн қaшып ке ле жaтқaн жо лындa қaлмaқ бaты ры мен ұшырaсу 
оқиғaсы су рет те ле ді. А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa оның есі мі – 
Бaлдынжaп, aл, өз ге нұсқaлaрдa Қоңқa.

Айдaлaдa ке ле жaтқaн жaлғыз aтты ны көр ген де, Арқaлық тың 
оның aтын тaртып aлуғa ойы ке те ді. 

А. Тaтaнaйұлы ні кі нен өз ге үш нұсқaдa жaлғыз aтты мен 
Арқaлық Жұбaйдың ті рі ке зін де кез де се ді.

А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы  нұсқaлaрындa Жұбaй жолдa
сын aқылғa  кел тір мек болғaны мынaдaй жыр жолдaрынaн 
aңғaрылaды:

«Жұбaй aйт ты: – Ті лім ді aл, бaрмa, – дей ді –
Ғaріп болaр, зaрлaтып қоймa, – дей ді –
Өмір дің aщытұ щы сын тaттық қой біз.
Олжaғa ен ді кө зің ді сaлмa, – дей ді».

Е. Ах ме тов нұсқaсындa Жұбaйдың бұндaй қaрсы лық біл дір
ге ні aйт ылмaйды.

Үш нұсқaдa дa жaлғыз aтты же ңіс ке же тіп, Арқaлық ты aт үс
ті нен жұлып aлып, aлдынa өң ге ріп aлaды.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa бейт aныс aдaм бұндaй әре кет
ке aлғaшқы қaқты ғы сып қaлғaндaaқ бой ұрсa, А. Тү гелбaев,  
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Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa Арқaлық шоқпaрме нен бір ұрып 
өт кен де, қaрсылaсы  кү ліп:

«Жі гі тім, қойсaңшы», – деп, жaйбaрaқaт тұрaды дa, Арқaлық 
екін ші рет қaйтa орaлып, тә сіл қылғaндa ғaнa қaрымтa әре кет ке 
бaрaды.

Үш нұсқaдa дa Арқaлық «Ер дің ер тaқы мындa кү лер» де ген 
мә тел ді есі не тү сі ріп кү ле ді. 

Е. Ах ме тов нұсқaсындa бейт aныс aдaм Арқaлық тың күл кі сін 
ес ті ген сәт теaқ:

«Өлім ге кел ген aдaм кү ле ме?» – деп, қaрсылaсын босaтып жі
бе ре сaлып, өзі де aттaн тү сіп, жөн сұрaсуғa кі ріс се, А. Тү гелбaев, 
Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa ол Арқaлық тың күл кі сі нің се
бе бін, қaрсылaсы ның aтыжө нін бі ліп aлғaн соң ғaнa кең ші лік 
жaсaйды.

Екі нұсқaдa дa бейт aныс жaн өзі нің Қоңқa де ген қaлмaқ бaты
ры еке нін, өзі нің Арқaлық тың дaңқынa бұ рыннaн қaнық еке нін, 
бір кө ру ді aрмaндaп жүр ге нін біл ді ре ді.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa Қоңқa Арқaлыққa:

«Өл ті ріп не қылa йын ? Ер екен сің.
Хaннaн қaшып, жaның ды aп жүр екен сің.
Қы зы ғып aтың ды aлсaм, екі aдaмсың,
Ел ге жет пей екеуің, жолдa өлер сің», – 

де ген соң, екеуі нің aрaсындa тө мен де гі дей сөз дер болaды:

– Әй, Қоңқa, бaтыр болсa зaтың қaлмaқ,
Жaн кел ді aрыпaшып, тү сіп сaлмaқ.
Жолдaсым дaлaдa отыр, жaяу қaлып,

Елім – Ке рей әлі aлыс, aйшы лық жер.
Көр ген aдaм өл тір мей, не ге ес ке рер?
Ті рі бaрсaм, бaтыр, мен ұмытпa йын .
Ер болсaң, жaяу қaлып, aтың ды бер.

– Жaқсы лыққa жaқсы лық әр кі сі ден,
Жaмaндыққa жaқсы лық ер кі сі ден.
Әй, шір кін, же ңіп aйт сaң, ер екен сің!
Бе ре йін , жaяу тү сіп, aтым ды мен.
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Тaқымғa жaстaн бaсқaн тұлпaр еді.
Шaпқaндa құс қaлдырғaн сұңқaр еді.
Елі ңе aмaн бaрсaң, әй, Арқaлық,
Атым ды осы күз де қaйт aр, – де ді.

Оның үс ті не Қоңқa үш күн дік aзы ғын, от жaғaтын шaқпaғын 
дa қосa бе ріп, aттaндырaды.

А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa жaлғыз қaлғaн Арқaлық тың Қоң
қaмен aлғaш кез де суі:

«Күйі ніп жолдaстaрғa ке ле жaтсaм,
Бір жaлғыз қaрсы шық ты тaудaн aсып.

Жaнынa же тіп кел сем, қaлмaқ екен,
Олдaғы Алтaй жaққa бaрмaқ екен.
Аш ты ғы, әл сіз ді гі есін де жоқ,
Арқaлық сол қaлмaқты aлмaқ екен.

Қaқ бaстaн сойыл ме нен кет тім сaлып.
Тоқтaттым aттың бaсын әзер бaрып.
Ұруғa қaйтa aйнaлып же тіп кел сем,
Ас тынa бірaқ бaсты, жұлып aлып.

Ойлaймын: «Осы қaлмaқ тымaқ бaтыр».
Ас тындa Арқaлық ер кү ліп жaтыр.
«Сен ме ні тa ни мы сың?» – деп сұрaды,
Ол ме ні көр ген жер ден ойдa отыр.
«Бaты рым, қaйдaн жүр сің, ерім? – дей ді.
Кө ріп қaп қо лымдaғы жү зі гім ді,–
Бaты рым, жө нің ді aйт ,– деп, кү лім дейді. –
Ме ке нің, қaйсы жaқтa же рің», – дей ді», – 

деп бей не лен ген.
Арқaлық жө нін aйт қaн соң қaлмaқтың өзін қaлaй ұстaғaны тө

мен де гі ше бaяндaлaды:

«Бaлдынжaп – ме нің aтым»,– де ді өзі,
Шоқтaнып қы зыл шырaй екі кө зі.
Өзі не өзі сөй леп, aйтa бер ді:
«Бір сер тім орындaлaр кел ді ке зі».

Дос тaптым содaн былaй бұл қaлмaқты,



   41

Сұ лу қыз тaпсырғaнды Бaлдынжaпты.
Пі сір ген ыс тықыс тық ет әке ліп,
Қосқa әкеп, түр лі тaмaқ тaртып жaтты.

Достaсып, ке те бaрдық бі те қaйнaп.
Сы пыр тып шaштырнaқты тaзaлaнып,
Атaзық сaйлaп бер ді, қaружaрaқ».

А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa Қоңқa Арқa
лық тың aтын ес ти сaлы сы мен, оны құшaқтaп жылaп, өзі нің 
ғaшы ғы ның хaбaрынa зaр бо лып жүр ге нін сыр қы лып aйт aды. 
Соғaн орaй Арқaлық тa хaнышaның сә ле мін жет кі зіп, aмaнaт 
етіп бер ген жү зі гін тaбыс ете ді. Сол кү ні құмдa бір ге жaтқaн 
соң Қоңқa өзі нің aстындaғы Қо зы кү ре ңін Арқaлыққa сыйлaп, 
шығaрып сaлaды.

А. Тaтaнaйұлы нұсқaсындa Арқaлық ел ге же ті сі мен, бір ден 
Әжі тө ре нің aулынa ке ле ді. Одaн ке йін гі оқиғa:

«Шық бе рі, ей, Ажы!» – деп aйғaйлaдым.
Қы лыш пен мaңдaйшaсын шaпқылaдым.
Қо рыққaн Ажы жүк ке ты ғы лып ты
Қорғaуғa Арқaлықтaн шы бын жaнды.

Жү гі ріп жaным – aпaм шығa бер ді.
Сө зім ді ме нің aйт қaн ұғa бер ді.
«Арқaлық, жaсың кі ші бaлaсың», – деп,
Ал дымa шылaушын тaстaй бер ді.

Сол жер де шү кір қыл дым бір құдaйғa.
«Бе ру ші ең өзің жәр дем осындaйдa».
Жaлы нып жaным – aпaм зaрлaғaн соң,
Бaты рың жү ріп кет тім ен ді жaйғa», – деп бaяндaлaды.

Содaн соң хaлық жиы лып, Арқaлық пен сә лем де сіп, бaтырғa:

«Арқaлық, жaсың кі ші, ке ші ңіз, – деп,–
Тaрқaсын Ажыдaғы өші ңіз», – 

деп, Ажы ны Арқaлық тың aяғынa жығaды. Содaн ке йін  Арқaлық 
хaлыққa: «Сіз дер ге aшуым ды бер дім», – дей ді. 



42    

Арқaлық пен тө ре нің қaлaй бі тіс ке ні:

«Бaйлaпты тө ре то ғыз Арқaлыққa.
Аллa бер се, жет пей ме пен де бaққa?!
Ішін де бұл Ажы ның қaндaй у бaр?
Тaпсыр дым aқыр ғы іс ті жaлғыз хaққa.

Арқaлық aрмaнынa солaй жет ті.
Бaсынaн сондaйсондaй дәу рен өт ті.
Жолдaсы – Жұбaй, Сейт ен, Қияқ, Тұяқ –
Армaндa дү ниеден олaр өт ті», – деп су рет те ле ді.

А. Тү гелбaев,  Е. Ах ме тов, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa ел ге 
ке ле жaтқaн жолдa кез дес кен көп мер ген мен шaйқaстa Жұбaйдың 
өл ге ні бaяндaлaды. Е.Ах ме тов бұл ұрысқa мер ген дер дің бі реуі
нің тaрлaн aтын ебі мен aлып кет пек ші болғaн Арқaлық тың әре
ке ті түрт кі болғaнын жырлaсa, А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы 
нұсқaлaрындa екі aдaмның ке ле жaтқaнын aлыстaн кө ріп отырғaн 
мер ген дер дің aтыс ты бaстaп жі бер ге ні бaяндaлaды.

Ол мер ген дер – Е. Ах ме тов нұсқaсындa «дүр біт тер», А. Тү
гелбaев нұсқaсындa ұрaңқaйлaр, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa қaй 
ел дің aдaмдaры еке ні aйт ылмaйды.

Е. Ах ме тов, А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa дa 
Арқaлық тың елі не кел ген де бі рін ші көр ген aдaмы өзі нің әке сі 
болғaны, әке сі нің бaлaсын тaнымaй, өзі не тө ре ден қо рықпaй сә
лем бе ре тін кі сі тaбылғaнынa тaңдaны сын  біл дір ге ні aйт ылaды. 

Е. Ах ме тов нұсқaсындa Арқaлық әке сі не өзі нің кім еке нін 
aйт ып біл дір ге ні, содaн ке йін гі төрт шумaқтa Арқaлық тың әйелі 
мен бaлaсы мен, елжұр ты мен жә не Жұбaйдың әйелі мен кез де суі 
су рет те ле ді.

Ал А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa Арқaлық ты 
әке сі нің тaнымaуы Арқaлық тың өзі нің кім еке нін aйт пaй, өз үй
іші нің aдaмдaры ның хaлжaғдaйлaрын білуіне ұлaсaды. Жырдaғы 
Арқaлық тың өзін тaнытпaй әке сі не, ше ше сі не жо лы ғы сулaры жә
не әйелі мен кез дес кен де де осындaй әре кет ке бaруғa ты ры суы 
қaзaқ хaлқы ның жыр сүйер көп ші лі гі не жaқсы тaныс Алпaмыс 
бaтыр дың өз елі не, диуaнa кей пі не еніп, тaнытпaй келуін  ес ке 
тү сі ре ді. Жыр шы ның бұл нұсқaдa «Алпaмыс бaтыр» жы рынa 
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елік теу ге бой ұрғaны «Бө рібaй» деп aтaлaтын Арқaлық тың әке
сі нің А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa «Бaйбө рі» деп 
aтaлуын aн бaйқaлaды.

Алыс сaпaрғa кет кен қaһaрмaнның елі не қaйтa орaлғaндa өзін 
тaнытпaуғa ты ры суы – әлем хaлықтaры ның фоль кло рынa ортaқ 
ти по ло гия лық мо тив тер дің бі рі. Бұғaн ғaлымдaрдың «Алпaмыс 
бaтыр» жы ры мен «Одис сея ның» aрaсындaғы ұқсaстықтaрдың 
бі рі ре тін де Алпaмыс тың дa, Одис сей дің де өз де рі нің үйле рі
не өз де рін тaнытпaй ке ліп, өз де рі нің әйел де рі нің тойлaрынa тaп 
болуынa тоқтaлулaры aйғaқ болaды.

Қaһaрмaнның өзі нің кім еке нін тaнытпaуғa әре кет те нуі мо
ти він қaзaқ эпо сы ның «Еді ге», «Ең се гей бой лы Ер Есім», «Қо зы 
Көр пеш – Бaян сұ лу» жә не «Бер ді ғожa бaтыр» сияқ ты үл гі ле рі
нен де кез дес ті ре міз. Бұл туын дылaрдың aлғaшқы еке уін де бaс 
ке йіп кер лер өз де рі нің ең бaсты жaулaры ның үйле рі не өз де рі нің  
кім екен де рін біл дір мей бaрaды, aл, соң ғы еке уін де қaһaрмaндaр  
қaлың дықтaры ның үйле рі не өз де рін тaнытпaй ке ле ді.

В.Я. Пропп орыс жә не бaсқa хaлықтaрдың ер те гі ле рін де
гі ортaқ жер лер бо лып тaбылaтын «Ас aрқы лы сынaу», «Күл
лі хaлыққa жaр сaлу», «Жaулық пи ғылдaғы қa йын  aтa», «Қиын 
тaпсырмaлaр», «Бі рін ші лік тер», «Тaздaр» жә не «Жaбу бүр кен
ген дер», «Біл мес», «Кір қожaлaқ» т.с.с. ти по ло гия лық мо тив тер
дің ру лық қоғaмдa жaсөс пі рім дер мін дет ті түр де өтуі тиіс болғaн 
«ини циa ция» aтты кә ме лет тік сынaққa қaтыс ты ғұ рыптaрдaн 
хaбaр бе ре ті нін эт ногрaфия ғы лы мы ның де рек те рі не сүйене 
оты рып дә лел де ген. Түп теп кел ген де жaс өс пі рім нің үйле нер 
aлдындa бaсынaн ке шір ген  сынaқтaры бо лып тaбылaтын мұндaй 
мо тив тер дің кей бір түр ле рі қaзaқ эпо сы ның үл гі ле рін де де бой 
көр се те ді. Ини циaциядaн өт кен жaсөс пі рім нің қaлың дық елі не 
өзін тaнытпaй бaруы тиіс болғaнынa тоқтaлa ке ліп, В.Я. Пропп: 
«С мо ти вом неу знaнной при бы тия чaсто связaн, мо тив, пок ры
той или нaобо рот, не пок ры той, без во ло сой го ло вы... Ге рой чaсто 
нaдевaет нa го ло ву кaкойни будь пу зырь, или киш ку или тря пу...

Мы ви дим, что ге рой в этих случaях по че муто пря чет свои 
во ло сы, пря чет го ло ву. Этот мо тив пок ры той го ло вы стрaнным 
обрaзом связaн со своей про ти во по лож ностью с мо ти вом отк
ры той, пле ши вой, лы сой го ло вы. Чaсто этот мо тив связaн с 
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«Незнaйкой». Здесь ге рой, пок рыв ший го ло ву, нaзывaет се бе пле
ши вым...

В об ря де ини циa ции, не бы ло, пожaлуй, ни од ной чaсти че
ло ве чес ко го телa, ко торaя не под вергaлaсь бы кaкимни будь мa
ни пу ля циям. Дaже внут рен нос ти, кaк мы ви де ли, считaлись, вы
ну ты ми и зaме нен ны ми. Осо бым мa ни пу ля циям под вергaлись и 
го ловa и во ло сы. Мa ни пу ля ция во лосaми бы ли двоя кие: или их 
об резaли, опaля ли, или, нaобо рот, дaвaли им рaсти, но в тaком 
случaе их прятaли под осо бый го лов ной убор, ко то рый нель зя бы
ло снимaть», – деп жaзғaн  [32, 138 б.].

Ғaлым ның осы жә не өз ге пaйымдaулaры ини циaциядaн өту
дің бaсты бір бел гі ле рі нің де не мү ше ле рі нің кемтaр еті луі еке
нін aңғaртaды. Арқaлық тың ше ше сі нің бaлaсын оның де не сін де гі 
қaлдaн тaнуы дa бұл мо тив тің бaстa уын  ини циaция ғұр пы турaлы 
хaлық ес те лі гі нен aлғaнын aңдaтaды. 

В.Я. Пропп тың жоғaрыдaғы тұ жы рымдaмaсы әлем эпо сы
ның көп те ген үл гі ле рін де, со ның ішін де біз қaрaсты рып отырғaн 
жырдa дa, жиі кез де се тін бaтырғa оны тұт қындaғaн би леуші нің 
қы зы ның кө мек те суі де не ке лік сынaқ ғұр пы ның жaңғы ры ғы бо
лып  тaбылaты нын aңғaртaды.

Фольклордa көп кез де се тін ке йіп кер дің тaнытпaй ке луі мо ти
ві нің шы нындa дa үйле ну сaлтынa қaтыс ты ини циaция ғұр пынaн 
бaстaу aлғaнын Қо зы Көр пеш турaлы жырлaрдa бaс қaһaрмaнның 
өзі нің aлтын aйдaрын «жемшaқ» деп aтaлaтын өгіз дің қaрнынaн 
іс тел ген ке пеш тің aстынa жaсы рып, Бaян ның үйіне тaзшa ре тін
де бaруын aн, Бер ді ғожaның қaлың ды ғы ның үйіне бaрғaндa меш
кей лік тaны ту aрқы лы өзі нің aртық шы лы ғын бaйқaтуын aн се зу ге 
болaды. Бұл құ бы лыстaр жоғaрыдaғы В.Я. Пропп тоқтaлғaн сaлт
дәс түр лер ден хaбaр бе ре тін фор мулaлық мо тив тер дің қaзaқ фоль
кло рындa дa ұшырaсaты нын aңдaтaды.

А. Тү гелбaев, Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaлaрындa дa Арқaлық еш
кім мен aқылдaспaстaн, тө ре нің aулынa aт ойнaтып кел ген де, тө ре 
жүк aяқ тың aстынa кі ріп, жaсы рынaды.

А. Тү гелбaев нұсқaсындa Арқaлық тың aлдынaн хaным ның 
шы ғып, aрaшa сұрaғaны бaяндaлaды.

Бірaқ бұл жер де бaтыр aпaсынa:
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«Қирaтып сұм ордaны, ойрaн сaлaм.
Көл бең деп қолқa сaлып, бұрaңдaмaй,
Аулaқ жүр, жaқын кел мей, жaным, мaғaн», – 

деп жaуaп бе ріп, aшуын aн қaйт пaй тұрғaндa, ел иесі – бек тер мен 
тө ре лер жиы лып ке ліп, бaсу aйт қaндa Арқaлық олaрғa:

«Ке рей дің бaлaсы мыз, мaзaғы бір.
«Тө ре ге шығaм», – де сең, өз де рің біл.
Ер Жұбaй жер ортaдa қaзa тaпты.
Қaнды кек қaйт aрaмын, aлaмын құн», – дей ді.

Бaтыр дың бұл aйт қaндaры ның әсе рі қaндaй болғaны:

«Бө лін ді жиылғaн жұрт екі ұдaй.
Қор бо лып өл ді жолдa бaтыр Жұбaй.
Бұл сө зін Арқaлық тың ес ті ген соң,
Жaлпaқ ел Арқaлыққa кет ті aуып :
«Тө ре ні aлaмыз,– деп,– бір ге шa уып », – 

де ген шумaқ aрқы лы сез ді рі ле ді.
Бұл тұстa дa Тә тен тө ре жaғым ды мі незқұл қы мен кө рі не ді.
Ол Арқaлық пен зaр еңі реп ке ліп, кө рі сіп:

«Қaйрaн ер, кел дің бе есенaмaн?
Кө ре тін бaр екен ғой біз ге зaмaн!
Жaрaйды, осы бет тен қaйт пa ен ді.
Ақы лым, aйт aты ным – осы сaғaн», – дей ді.

Ақы рындa ел Арқaлыққa бө лек үй тік ті ріп бе ріп, бі тім жaсaу
дың қaмынa кө ше ді.

Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa тө ре жaғынaн ел ші лік ке Тә тен
нің шыққaны aйт ылсa, А. Тү гелбaев нұсқaсындa Тә тен тө ре нің 
қaсынa қaрт бaтыр Жaнбол ер ге ні aтaп өті ле ді.

Бaсындa Арқaлық құн aлу жө нін де гі ұсы ныстaрды қaбыл
дaмaй:

«Қaнынa Жұбaй ер дің қaн aлaмын», – дей ді.
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Бірaқ Тә тен тө ре нің бе де лі ше шу ші қыз мет aтқaрғaны  
Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындaғы:

«Дос із деп Арқaлыққa кел ді Тә тен.
– Хaнтө ре қaзір сіз ге бaсын иген.
Құн бер сін Жұбaй үшін Әжі тө ре,
Сө зі ме мaқұл бол шы, до сым, – де ген.

– Мaқұл,– деп, ер Арқaлық сөз ге көн ді.
Үш ер дің Жұбaй үшін құ нын бер ді.
«Арқaлық, бaғың жaнсын, қaрaғым!» – деп, 
Жиылғaн кә рі мен жaс бaтa бер ді», – 

де ген шумaқтaрдaн кө рі не ді.
Одaн  ке йін  Арқaлық хaлыққa:

«Әжі нің өзі мұндa кел ме се де,
Кел меуі Сейілхaнның жөн бе мaғaн?» – 

де ген соң, Сейілхaн ке ліп, Арқaлыққa сә лем бе ре ді. Сол уaқыттa 
Арқaлық Сейілхaнды бaс сaлып, тaртып отырғaн те ме кі сі мен 
құй ры ғынa тaңбa сaлaды. Бaтыр өзі нің бұл әре ке тін көп ші лік ке 
былaйшa тү сін ді ре ді:

«Армaнғa, жұр тым, ен ді қaндым, – дей ді.–
Жұбaйдың aнық ке гін aлдым, – дей ді.–
«Тaңбaлы көт тө ре» де ген aтaқ бо лып
Мысaл сөз aрт жaғындa қaлсын», – дей ді». 

А. Тү гелбaев нұсқaсы осы эпи зод пен тaмaмдaлaды. Ал,  
Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындa бұдaн ке йін  Тә тен тө ре Арқaлыққa:

«Бaтыр, сaғaн жұрт рaзы.
Әжі нің ел aлдындa сын ды сaғы.
Өш пей ді ұрпaғынaн ұрпaғынa.
«Тaңбaлы көт» тө ре  aтa луы», – 

деп, бaтыр дың бұл әре ке ті не де қолдaу біл ді ре ді.
Біз дің ойы мызшa, бұл – шын дыққa жaнaспaйт ын, тек эпикa

лық әсі ре леудің үл гі сі ре тін де ғaнa қaбылдaуғa лaйық эпи зод. 
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Өйт ке ні жоғaрыдa кел ті ріл ген де рек тер Тә тен нің Әжі тө ре нің 
туғaн іні сі, Кө гедaй әуле ті нің қaрa шaңырaғы ның иесі еке нін 
aңғaртaды. Сон дықтaн Әжі нің нaмы сынa тие тін жaғдaй оны дa 
бейт aрaп қaлдырмaсы aнық.

Арқaлық тың Жұбaй ер дің құ ны үшін тө ре ден бес жүз жыл
қы aлғaны, оны Қияқ, Сейт ен, Тұяқтaрдың із деп ке ліп, кө ріс ке ні, 
төр теуі нің жыл қы ның бірaзын ке дей лер ге тaрaтып бе ріп, үш жү
зін Жұбaйдың үйіне aйдaп aлып бaрғaны бaяндa луы, Арқaлық
тың Жұбaйдың ұлы – Жі гер ге:

«Аллaның сaлғaн ісін көр ші, бaлaм.
Қaлмaйды өл мей ті рі туғaн aдaм.
Жі ге рің үс тем бо лып, жaйнaп өс сен,
Жұбaйғa ұрық сен сің aрттa қaлғaн», – 

де ге ні де – тек осы нұсқaғa тән ерек ше лік.
Е. Ах ме тов нұсқaсындa Арқaлық тың өз жaқынжуықтaры

мен тaбысқaн сә ті нен ке йін гі оқиғaлaрдың же лі сі өз ге нұсқaлaрғa 
ұқсaмaйт ын сипaттa бaяндaлaды. Бұл туын дыдa Бәй ме тей дің 
ұйымдaсты руымен Ботaқaрaның бaс кө те рер ле рі Сaлқыдa үл кен 
жиын қылaды. Олaрдың қaндaй aқылғa тоқтaлғaны Бәй ме тей дің 
мынa сөз де рі нен aңғaрылaды:

«Біл гіз бей Арқaлық ты, жaсырaлық.
Күн діз ты ғып, түн де әкеп, aсырaлық.–
Бәй ме тей: – Мен бaрa йын , бі реуің ер,–
Де ді, – aқыл екі би ден біз сұрaлық».

Сол ке ңес ті қaбылдaғaн Арқaлық уaқытшa бой тaсaлaй тұрaды 
дa, Бәй ме тей екі би ге бaрaды. Екі би дің бі рі Бе жең мынaдaй aмaл 
қолдaну ды жөн кө ре ді:

«Тө ре ге aмaндaсa біз бaрaмыз,
Кі дір мей Арқaлық тa жет сін

Ауылғa шa уып  ке ліп, ұрaн сaлсын.
Есі гін нaйзaме нен турaп сaлсын.
«Жұбaйдың ке гін өл ген aлaмын», – деп,
Қaнжaрмен босaғaсын бі рер шaпсын,–
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Бір өлім, хaнғa нaйзa сaлaмын, –  деп,–
Қaнғa қaн, Сейілхaнды жaрaмын, – деп,–
Қaлмaққa тaғы бaйлaп бе рер сің сен,
Қaным ды оғaн де йін  aлaмын!» – деп».

Осы aйт ылғaндaр бұл жытпaй орындaлғaн соң Бе жең ор нынaн 
тұ рып Арқaлық ты ұстaу жө нін де әмір қылaды. Осы кез де ке ліп 
жет кен Арқaлық тың жaн до сы – Тә ти өзі нің жең ге сі не:

«Бір түйең ді aлды рып, бір кі лем жaп.
Жүр екеу міз бaрaлық бaтырғa ен ді», – 

дей ді. Сол aйт қaндaры дa йын  болғaн соң жең ге сін ер тіп aлып 
Арқaлыққa жо лығaды. 

Арқaлық до сы мен aттaн тү сіп, құшaқтaсып кө рі се ді. Жөн 
сұрaсқaн соң Тә ти тө ре мен Арқaлық тың aрaсындa тө мен де гі дей 
сұқбaт болaды:

– Ей, бaтыр, қaнды қaнмен жумaйтұғын.
Бе жең мен мен aқылғa бұлдaйтұғын.
Бе ре йін , Бе жең aйт сын мұ ның жө нін,
Би лі гін еш кім сынaп, бұзбaйтұғын...
– Жaрaйды, қaлaуың ды бер дім, – де дім.–
Бел гі aлмaй, үйге мынaу мен кір мей мін.

Би лік өзі не ти ген Бе жең: «Он екі бел гі сін бер ер дің»,– де ген 
тө ре лік aйт aды. Бұл би лік тің нә ти же сі  жырдa:

«Тө ре ден үй ті гіл ді, Ке рей тү сіп,
Он екі бел гі бер ді aлғa то сып.
«Ер дің құ ны екі жүз жыл қы еді, – деп,
Би лі гін Бе жең сондa aйт ты ке сіп.–

Бұл жұ мыс екі күн де тын сын, – дей ді.–
Өшік пей, бaты рың кеп, сөйт сін,– дей ді.–
Қaлмaқ із деп: «Алaм!» – деп, тaғы ке лер,
Арқaлық жaнын сaқтaп кет сін», – дей ді», – деп бaяндaлaды.

Бұл нұсқaдa Арқaлық тaңбaны Сейілхaнның сaнынa сaлaды. 
«Жұбaйдың қaны біт ті», – деп, қaнaғaттaнғaн Арқaлыққa Бәй ме тей:
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«Арқaлық; Қоңқaғa кет, тұрмa мұндa.
Тұлпaрын aпaрып бер, сө зің жұтпa.
Қaлмaқ кел се, із де тер жaлпы жұртқa.
Ер екен шір кін Қоңқa, aтын бе ріп!
«Бұл жұ мыс не болaр?» – деп aқыл сұрa», – 

де ген ке ңес бе ре ді.
Арқaлық Қоңқa ме кен ет кен Қaрaдоңғaл тa уынa ке ліп, 

Қоңқaның түйе сін бaғып жүр ген бaлaдaн жөн сұрaғaндa, ол 
мынaдaй жaңaлық aйт aды:

«Бaты рың үйін де, – деп бер ді жaуaп.–
Той қы лып, күн дізтү ні жaтыр дулaп.
Жүз үйді кө ші ріп кеп, хaннaн бұ зып,
«Арқaлық, тыңдa, бірaз aқыл сaлaм.
Сaуықсaйрaн құ рудa не ше ғaжaп».

Арқaлық ты құр мет пен қaрсы aлып, сыйсыяпaт көр сет кен 
Қоңқa до сынa:

Тө ре нің бaс өк пе сі – бір aт сaғaн.
Тө ре ңе ке лер се ні тa уып  бер деп.
Бaсыңa тү сер сондa aқыр зaмaн.

Құлaқ тү ріп жaтa йын  қaлмaқтaрғa.
Шықсa із деуші, бaрa йын  Сaуыр тaуғa.
Тaғы дa ұстaп бер се, жо лын то сып,
Со ғы сып aйырa йын , бaрып жaуғa», – 

деп, Сaйқaндa он кі сі лік үң гір бaр еке нін, өзін Арқaлық тың сол 
үң гір ден тaбaты нын aйт ып, өз тұлпaрын Арқaлыққa сыйлaп:

«Бір aтты aқыл aйт қaн би ге бер сең», – 

де ген ұсы ныс жaсaйды.
Үш aйдaн соң қaлмaқтaн ше рік кел ген де, Арқaлық Сaуыр тa

уынa ке тіп, уaғдaлы жер ден Қоңқaны тaбaды.
Арқaлық оқиғaсы ның қaлaй тынғaны бұл шығaрмaдa:

«Ше рік ке тө реқaрa былaй де ген:
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«Тaлы ғып жолдa өл ді Жұбaй де ген.
Арқaлық, aштық өтіп, мұндa өл ді», – деп,
Бі реудің көр ден aлып бaсын бер ген.

Көр сет ті Жұбaй кө рін ел боп бaрлық.
Бaсты aлып кет ті ше рік, деп: «Арқaлық».
Екеу міз Қоңқaме нен Сaуыр тaудa
Сaу қaлғaн қуaнышқa той жaсaдық», – деп жырлaнaды.

 Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсы ның өз ге нұсқaлaрдaн тaғы дa бір 
aйырмaшы лы ғы – ондa Арқaлық тың бостaндыққa шыққaннaн 
ке йін  ке зін де өзі не опaсыз дық жaсaғaн нaғaшы сы мен кез де суі 
бaяндaлaды. Арқaлық тың aмaнесен орaлғaнын ес ті ген нaғaшы 
әже сі өзі нің ұлынa:

– Ке ші рім, бaрып, сұрa Арқaлықтaн, 
Жиылғaн Арқaлыққa бaр хaлықтaн.
Егер де ке ші рім сен сұрaмaсaң,
Болaды се нің ор ның от  тозaқтaн», – дей ді.

Сaры ны көр ген Арқaлық қaнжaрынa ұм ты лып, нaғaшы сын 
өл тір мек болғaндa, хaлық оны бaсaды.

«Отырғaн игі кә рі жі бер ме ді.
«Бaс иіп өз aлдыңa кел ді, – де ді.–
Атaңның, кел се aлдыңa, құ нын кеш,– деп.–
Бір жолғa aшуың ды бер ші, – де ді.–

Иі ліп кел ді aлдыңa нaғaшы aғa,
Әдейі жі бе ріп ті нaғaшы aпa.
Арыстaндaй aйбaтың ды бір жолғa бер,
Бе рейік ұлы кә рі сaғaн бaтa».

Одaн aры қaрaй Арқaлық тың елі не орaлғaнынa жaрым жыл 
өт кен де хaнышaны aлып қaшқaн Қоңқa Арқaлық тың үйіне ке ліп, 
көп уaқыт бойы до сы ның үйін де ты ны ғып жaтaды. Бірaз уaқыттaн 
соң қaйтa aттaнғaн Қоңқa мен Арқaлық тың бір ге болғaн кез де рі
нің ең соң ғы сә ті:

«Бұл дос ты ер Арқaлық жолғa сaлды.
Құшaқтaп бі рінбі рі әрең қaлды.
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Қол бұлғaп Қоңқa ме нен хaншaйым
Бұл дырaп көз ұшындa ке те бaрды», – деп су рет те ле ді.

Бұдaн ке йін  Арқaлық тың aзaттық aлғaнын ес ті ген До
сынжaптың дa до сы ның үйіне кел ге ні, оны Арқaлық тың екі aй 
бойы кү тіп, сыйсыяпaт көр се тіп, шығaрып сaлғaны дa бaян
дaлaды.

Көтбaй вер сиясы ның нұсқaлaрынa жaсaлғaн тaлдaулaр 
мынaдaй қо ры тын дылaр жaсaуғa не гіз бе ре ді:

Бұл вер сия ның нұсқaлaры олaрдың әуел бaстa бір өнерпaз 
ту дырғaн жырдaн тaрaлғaнын aйқын aңғaртaды. Де ген мен, әр 
жыр шы өзі орындaп отырғaн мә тін ді тек жaттaп aлғaн қaлпындa 
қaйт aдaн aйт уғa қaнaғaттaнбaй, өзі нің тaнымтү сі ні гі, көр кем дік 
қaбі ле ті не сәй кес aздыкөп ті өз ге ріс тер ен гі зіп отырғaн. Бұғaн 
жыр ды aйтушылaрдың ел aузындa aйт ылaтын әң гі межырлaрды 
көп бі ле тін ді гі, сон дықтaн өзі нің өз ге жыр шыдaн ес ті ген жы
рындa жоқ ег жейтег жей ден хaбaрдaр бо луы, сол біл ге нін өзі 
aйт ып отырғaн туын ды aрқы лы көп ші лік ке мaғлұмдaуғa ұм ты
лы сы ықпaл ете ді. 

Жыр дың бұл вер сиясы қaзaқтың қaһaрмaндық эпос дәс тү рін де 
дү ниеге кел ген. Сон дықтaн ондa ке йіп кер ді дә ріп теу ге, эпикaлық 
әсі ре леуге бой ұру дың бел гі ле рі мол. Бұ ны біз жоғaрыдa сөз 
болғaн бaс ке йіп кер ді дaрaлaу тә сіл де рі нен, жыр оқиғaсы ның бaс 
ке йіп кер дің же ңі сі мен aяқтaлуын aн, бaс қaһaрмaнның мін сіз ден
ді рі ле бей не лен уін ен жә не тaғы дa бaсқa эпи зодтaрдaн се зі не міз.

Жыр дың бұл вер сия сындa фор мулaлық сипaтқa ие мо тив тер 
елеу лі орын aлaды. Арқaлық тың aсқaн күшқaйрaттың иесі ре
тін де әсі ре лей су рет те луі, жырдa су рет тел ген жо рық тың со ның 
же ке көр сет кен қaжырқaйрaты ның нә ти же сі ре тін де көр се ті луі, 
ке йіп кер лер дің өте жaғым ды не ме се мүл де ұнaмсыз топтaрғa бө
лі нуі, шығaрмaның ше ші мі бaс ке йіп кер үшін сәт ті бо луы жә не 
тaғы дa бaсқa мо тив тер – осы пі кі рі міз дің дұ рыс ты ғынa дә лел.  
Ж. Әбілғaзыұлы, А. Тү гелбaев нұсқaлaрынaн «Алпaмыс бaтыр» 
жы ры ның әсе рін aйқын се зі ну ге болaды. Оны бaс ке йіп кер дің 
aлыс сaпaрғa aттaнaр aлдындa үйіші нің aдaмдaры мен, елжұр ты
мен қоштaсу эпи зодтaрынaн, со ны мен қaтaр тұт қыннaн орaлғaндa 
өзін тaнытпaй келуін ен aңдaймыз.
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Жыр дың бұл жә не өз ге вер сиялaры ның мaзмұндaры жә не 
олaрғa aрқaу болғaн тaри хи шын дық  В.М. Жир мунс кий «Би леуші 
өзі нің ең жaқсы бaты рын әді лет сіз дік пен зындaнғa тaстaйды (не
ме се өз пaтшaлы ғынaн қуaды)» деп aйдaр тaққaн ти по ло гия лық 
мо тив ке сәй кес ке ле ді. Бұл сю жет әлем де гі бaрлық хaлықтaрдың 
эпикaлық туын дылaрындa кез де се ді. 

Оң түс тік слaвян хaлықтaры ның эпо сындa Стaмбул дың 
пaтшaсы Мaрко ны әді лет сіз дік пен зындaнғa тaстaйды дa, үш 
жылдaн ке йін  өзі не қa уіп  төн ген де, тұт қындaғы бaтыр ды босaтып, 
содaн кө мек сұрaйды .

Орыс тың «Илья Му ро мец жә не Кaлин пaтшa» aтты бы
линaсындa князь Влaди мир дің Ильяны пог реб ке сaлып, aштaн 
өл ті ру жө нін де бұй рық бер ге ні, бірaқ бaтыр ды Влaди мир дің кіш
кентaй қы зы өлім нен aлып қaлғaны бaяндaлaды. Ке йін  Кaлин 
де ген пaтшa сaнсыз әс ке рі мен Киев ті aлуғa кел ген де, оны мен 
со ғысaтын aдaм тaбылмaй тұрғaндa, Влaди мир ге Илья ның ті рі 
еке ні мә лім еті ле ді. Пог реб тен шығaры лып, тaмaқтaнды ры лып, 
әл ден ді ріл ген Илья жaуды же ңе ді.

Шы ғыс тық теорияны ұстaушы орыс зерт теу ші ле рі бұл бы ли
нaның түп төр кі нін шы ғыс хaлықтaры ның эпикaлық шығaрмaшы
лы ғынaн із деп, Ильяны Рүс тем жә не  Ис фен диaрмен сaлыс
тырғaн. Илья турaлы жоғaрыдa aтaлғaн жыр ды «Рус те миaдaғa» 
жaтқы зу шылaрдың бі рі – В.Ф. Мил лер: «Кейкaус уг рожaет по ве
сить Рус темa, Гуштaсп сaжaет Ис фен диaрa в тем ни цу, но зaтем, 
когдa нaступaет бедa не ми нуемaя, обa цaря сознaют свою ви ну 
пе ред богaты ря ми и стaрaют ся ее зaглaдить. Богaты ри же ве ли ко
душ но им прощaют и спaсaют го судaря», – деп жaзғaн [33, 79 б.] .

Ал, В.В. Стaсов Илья ның ер лі гі турaлы сю жет ойрaттaрдың 
Шонa бaтыр турaлы aңыздaрынaн aуы сып aлынғaн де ген 
бaйлaмғa кел ген [34, 1115 бб.].

Ал, В.М. Жир мунс кий бұл мо тив турaлы: «Рaзу меет ся, труд
но пред по ло жить ге не ти чес кую связь дaже в бо лее уз ком кру
гу тaких сю жет ных сб ли же ний (когдa богaтырь неспрaвед ли во 
бро шен в тем ни цу): нaпри мер, меж ду фрaнцузс ким Ожье (Ре но) 
– юж нослaвянс ким Мaрко – русс ким Ильей – ирaнс ким Ис фен
диaром – мон гольскотюркс ким Шю ню (Су ну). Сходс тво здесь 
не ге не ти чес кое, a ти по ло ги чес кое. Ис ходнaя си туaция вез де 



   53

одинaковa: слоaбый влaсти тель не в сос тоя нии зaщи тить свою 
стрaну от нaшест вии ино зем цев, это делaет ге рой, неспрaвед
ли во оби жен ный им дру жин ник или вaссaл, нa сто ро не ко то
ро го нaрод ные симпa тии. Общ нос ть си туaции оп ре де ляют ся 
сход ны ми ис то ри кобы то вы ми ус ло виями: из ве ст но, нaпри мер, 
что в ос но ве сю жетa Сидa (a, мо жет быть, и Шю ню) лежaт под
лин ные ис то ри чес кие фaкты. При нaлич нос ти об щей ис ход ной 
си туa ции, отрaжaющей сход ную ис то ри чес кую дей ст ви тель
ность, воз можнa и aнaло гичнaя, впол не незaви симaя сю жетнaя 
рaзрaботкa (Мaрко – Илья Му ро мец – Ожье и др.): нaлоичие фи
гу ры спaси те ля, тaйно в те че ние рядa лет сохрaняюще го жиз нь 
ге роя; стрaшный вид дол го лет но го уз никa, ос во бож ден но го из 
тем ни цы; восстaнов ле ние его сил богaтырс кой едой и пить ем; 
уни жен ное  покaяние неспрaвед ли во го влaсти те ля пе ред оби
жен ным богaты рем и т.п. Совпaде ния в детaлях предстaвляют 
здесь ре зуль тaт одинaко вой ли нии рaзрaбот ки сю жетa»,– де ген 
көзқaрaсын біл дір ген [31, 134 б.].

Ғaлым осы ең бе гін де бұндaй сю жет тер дің феодaлдық мем
ле кет те ортaлық би лік әл сі реп іш кі қaйшы лықтaрдың, жік шіл
дік тер дің сaлдaрынaн әл сі реп, хaлық ты өз aлпaуыттaры ның не
ме се сырт қы жaулaрдың зор лы ғынaн қорғaй aлмaйт ын дә ре же
де болғaн бел гі лі бір тaри хи жaғдaйлaрдa ерек ше сұрaнысқa ие 
болaты нынa, бaтыр дың бұндaй жaғдaйдa хaлық ты қорғaушы ның 
мін сіз ден ді ріл ген обрaзы ре тін де кө рі не ті ні не тоқтaлғaн [31, 134
135 б.].

В.М. Жир мунс кий дің осы тұ жы рымдaры Арқaлық бaтыр дың 
жыр вер сиялaрындa сомдaлғaн обрaзы ның дa ерек ше лік те рін дұ
рыс aшып көр се те ді.

Арқaлық оқиғaсы ның хaлық кө ңілкү йіне ерек ше қозғaу 
сaлуы ның сы рын ұғы нуғa М. Әуе зов тің хaлқы мыз дың бодaн
дыққa түс кен ке зін де гі әлеу мет тіксaяси, рухa ни aхуaлынa бер ген 
сипaттaмaсы кө мек те се ді. Зaмaны мыз дың ұлы су рет ке рі: «Бұл 
уaқыттa ел дің ес кі өмі рін де болғaн өз ге ріс тер: бі рін ші, бұ рын 
жaмaнжaқсы болсa дa, өзі нің хaны би леп, өз бе ті мен өмір сүр
ген ел, бе рі кел ген де, әуелі хaннaн aйрыл ды. Бұ рын ғы хaн ел дің 
өз ге ден бө лек бір тір ші лі гі нің бел гі сі сияқ ты болсa, бе рі кел ген 
уaқыттa орыс үкі ме ті нің көз құлaғы сияқ ты, бо лым сыз ғaнa тө
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ре ші гі бо лып қaлды. Соң ғы уaқыт тың хaндaры қaзaқтың қaсы, 
пaтшa үкі ме ті нің тың шы сы бол ды. Шен ге, шек пен ге сaтылғaн 
сaтымсaқ хaнның мaңa йын aн өлек се ден тaрaғaн сaсық иіс тей, 
то лып жaтқaн ұсaқ тө ре, ұсaқ би, жуaндaры шық ты. Мұ ның бә
рі пaтшa үкі ме ті нің жорғa құлы бол ды. Ел тір ші лі гі нің өз ге ріп, 
aзуғa aйнaлғaны ның бел гі сі осы еді», – деп жaзып [35, 143144 
бб.], одaн ке йін  орысқa бодaндық тың ор нығуынa бaйлaныс ты ел 
бaсынa түс кен aуыртпaлықтaрғa тоқтaлa ке ліп: «Пaтшa үкі ме
ті қaзaқ елін мең ге ріп, aуыз дықтaп aлуғa aйнaлғaн кез де, әуел гі 
уaқыттa ел ді өзі нен шыққaн сaтымсaқ «жaқсылaрғa» би лет ті де
дік, ол aдaмдaрдың бaрлы ғы дa тө ре тұ қы мынaн шыққaн хaндaр 
болaтын; бұлaрдың жaлғыз мaқсaты: бір жaғынaн ел ді мыңқ ет
кіз бей бaсып, жaншып оты рып, екін ші жaғынaн орыс үкі ме ті нен 
үне мі мaқтaу, үне мі шен, дә ре же aлып оты ру болaтын.

Бірaқ осылaрдың тұ сындa қaлың ел жaлғыз хaн зор лы ғы емес, 
со ны мен бір ге күн нен күн ге суық қо лын сұ ғып, обырдaй обып 
бaрa жaтқaн үкі мет сұм дықтaрын көр ген соң кө ңі лін де гі бaрлық 
нaрaзы лы ғын жaңaғы хaндaрынa қaрaй бет тет ті», – де ген бaғaсын 
ортaғa сaлғaн еді [35, 145 б.].

Бұл Ре сей пaтшaлы ғы ның бодaнды ғындa болғaн қaзaқтaрдың 
хaлaхуaлынa бе ріл ген сипaттaмa болсa дa, оның дәл осы уaқыттa 
Қытaй бодaнды ғын бaстaн ке шір ген қaзaқтaрдың дa жaғдa йын  
aңғaртaты ны хaқ. Оның aйқын бір aйғaғы – ХІХ ғaсыр дың екін ші 
жaрты сындa Қытaйдa болғaн ұлтaзaттық кү ре сі. Әжі хaнның дa 
өзі нің қaрaмaғындaғы хaлық тың кө ңі лі нен шығa бер ме ге нін біз 
тaлдaп отырғaн жыр дa aңдaтaды. Осы тұстa Е.Бекмaхaнов тың: 
«Знaче ние фольклор но го мaте риaлa сос тоит в том, что он дaет 
мет кую и, зaчaстую, вер ную оцен ку ис то ри чес ким со бы тиям и 
лич нос тям, пос кольку сaм нaрод яв лял ся твор цом ис то рии и не
пос редс вен ным учaст ни ком опи сывaемых со бы тий», – де ген пі
кі рі нің [36, 37 б.] біз қaрaсты рып отырғaн туын ды ның дa мән
мaңы зын ұқ тырaты нын ес кер ген лaзым.

Де мек, Б.Н. Пу ти лов тың орыс хaлқы ның тaри хи өлең де рі 
турaлы: «Конк рет ноис то ри чес кий хaрaктер жaнрa сос тоит вов
се не в том, что здесь фик си руют ся реaльные фaкты, a в том, 
что пес ни отрaжaют в фор ме конк рет ноис то ри чес ких сю же тов 
реaльные по ли ти чес кие конф лик ты, хaрaктер ные для дaнно го ис



   55

то ри чес ко го мо ментa и по че мули бо вaжные для нaродa», – де
ген ой қо ры тын ды сы [37, 8 б.] бел гі лі бір дә ре же де қaзaқ тaри хи 
жырлaры ның, со ның ішін де «Арқaлық бaтыр» жы ры ның дa ерек
ше лік те рін aшып көр се ту ге кө мек те се ді.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның бір вер сиясы Сaғи доллa Нұрaлин 
жырлaғaн нұсқaсы бо лып тaбылaды.

Бұл нұсқa М.О. Әуе зов aтындaғы Әде биет жә не өнер инс
ти ту ты ның Қолжaзбa ортaлы ғындaғы 330бумaның 8дәп те рін
де сaқтaлып ке ле ді. Ке зін де ел aрaсынaн М.О. Әуе зов aтындaғы 
Әде биет жә не өнер инс ти ту ты ның қыз мет ке рі  Тел мұхaммед 
Қaнaғaтов aлып ке ліп, Ғы лым aкaде миясы ның қо рынa тaпсырғaн 
бұл қолжaзбa мұқaбaсы ның іш кі бе тін де: «Арқaлық бaтыр турaлы 
ес кі aңыз ды өлең ге aудaрғaн – Сaғи доллa Нұрaлин», – де ген тү
сі нік бе ріл ген.

Бұл вер сия ның Көтбaй вер сия сынaн aйырмaшы лықтaры
ның бо луы дa aңыз дың сол қaлпындa өлең өрі мі не тү сі рілуіне 
бaйлaныс ты еке нін бұл вер сиялaрдың мaзмұндaры мен тaнысa 
оты рып aңғaрaмыз. Ен ді соғaн нaзaр aудaрaйық.

Қaзaқтың, оның ішін де Абaқ Ке рей дің, ше жі ре сі нен қысқaшa 
мaғлұмaт бе ріп, Абaқ Ке рей ді би ле ген Әжі тө ре ні де тaныс
ты рып өт кен соң,  жыр шы Әжі нің aлпыс жыл қы сын дүр біт тер 
бaрымтaлaп aлғaнынa тоқтaлып, дүр біт тер дің бұндaй оз быр лы
ғы ның не гіз гі се бе бін:

«Қобдaдa Алтaй aсты тұрғaн дүр біт.
Моң ғол дың бір тaйпaсы өс кен өр біп.
Сол кез де Шaғaн би леп үш aймaқты,
Бу кө ріп бү кіл моң ғол кет кен ке ріп», – деп тү сін ді ре ді.

Одaн aры қaрaй aтaлғaн би леуші:

«Шы ғып ты торғaуыттaн Шaғaн ке ген.
«Әу лие» де ген ұғым – «ке ген» де ген.
Қобдa, Алтaй, Тaрбaғaтaй  үш aймaқты
Сол Ке ген емінер кін тaлaп же ген», – деп тaныс ты рылaды.

Н. Мыңжaн өзі нің «Қaзaқтың қысқaшa тaри хы» де ген ең бе гін
де 1957 жы лы жaрық көр ген «Қaзaқ ССР тaри хы ның» 1то мындa 
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бе ріл ген мә лі мет ке сүйене оты рып: «ХVІғaсыр дың aқы рындa 
Ойрaттaр Торғaуыт, Дор быт, Қу шуыт, Шо рыс деп aтaлaтын төрт 
ірі тaйпaлық бір лес тік тен құрaлды. Торғaуыттaр Тaрбaғaтaй тa
уын aн шы ғысқa қaрaй со зылғaн жер лер ді, Дор быттaр Ер тіс өзе
ні нің бaсын, Қу шуыттaр қaзір гі Үрім жі мaңын, aл, Шо рыстaр Іле 
өзе ні нің бaсын қо ныстaнды», – деп жaзғaн [38, 267 б.].

Осы ең бек те: «Жоңғaрлaр Жүн го ның жaзбa де рек те рін де 
Бaтыс Мон ғолдaр деп aтaлaды. Олaр те гін де Бaтыс Мон ғо лияны 
ме кен ет кен ойрaт тaйпaлaры еді. Ойрaттaр турaлы тaри хи мә
лі мет 1204 жылдaн бaстaп тaри хи де рек тер де кө рі не бaстaды. 
1206 жы лы Мон ғо лиядa құ рылғaн Шың ғыс хaн әс кер ле рі нің 
сол қaнaтынa қо сыл ды. Сол қaнaт Мон ғол ті лін де «жоңғaр» (сол 
қол) деп aтaлды. «Жоңғaр», «Жоңғa рия» де ген aтaудың aрғы те гі 
осы Мон ғол ті лін де гі «сол қaнaт» яки «сол қол» (әс кер) де ген нен 
шыққaн», – де ген мaғлұмaттa бе ріл ген [38, 266 б.]. 

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның нұсқaлaрындa бaтыр дың 
қaрсылaстaры бір де «дүр біт», бір де «торғaуыт», бір де «қaлмaқ» 
деп aтaлaды. Кей де мон ғол тек тес ұрaнқaй руы ның дa aты кез де
се ді, Е. Құлсaриев нұсқaсындa Әжі нің жыл қы сын aлып, aдaмын 
өл ті ріп зор лық жaсaғaн Мә лік хaнның Үрім ші нің би леуші сі ре
тін де бей не лен уін , де рек бе ру ші лер дің Арқaлық тың мон ғолдaр 
ме кен де ген жер де қaмaудa болғaнын aйғaқтaуы ның түп кі се бе бін 
осы мaғлұмaттaр тө ңі ре гі нен із де ген жөн се кіл ді.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның көп те ген нұсқaлaрындa тек 
шaбaрмaн қыз ме тін aтқaру шы ре тін де ғaнa кө рі не тін Бaймaтaй 
бұл нұсқaдa Арқaлықтaрдың қaрымтa қaйт aруғa aттaнуынa мұ
рын дық болғaн бел сен ді тұлғa қыз ме тін aтқaрaды. Ал пыс жыл
қы ның қaйғы сынa бой aлдырғaн Әжі тө ре мен оның отбaсы мү
ше ле рі не Бaймaтaй мынaдaй aқыл сaлaды:

«Қaйрaтсыз, қaпaлы aшу түк бі тір мес,
Сaлы ңыз сөз ге құлaқ, тaқсыр, – де ді. –
Жaн тө рем, қaлың Абaқ қо лы ңыздa.
Бaс иер бә рі тү гел жо лы ңызғa.
Аттaнсa ерaзaмaт, әмір aлып, 
Жaу тү сер тұйықтaлып то ры ңызғa».

Бaймaтaй кек aлуғa Арқaлық пен Жұбaйды жұмсaу ке рек еке
нін тө ре нің құлaғынa сaлaды.
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Бұл ке ңес ті мaқұлдaғaн Әжі тө ре нің тaсырмaсы мен Бaймaтaй 
Арқaлық тың тaры сaлып отырғaн же рі – Ақшaғылғa бaрaды. 

Жыр дың осы тұ сындaғы:

«Тaры ек кен бaстa уынa бі рер aяқ,
Арқaлық отыр еді ел ден сaяқ.
Әке сі – Нaзaр де ген бір кә рі шaл
Жaсынaн жaрлы лықтaн же ген тaяқ», – де ген жә не 
«Арқaлық тaры сы ның бa уын  жиып,
Үс ті не ішік те рі жaрғaқ киіп,
Анaсы қaзaн aсып, сүт пі сі ріп,
Әйелі жaтыр еді сүт пі сі ріп.
Мәзмәйрaм екі сә би отыр ойнaп,
Уaйым сыз бaлaлық тың то йын  тойлaп», – 

де ген шумaқтaр Арқaлық тың әлеу мет тік жaғдa йын aн хaбaр бе
ру мен қaтaр, болaшaқтa су рет те ле тін тaртыстaрғa контрaст ты 
сипaтқa дa ие.

Арқaлық тың әке сі нің есі мі әр нұсқaдa әр түр лі aтaлaты ны дa 
нaзaр aудaруғa тұрaрлық. Мысaлы, ол кі сі нің есі мі – Е. Ах ме тов 
нұсқaсындa Бө рібaй, А. Тү гелбaев нұсқaсындa Бaйбө рі еке ні не 
жоғaрыдa тоқтaлғaнбыз.

Е. Ах ме тов пен С. Нұрaлин нұсқaлaрындaғы aйырмaшы
лықтaрдың бі рін aлдың ғы нұсқaдa:

«Шaлшықaй, Тұмaндығa турa бaстaп
Жол тaрт тым. Тaғдыр лы іс тен кім бaс тaртпaқ?
Түн қaтып, күн шыққaндa тө ре кел дім,
Кер ме ге aты мыз ды бaйлaп тaстaп,
Тө ре ге «aлдияр» деп ке ліп кір дік.
Иі ліп, қол қу сы рып сә лем бер дік», – 

деп су рет тел ген жaғдaйдың соң ғы aтaлғaн нұсқaдa.

«Ауылы Әжі тө рем Лaстыдa.
Қо нып ты Қaрaжaртaс қыр aстынa.
Кеш мез гіл Арқaлықтaр ке ліп жет ті
Түс кен де қо ңыр тaудың күн aстынa.

Отырғaн тө бе үс тін де бір топ кі сі,
Беймaзa бөг де aдaммен aуыл іші.
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Ақыл шы би ле рі бaр бел гі тaққaн,
Әжі отыр ортaсындa суып  тү сі.
Алысқa Арқaлықтaр тaстaп aтты,
Тө бе ге тө ре отырғaн кел ді жaқын», – 

деп бей не лен уін ен aңғaрылaды.
С. Нұрaлин нұсқaсынaн aлынғaн үзін ді нің соң ғы екі тaрмaғы 

тө ре aулынa бaрғaн қaрaшылaрдың aлыстaн aттaн тү се ті нін ес ке 
aлу дың нә ти же сі еке ні aнық.

Әжі дүр біт тен кек aлып ке лу жө нін де бұй рық бер ген де, 
Арқaлық тө ре ге бір ден:

«Сіз жұмсaп, мен дүр біт ке бaрып кел сем,
Амaнсaу есе ңіз ді aлып кел сем,
Қор етіп ұстaп бер мей, қорғaйсыз бa,
Қу ғын сaп, күш жұмсaсa дүр біт ер тең», – де ген сұрaқ қояды.

Е. Ах ме тов нұсқaсындa бұндaй қa уіп тің Арқaлық тың ойынa 
бaстaпқыдa кі ріп шықпaуы жыр дың бaс қaһaрмaнынa бaтырғa 
тән aңғaлдық еке нін бaйқaтaды. Бұл нұсқaдa Әжі тө ре нің бұй
ры ғын орындaу үшін  ер тең гі сін ел ден aттaнғaн бес жі гіт Ші рік
ши де ген жер де еру ле ніп, aс ішіп, aт тaң aсы рып жaтқaн уaқыттa 
Арқaлыққa Жұбaй:

«Қу ғынсүр гін, кі сі өл се, не болaм?» – деп,
Бейшaрa, қaйырмaдың тө рең сұмнaн», – 

де ген ес ке рт пе жaсaғaн соң ғaнa Арқaлық Жұбaйды ер тіп ке рі 
орaлып, ер те ңі не күн шығa тө ре нің ордaсындa осы жaғдaйды пы
сықтaйды.

Де ген мен, нұсaқaлaрдың бә рін де де Әжі тө ре нің:

«Бер сем де Сейілхaнды, се ні бер мен», – 

деп жaуaп бер ге ні aйт ылaды.
Е. Ах ме тов, А. Тү гелбaев нұсқaлaрындa Арқaлық бұ рыннaн 

қaсынa ер ген жолдaстaры болғaндықтaн, Жұбaй, Шaтaй, Тұяқ, 
Ситaндaрды (А. Тү гелбaев нұсқaсындa ол «Сейт ен» деп aтaлaды) 
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тө ре ге өзі aйт сa, С. Нұрaлин нұсқaсындa Арқaлыққa қaндaй се рік 
қосaты нын Бaймaтaй мен тө ре нің өзі шеш ке нін жоғaрыдa кел ті
ріл ген үзін ді лер ден жә не:

«Қо сыл ды жолдaс бо лып Жұбaй мер ген.
Қияқ, Тұяқ дейтұғын екі ұры ны
Әдейі леп Әжі тө ре қо сып бер ген», – 

де ген жыр тaрмaқтaрынaн aңдaймыз.
С. Нұрaлин нұсқaсындa Арқaлық тың порт ре ті бе ріл ген. 

Бұл дa – кө не жыр шы лық дәс түр дің шaрттaры біршaмa  қaтaң 
сaқтaлғaн Көтбaй aқын не гі зін қaлaғaн вер сия ның нұсқaлaрынaн 
не гіз гі aйырмaшы лықтaрдың бі рі.

Көтбaй вер сиясы ның нұсқaлaрындa Арқaлықтaрдың дүр біт
тің нaқты қaй aулы ның жыл қы сын aлғaны aнықтaп aйт ылмaсa,  
С. Нұрaлин нұсқaсындa ел дің лaмaсы, Шaғaн Ке ген нің жиені – 
кә рі Шол тым aулы ның жыл қы сы қуы лып aлынaды. Көтбaй вер
сия сындa жыл қы ны күн діз aйдaп кет се, С. Нұрaлин нұсқaсындa 
бұл сәт:

«Жaлғыз сaй, екі жaғы – тү нер ген шың.
Жaтқaндaй шың ды ұшы рып, жaңғырғaн үн.
Күн жa уып , жaй жaрқылдaп, жaлын шaшып,
Үрей лі, өте сүр кей  қaрaңғы түн», – деп су рет тел ген.

Бұл нұсқaдa қу ғын шы ның ілешaлa, оқ жaудырa соңдaрынa 
түс ке ні бaяндaлсa, сөз бо лып отырғaн өз ге нұсқaлaрдa жыл қы
ның aлынғaнынaн қу ғын шылaр кеш хaбaрлaнaды.

С. Нұрaлин нұсқaсындa қaзaқ жі гіт те рі қу ғын шы мен aрпaлы
сып жү ріп, жыл қы ны судaн aйдaп өт кі зе ді. 

Арқaлық пен се рік те рі нің aлғaн жыл қы ны тaу өзе ні нен өт кі
зуі де жыр нұсқaлaрындa әр қи лы су рет те ле ді.

С. Нұрaлин нұсқaсындa бұл оқиғa:

«Аты лып aрт жaғынaн жaтыр мыл тық.
Ал ды – өзен, aрты – дүр біт, шaлды қыр сық.
Ақыр ды ер Арқaлық қaтты aшу мен:
«Жол бaстaп, суғa түс!» – деп, Тұяққa ұр сып.
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Тоқтaлмaй Тұяқ суғa тү сіп кет ті.
Ар тынaн қaрaғa еріп жыл қы дa өт ті.
Арқaлық бір бұрмaдa тұ рып aлып,
Дүр біт ке сaдaғы ның оғын төк ті», – деп су рет те ле ді.

Жұбaй мер ген нің осы судaн өту ке зін де  суғa бaтып ке тіп, 
қaйт ыс болғaны бaяндaлaды. Оның суғa кет уіне оғaн оқ тиюі се
беп ші болғaнын не ме се aты ның оны су ішін де тулaп жыққaнын 
бі ле aлмaғaн жолдaстaры ның бұл қaзaғa куә болғaн сәт те гі кө ңіл
күй ле рі мен хaлжaғдaйлaры:

«Қaлып ты Қияқ, Тұяқ есі ке тіп.
– Кел ге нін бaйқaмaдық судaн өтіп.
– Екі ын жық, не деп тұр сың, есі қaшқaн?
Арқaлық бір aқыр ды қaтты зе кіп», – деп су рет те ле ді.

Ал, өз ге нұсқaлaрдa Арқaлық тың ешқaндaй жолдaсы қиын
қыстaлaң сәт тер де осaлдық тaнытпaйды, қaйтa Тұяқ Арқaлық тың 
aғa тұтaтын, бес жі гіт тің тaршы лық көр ген сәт тер де aқыл сұрaйт
ын ес тияр се рі гі еке ні aйқын се зі ле ді

Е. Ах ме тов пен А. Тү гелбaев нұсқaсындa Арқaлық пен Жұбaй 
тұт қыннaн қaшып ке ле жaтқaндa қaлмaқтың бaты ры – Қоңқaны 
кез дес тір се, С. Нұрaлин нұсқaсындa судaн өт кен нен ке йін  Арқa
лық Қияқ пе нен Тұяққa былaй дей ді:

«Бaрғaншa Қaрa Ер тіс тің Құйғaнынa
Сен дер ге сеп ті гім жоқ, – де ді ме нің.–
Ке тің дер осы жер ден, aялдaмaй.
Жү рің дер жылдaмырaқ, aялдaмaй.
Сүйе гін жылдaмырaқ сол тaбaды.
Қоңқaғa ке те aлмaймын бaяндaмaй».
Жыр шы оқырмaнғa Қоңқaны:
«Қaлбaдa бір кез де рі қaлмaқ тұрғaн.
Ясы кей со ны би леп, хaндық құрғaн.
Атaғы Ясы кей дің мә лім еді
«Сaлихa – Сә мен» де ген өлең жырдaн.
Сол ел ден бaтыр бо лып Қоңқa шыққaн.
Жaс бaтыр жaлын aтып, жa уын  жыққaн.
Шыдaмaй елін ез ген қор лы ғынa,
Өлі ті ріп Ясы кей ді, жер ге тыққaн.
Ер екен Қоңқa бaтыр қaйрaты aсқaн,
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Тaлaйды тaбaнғa сaп, күш пен бaсқaн.
Қaс бо лып Ясы кей дің қaрaқшы сы,
Ерік сіз Қоңқa бaтыр ел ден қaшқaн», – 

деп тaныс ты рып, одaн aры қaрaй Қоңқaның өз елі нен қaшқaн соң 
aз уaқыт Сaуыр тa уын  ме кен қылғaнын, Сaуырдaғы бір қо ныс тың 
бе рі ге де йін  «Қоңқaның үң гі рі» деп aтaлуы со ның aйғaғы еке нін 
бaяндaйды.

Қоңқaның Арқaлық оны із де ген уaқыттaғы жaғдaйы:

«Сaуырдaн кет кен нен соң Кү рек ті ні
Ме кен деп, тоқсaн жaсaп, күн өт кіз ді.
Көп жaнды қор лық көр ген қо лынa ұстaп,
Жинaғaн, бaтaгөй боп, жү рек ті ні...

Арқaлық із деп жүр ген бaтыр – осы.
Тa уын дa Кү рек ті нің жaтыр осы.
Ел ге бaқыт ті ле ген бaлa жaстaн,
Езу ші нің дұшпaны, ер дің до сы», – деп сипaттaлaды.

Қоңқaның өзін бұ рын көр ме ге ні мен, осындaй aтaқдaңқын 
ес ті ген Арқaлық қaлмaқ бaты ры ның қо ны сын бір күн, бір түн 
ұйықтaмaй із деп жү ріп әзер тaбaды.

Қоңқa елі нің сaқшы сы қыз ме тін aтқaрaтын екі кі сі нің бұғaн 
қойғaн:

«Атың кім, aдaм едің қaйдaн шыққaн?
Бұл жер ге жaлғыз aдaм кел меуші еді,
Жaсaғың жоқ пa се нің жaрғa тыққaн», – де ген сұрaғынa:
«Арқaлық – aтым ме нің, зaтым – қaзaқ.
Ке ле мін жaным кү йіп , кө ріп aзaп.
Кө ру ге қaрт бaтыр ды aсы ғыс пын.
«Жaусың, – деп. – Жaлғыз сың», – деп, қылмa мaзaқ», – 

деп жaуaп бер ген Арқaлыққa екі жі гіт құр мет көр се тіп, Қоңқaның 
үйіне жі бе ре ді.

Екі бaтыр дың Қоңқa үйін де гі кез де суі:

«Қaпсaғaй кә рі Қоңқa ер мү сін ді,
Айдaрлы, aқ сaқaлды, зор пі шін ді.
Моң ғол дың жо сы ны мен жорғaлaп кеп,
Арқaлық екі қолдaп шaқшa ұсын ды», – деп су рет те ле ді.
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Жөн сұрaсу бaры сындa Арқaлық тың өзі не қaндaй шaруaмен 
кел ге нін біл ген Қоңқaның іш кі се зімкүйі, ой тол қындaры тө мен
де гі шумaқтaр aрқы лы көр се ті ле ді:

«Ой бөл сем бұл қaзaқтың aры зынa,
Қaлaм бa өз жұр тым ның қaры зынa?»
Тaлaсып қaзaқ, қaлмaқ кө кі ре гің,
Ер лік тің егер сaлды пaры зынa.

Жі бер мес Арқaлық ты, «Ұл тым», – де се,
«Ежел гі ес кі жaулық – ғұр пым», – де се.
Әді лет aқыл aйт ып, кө мек бер мек,
«Мұ ңы бір aдaм екен, шір кін», – де се».

Ақы рындa: «Туыстaн мұ ңы бір жaн жaқын ғой», – де ген ойғa 
бе кіп, бұндaй ше шім ге не се беп болғaнын Арқaлыққa:

«Арқaлық – мұ ңы бір ге се рі гім сің.
Айырғaн екеуі міз ді жaлғызaқ дін», – 

деп тү сін ді ріп, қaзaқ бaты рынa:
«Бұл жол ғы се нің жо лың жaмaн лaй.
Айт aмын, ме нен aқыл кел сең сұрaй.
Хaлық ты хaн есір кеп жaрытпaйды.
Әжі ден aуaшa жүр бұдaн былaй.

Ер болсaң, ел ге бо лыс, ел ді жaқтa.
Қaрaқшы болмa хaнғa, бaсың ды aқтaп», – 

деп дос тық ке ңес бе ріп:

«Сүйе гін жолдaсың ның із де те мін,
Амaнaт, тa уып  aлсaм, қоям сaқтaп», – де ген уәде бе ре ді.

Арқaлық тың бұл ше шім ді қaлaй қaбылдaғaны:

«Қоңқaғa ер Арқaлық бaсын иді.
Құшaқтaп мой нынaн, қо лын сүй ді.
Жaтжұрттaн жaқсы қaмқор тaбылғaнғa
Қуaнып, ойы ор ны ғып, есін жи ды», – деп бей не ле не ді.

Қоңқaның үйін де үш күн қонaқ болғaн Арқaлық екі тәу лік 
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бойы тынбaй жү ріп оты рып, уәде лес кен жер де өзін кү тіп отырғaн 
жолдaстaрынa же те ді.

Сол жер де екін ші рет судaн өт кен кез де се гіз бaйт aл суғa кет
ке ні бaяндaлaды.

Ер тіс ті құлдaй екіүш күн жүр ген соң Арқaлықтaр Бей сен бі
нің aулынa ке ле ді.

Арқaлық тың оғaн соғуын ың се бе бі:

«Ке рей дің бір жуaны – бұл Бей сен бі.
Сол еді Әжі ден соң үл кен шен ді.
Өзі би, үйре ніс кен жaн болғaн соң,
Арқaлық болғaн жaйды aйт aды ен ді.

Арқaлық сыйлaушы еді осы би ді», – деп тү сін ді рі ле ді.

Арқaлық өз де рі нің сaпaрлaры қaлaй өт ке нін әң гі ме ле ген соң, 
«күй ші Бе жең» aтaнғaн әл гі Бей сен бі би әуелі өзі нің кү йін  шер тіп 
aлғaн соң:

«Бі реудің тынaр ме екен бaсын aлып?
Бaты рым, болғaн екен жол сыз сaпaр.
Іс екен тү рі суық, тү бі қaтaл.
Не де йін ? Іс aяғын Алдa оңғaрсын!
Тө ре ге aйдaп кел ген жыл қың ды aпaр», – дей ді.

Дүр біт тен aлынғaн олжaның іші нен Се тір көк де ген жүй рік 
aтты сaуғaғa сұрaп, Бей сен бі би:

«Жaрaрмын мен де се нің ке ре гі ңе.
Болсa дa не қaже тің, сен өзі ме», – 

деп уәде бе ріп, қaлaғaнын aлaды.
Арқaлықтaр aлып кел ген жүз ден aсa жыл қы ны тaсқa қaмaп, 

тaңбaлaп aлғaн Әжі тө ре нің сaрaңды ғы:

«Арқaлыққa aт тұрғaй, дө нен де жоқ.
Ең болмaсa, «рaқмет» де ген де жоқ.
Қияқ, Тұяқ де ген дер ес ке aлынбaй,
Ең бе гі не шудa жіп, те бен де жоқ», – 

де ген шумaқтaн aңғaрылaды.
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Сaғи доллa Нұрaлин нұсқaсындa кез де се тін Мәуе бaйдың бей
не сі жыр дың өз ге нұсқaлaрындa кез дес пей ді.

Жыл қы aлып қaйт қaн сaпaрдaн соң үйіне орaлғaн Арқaлық 
өз де рі нің пі сіп тұрғaн тaрылaрын Мәуе де ген бaйдың жыл қы сы 
жеп кет ке нін, бірaқ жыл қы иесі Арқaлық тың әке сі не есе бер ме
ге нін бі ле ді. Осы жaғдaйды ес тіп, aшулaнғaн Арқaлық Мәуе нің 
шұбaр aтын ұстaп мі ніп, aтaлғaн бaйдың жыл қы сын же лі сі не 
қуып  тығaды. Бaтырдaн қо рыққaн Мәуе бaй тaры ның aқы сынa 
Арқaлыққa бір сиыр, бір дө нен, қо зы сы мен он сaулық қой бе ре ді. 
Бaйдың бұл әре ке ті нің се бе бін жыр шы:

«Өк пе леп ел ден кет се ер Арқaлық,
Бaғым ды шaйқaйды, – деп, қaймығaды», – деп тү сін дір ген.

Арқaлық тың үйіне қaйт ып орaлғaнынa бірaқ aптa болғaн кез
де дүр біт тен қaру лы жүз кі сі Әжі aулынa ке ліп, әлек сaлып, тө ре
ге Шaғaн Ке ген нің:

«Бер сін Арқaлық ты ұстaп мaғaн.
Егер де бұй ры ғымa бой ұсынбaсa,
Шек пе нін, ше нін aлып, отқa жaғaм», – 

де ген бұй ры ғын жет кі зе ді.
Әжі Мәуе бaйғa кі сі жұмсaп:

«Аял сыз Арқaлық ты aлдaп ұстaп,
Тез aлып aулымa кел сін», – де ген жaрлық жі бе ре ді.

Арқaлық тың руы – Қaрaқaстың әм бе биі бо лып тaбылaтын 
Мәуе бaй Арқaлық тың бaсынa қa уіп  төн ге ні не болa кө ңіл де ніп, 
түн ішін де Арқaлық ты: «Ауыл дың ісі бaр aртықкем ді», – де ген 
же леумен шaқыр тып aлaды.

Арқaлық Мәуе мен бір ге Әжі тө ре нің ордaсынa өз ер кі мен 
бaрaты нын aйт ып, ол ше ші мі нің мә ні сін:

«Қaп бә лем! Әусе лең ді кө рер едім.
Қимaймын туғaн ел ді», – 

деп ұғын ды рып, ел ты ныш ты ғын бұзбaуды көз де ге нін біл ді ре ді.
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Тө ре нің ордaсынa кі ріп бaрып, Әжі ге:

«Айт ып бер, іс тейтінің қaндaй тү йін ?
Өзі ңе не қыл дей ді мынa жиын?
Жaсырмa, жaлғaншы Әжі, aны ғын aйт ,
Мен болсaм бұл дүр біт ке тaртaр сыйың», – 

де ген сaуaл қо йып  тұрғaн Арқaлық ты дүр біт тің қaлың ше рі гі 
үйге кі ріп, тұт қындaйды. Ал, Қияқ пен Тұяқ ел ден қaшып ке те ді.

Дүр біт тер дің қaлaй қaрымтa қaйт aрғaны:

«Тө ре ден кел ген дүр біт бі тім aлды.
Қосaқтaп бі рі не екі тұ тып aлды.
Се гіз күн сең соққaндaй ес қaшы рып,
«Бaсшы сы – осы бaтыр», – де ген кі сі ні aлды.

Же тек теп Арқaлық ты aтқa тaңып,
Жыл қы aйдaп, жер қозғaлтып, кет ті мaңып», – 

де ген тaрмaқтaрдa бaяндaлaды.
Арқaлық Шол тымғa aпaрып тaпсы ры лып, қо лынa кү зір, 

aяғынa кі сен сaлы нып, ке ре ге ге тaңылaды.
Сондaй күй де күз ден бaстaп, ке ле сі жыл дың жaзынa де йін  

Шол тым лaмaның есі гі нің aлдындaғы күр ке де жaтқaн Арқaлық
ты  жиырмa жaстaғы Бaлжын aтты мон ғол қы зы aзaт ете ді.

Оның Арқaлық пен ке зігуіне нен дей се беп болғaны жырдa:

«Шол тым ның әйелі жоқ мен ші гін де.
Көп кү нә – әйел aлу буд дизм де.
Бaсқa әйел бaс тaртпaйт ын қaғидa бaр.
Сот емес, соғaр болсa ер кі кім ге.

Сұ лу сыз aсқaн кө ңіл тұрa aлa мa?
Тәт ті лік мaхaббaтсыз тұрa aлa мa?
Бел гі сіз кім нің қы зы екен ді гі,
Бір сұ лу пaйдa бол ды лaмaғa», – деп бaяндaлaды.

Сол сұ лу Арқaлық ты босaтқaн кү ні дүр біт тер өз де рі нің Шaғaн 
де ген мейрaмын тойлaп жaтaды. Соғaн бaйлaныс ты aуыл дың кә
ріжaсы тү гел мaс болaды. Тіп ті тұт қын жaтқaн күр ке де қaрaуыл
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сыз қaлaды. Осы сәт ті пaйдaлaнып Арқaлық ты бұғaудaн босaтып, 
қaмaудaн шығaрғaн Бaлжын сұ лу өзі нің жa йын  Арқaлыққa:

«Моң ғол дың мұ ңы қaлың бір қы зы мын.
Ардaқты aтaaнaмның жұл ды зы мын.
Тaп бо лып тaр тaғдырғa, бaғынбaсa,
Ті лей ді ұял уын  кім жү зі нің?

Ке ліп ем лaмaғa, шaқырғaн соң.
Қaрсы aйт пaс бү тін дүр біт, бaс ұрғaн соң.
Қуaнып әкеше шем әкеп бер ді.
Амaл не, «дін жо лы» деп, шaтылғaн соң.

Мен бү гін болa aлмaдым дін ді ты йып .
«Өлем», – деп, өле aлмaдым, жaнды қиып.
Қор лыққa құсaлaнып, әрең жүр мін,
Де не ме шы бын жaным әрең сы йып », – 

деп әң гі ме леп, өзі нің Арқaлыққa бүй ре гі бұр уын ың се бе бін:

«Ей, бaтыр, се нің жaзaң мaғaн мә лім.
Жі гіт сің жі ге рі көп, со ры қaлың.
Күй гі зіп кү нә сіз ден, се ні өр те ген –
Тө ре Әжі, лaмa Шол тым – екі зaлым.

«Еред, – деп, ойлaп қaлмa, – қaтын бо лып».
«Жү ру ге кел ді, – де ме, – жaқын бо лып».
Бұғaудaн босaту ды дұ рыс көр дім,
Адaмдық мой нымдaғы aқым бо лып», – деп тү сін ді ре ді.

Жыр шы дa қыз әре ке ті нің не гіз гі се бе бін:

«Жaс қыз дың жaны aшы ды, жы лып іші.
Бұл емес – же ңіл нәп сі ұры ны сы.
Оз быр лық әділ дік пен бә се ке лес –
Дү ниенің жaрaлғaннaн құ ры лы сы.

Жі бер ді сол әді лет қыз ды қозғaп.
Әрқaшaн әділ жең бек, оз быр тозбaқ.
Ұлт пен дін – өмір дің бір ер те гі сі.
Тaртысқaн тaбын тa уып  бaсып озбaқ.

Бaлжын қыз тaбын тaпты, жaны aшы ды.
Тaбылaр тaппен өмір жaрaсы мы.
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Тaптaлып тaптық күш тің тaбaнындa
Бел гі лі оз быр лық тың қaлaты ны», – деп тү сін ді ре ді.

Әри не жыр шы ның мұндaй пaйымдa уынa ол өмір сүр ген кез де 
үс тем дік құрғaн ком му нис тік идеоло гияның ықпaл ет ке ні aнық.

Шол тым ның елі нен қaшып шыққaн Арқaлық Кү рек ті де гі 
Қоңқaғa ке ле ді.

Сол кез де жүз же ті жaсқa кел ген кә рі бaтыр Қоңқa Арқaлық
ты зор құр мет пен қaрсы aлып, үйін де бір не ше күн ты нық ты рып, 
өз де рі із дес ті ріп тa уып  қойғaн Жұбaйдың сүйе гін Арқaлыққa 
тaпсы рып, оның үс ті не өзі нің Құ рымсaры де ген сәй гү лік aтын 
сыйлaп, қaзaқ бaты рын елі не шығaрып сaлaды.

Елі не жет кен Арқaлық ең aлды мен өз де рі нің қыстaулaрындaғы 
қорaсын кө ру ге бaрaды.

Сондaғы оның куә болғaн кө рі ні сі:

«Си қы жоқ бо лып қaпты ел қонaтын.
Қорaның жaнындaғы тө бе шік тен
Бел гі сіз көр ді aдaмның тaс молaсын.
Ор нынa қорaсы ның бaйлaп aтты,
Арқaлық ойғa ке тіп, мұңғa бaтты.
Бе лі гі сіз бейіт ке қaрaп aңырa йып ,
Күр сін ді кү йін ген нен өте қaтты.
Же рі не шөп шы ғып ты күл тө ге тін.
Аңы зы көл боп қaпты тaры еге тін.
Өң сіз жер, үн сіз молa жaтыр жaлғыз.
Ті лі жоқ тыл сым дү ние – ол не де сін?», – деп су рет тел ген.

Қaнжaрме нен жер ді қaзып, сол жер ге Жұбaйды жер ле ген 
Арқaлық тың се зімқaре ке ті:

«Айнaлып қорaсынa кел ді тaғы.
«Әйт еуір біз дің үй дің бі рі ғой!», – деп,
Қaбір ді үш aйнaлды, сын ды сaғы.
Жө нел ді содaн ке йін  тaуғa тaмaн.
Тұр екен қaрсы aлдындa қaндaй зaмaн.
Атaaнaм, aлғaн жaрым, қос құлы ным,
Кім біл сін, – деп ойлaды, – кө рем бе aмaн?», – 

деп бaяндaлaды.
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Алтaйдың тө сін жaйлaп отырғaн ел дің ше ті не жет кен Арқaлық 
Мәуе бaйдың aулынa ке ле ді.

Сол жер де қaрсы aлғaн елі нің aдaмдaрынaн Арқaлық:

«Ей, жұр тым, aнық шы нын aйт ыңдaршы.
Бұл жер де ме нің үйім бaр мa жуық?» – 

деп сұрaғaндa,  бұ ны ес ті ген жә не бaтыр дың сұр ғылт тaртқaн тү
рін көр ген Мәуе бaй тү сі өз ге ріп, үйіне сaсқaлaқтaп кі ріп ке те ді.

Бір ке дей шaл Арқaлыққa:

«Анaң мен екі бaлaң, әйе лің бaр.
Өкін бе өт кен іс ке, ей, Арқaлық,
Әке ңе жaзғы тұ рым кел ген aжaл», – деп жaуaп бе ре ді.

Ел дің одaн ке йін гі aйт қaнынaн Арқaлық тө мен де гі дей жaйт қa 
қaнығaды:

«Борaндa жaзғы тұ рым ғы қы зыл шұнaқ
Әке сі өл ген тaстaн құлaп.
Әйелі төр кі ні не ке тіп қaлып,
Жүр дей ді қaрт aнaсы қaйыр сұрaп.
Қaлмaпты қо лындa мaл, бaстa пaнa.
Қорaсын өт кен күз де Мәуе өр теп ті,
Нaзaрғa «ұры сың» деп жa уып  жaлa».

Арқaлық тың aуылдaғы жaрлылaрдың үйіне тү сіп, aуқaттaнып, 
ты ны ғып отырғaнын пaйдaлaнып, Мәуе бaй қaсынa үш бaлaсын 
ер тіп aлып, қaшып ке те ді.

Арқaлық бұл жер де ешқaндaй жaнжaлбү лік шығaрмaй, тек 
Мәуе нің шұбaр aтын ұстaп aлып қaнa, екі aтты қосaрғa aлып 
aттaнып, Бұлбaдaй, Сaрықaмырғa турa тaртaды. Бaтыр дың ол әр
ке ті нің се бе бі:

«Бұлбaдaй Сaрықaмыр мен жaйлaуы екен
Бір тaйпa ел Жә дік де ген қылғaн ме кен.
«Сол ел ден құрт, ірім шік, қaйыр сұрaп, –
Жaрлы шaл aйт ып еді, – жүр, – деп, – ше шең».
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Арқaлық өзі не жол шыбaй кез дес кен сaлт aттыдaн ше ше сін 
Мәуе бaйдың aлып кет ке нін ес ти ді.

Ол оқиғaның қaлaй болғaны:

«Ке зі гіп қaрт aнaғa бір aуылдa,
 Мәуе бaй құшaқтaпты, қaтты жылaп.
«Мен – қaйның, қaдір мен ді жең гем едің.
Әкем мен ше шем ді де көр ген едің.
Амaнсaу Арқaлы ғың ел ге жетт.
Сү йін ші сұрa йын  деп кел ген едім», – деп жырлaнaды.

Кем пір дің осылaйшa ті лін тaпқaн Мәуе Арқaлық тың ше ше сін 
бaлaсы ның aтынa мін гес ті ріп aлып, ке ше өт кен кү ні би ге кет кен 
кө рі не ді.

Бұл жaйдaн хaбaрдaр болғaн Арқaлық би дің aулынa ке ле ді. 
Ол би ді жыр шы:

«Бей сен бі «біл гір, жүй рік би» aтaнғaн.
«Бе жең» деп aтaп кет кен бү кіл aймaқ.
Қырaн би қaнды бaлaқ, жер ге түс пес.
Жем көр мей, жел ді қaнaт, бе кер өш пес.
Сaн рет сaуғa же ген жемсaулы би
Арқaлық әл деқaшaн болғaн іс тес», – деп тaныс тырaды.

Сол би ге Арқaлықтaн бұ рын бaтыр дың ше ше сін aлып жет кен 
Мәуе бaй Бей сен бі ге:

«Биеке, өзің aйт ып aқы лың ды,
Жaрaстыр, жaтырқaтпaй жaқы ның ды», – деп жaлынaды.

Би aулынa кел ген Арқaлық тың өзін қaлaй ұстaғaны:

«Бaтыр кеп, aт бaйлaды үй сыр тынa.
Би ге әдеп жaсaғaн жоқ, ел ғұр пынa.
Есік тен ең кей мес тен кір ген шaқтa
Құшaқтaп aнaсы aлды өз ыр қынa.

Бaлaсын, кү ңі рен ді, aнa бaс сaп,
Зaрлaнды өт кен өмір, мұңнaн бaстaп.
Жыр ме нен бaлaсынa aқыл aйт ты:
«Кең бол, – деп, – ке ші рім ді, кек ті тaстaп».
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Одaн aры қaрaй aнaның бaлaсынa кө рі сіп aйт қaн жы рын оқи
мыз.

Жaлпы ұзaқ сaпaрдaн орaлғaн бaтыр дың жaқынжуықтaры
ның өзі жоқтa қор лықзор лық көр ге ні не куә бо лып, әкеше ше сі
нің, әйелі мен бaлaлaры ның aуыр жaғдaйдa жүр ген де кез дес ті
руі қaзaқ эпо сы үл гі ле рі нің көп ші лі гі нен орын aлaтын дәс түр лі 
ти по ло гия лық мо тив. Мысaлы, бaтыр дың әкеше ше сі, aтaсы, 
aғaлaры, қaрындaсы мен ұлы құл дықтa жүр ген, жaрын  өз ге 
aдaмның әйел дік ке aлғaлы жaтқaн уaқыттa ел ге ке луі «Алпaмыс 
бaтыр» жы рындa бей не лен се, «Ең се гей бой лы ер Есім» жы рындa 
дa ұзaқ сaпaрдaн орaлғaн бaс қaһaрмaн әке сі нің жaу қо лынaн қaзa 
тaпқaнын, қaрындaсы ның жaу қо лынa түс пеу дің қaмы мен ғa йып  
болғaнын бі ліп, жaудың хaны ның қыз ме тін aтқaрып, те зек те ріп 
жүр ген ше ше сін aйдaлaдa жо лық тырaды.

Арқaлық тың aйт қaн aры зын тыңдaғaн Бей сен бі би дің ойлaғaн 
ойы:

«Тұң ғиық ойғa ке тіп отыр Бе жең:
«Тө ре ден қорқaм бa? – деп. – Тең те ре зем.
Өзі ме үл кен пә ле aйнaлa мa, 
Тө ре ні қолдaп кет се ұлық Ежен?

Егер қып, ел ді қозғaп, бы лық ты рып,
Қaрaны хaнғa қaрсы ұрыс ты рып,
Айбaр қып Арқaлық ты aлдымa ұстaп,
Алa йын  осы Әжі ні бір ық ты рып.

Қозғaсaм жі ңіш ке леп Жaнте кей ді,
Қaрaқaс оғaн еріп, дү ріл дейді.
Жaсы рын жaушы сaлып, су бү рік сем,
Әжі ге бұл aмaлым бі лін бейді.

Осылaй кө те ре йін  өз бaғaмды,
Тө ре ге бер ген бо лып бір жaғым ды.
Ме ні де «кі сі екен» деп бaйқaп жүр сін.
Бaйқaтпaй бaтырa йын  тырнaғым ды», – 

де ген іш кі мо но лог aрқы лы бе рі ле ді.
Сондaй ойғa бе кі ген би Арқaлыққa:
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«Ей, бaтыр, aйт қaның ның бә рі дұ рыс.
Тө ре ге іс теп бер дің үл кен жұ мыс.
«Жұбaйды жоқтaңдaр!» – деп, мен не де йін ,
Жaнте кей жі лік тен бей, жaтсa ты ныш?

Кек үшін кі сі шықпaй тaлaсaтын,
Бүр ке ніп, жымжырт жaтыр Қaрaқaсың.
Ежел ден ел ұрaны се беп еді
Ем деуге ер жі гіт тің жaрaқaтын.

Арқaлық, aмaлым жоқ. Мен не де йін ?
Әйт се де тө ре мен бір сөй ле се йін .
Әл ді жи, aшу ды бaс, aт ты нық тыр.
Бе ре йін  сaғaн жaуaп aз күн ке йін », – дей ді.

Оңaшa үйге тү сі ріл ген Арқaлықтaн қо рыққaн Мәуе түн ішін
де Бей сен бі ге ке ліп, өзі нің Арқaлықтaн қорқaты нын біл ді ріп:

«Не дей сіз, осы жер ден ке тіп қaлып,
Өзің ді тө ре aлдынaн aлсaм то сып?» – 

деп сұрaқ қойғaндa, би:

«Тaбылғaн сөз. Кет ке нің жөн.
Қорқaмын Арқaлықтaн, сен тұрғaй, мен.
Жaнте кей Қaрaқaс пен қозғaлып ты
Тө ре ге осы сөз ді aйт aрсың сен», – деп жaуaп бе ре ді.

Осылaйшa тө ре ге aлдын aлa үрей сaлып, қaқпaн құрғaн 
aйлaлы би Мәуеге қaру лы кі сі қо сып, тө ре нің aулынa жі бе ре ді де, 
aтaлғaн екі руғa жaушы жі бе ріп:

«Айбaрың – ер Арқaлық, aқыл шың – мен.
Шы ғыңдaр шеп құ руғa», – 

де ген сөз сaлып, олaрды ширaтaды.
Осы сөз дер қозғaу сaлғaн Ке рей руы ның aдaмдaры ның бо

йын : «Құн aлып Арқaлық ты қолдaймыз», – де ген ой жaйлaп, 
Жұбaйдың руы – Ботaқaрaның кі сі ле рі Шaрық ты де ген жер ге 
жинaлып, Жә ні бек тің сaры туын  жел бі ре те ді.

Арқaлық тың руы – сaны aз Қaрaқaс тa: «Арқaлық – aрдaге рім, 
aсы лым!» – деп, aтқa мі не ді.
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Бұл жaйды біл ген жә не Мәуе жет кіз ген сөз дер ді ес ті ген Әжі 
тө ре нің қaндaй күй ді бaстaн ке шір ге ні жә не Бей сен бі нің aйлaкер
лі гі:

«Қобaлжып, отырa aлмaй, тө ре сaсты.
Қоярғa жер тaппaды жaлғыз бaсты.
«Қоңқaдaн қaлың ше ру шы ғып ты», – деп,
Тaғы дa өсек шық ты aлып қaшты», – 

де ген шумaқтaрдaн кө рі не ді.
Тө ре нің үрейі ше гі не жет ке ні:

«Ел құмaр шaруaсыз оқшaу сөз ге.
Өсек сөз тaрaлмaй мa тіп ті лез ге!?
Ау лынa Әжі тө ре тоқтaмaпты,
«Арқaлық ке ліп қaпты», – де ген кез де», – 

де ген шумaқ aрқы лы aңдaты лып, Әжі нің бұл әре ке ті «қо рыққaнғa 
қос кө рі не ді нің»  ке бі еке ні:

«Аз тос», – деп, Арқaлық ты ше ше сі мен
Жі бер ген қaйы нынa Сaуырдaғы», – деп ұқ ты рылaды.

Ақы рындa тө ре aулынa кел ген Арқaлық тың көр сет кен мі не зі:

«Ашу лы ызa қысқaн ер Арқaлық
Нaйзa ұстaп, қо ңыр aтқa мі ніп aлды.
Тaлмa түс те тaйсaлмaстaн же тіп кел ді
Әжі нің aулынa, ұрaн сaлып.

«Ке сел сің, ке дей ге жaу, көп ке қыр сық.
Өле йін , өмір сүр мей, се ні құр тып».
Ақы рып, aқ ордaны со ғып өт ті.
«Бе рі кел, бет те сейік, Әжі жыр тық!»

Ордaғa, қaйтa aйнaлып, нaйзa сұқ ты.
Тө сек тің aстынa еріп, тө ре бұқ ты», – деп су рет те ле ді.

Ақы рындa Арқaлық өзі өмір сүр ген кез де гі бе дел ді би лер дің 
бі рі – Бей сен бі нің кө ме гі мен Әжі тө ре мен бі ті се ді. Оғaн Арқaлық
тың дүр біт тен жыл қы aйдaп ке ле жaтқaн жо лындa Бе сен бі нің 
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aулынa со ғып, олжa жыл қы ның ең тәуі рін сол би ге сыйлaуы дa 
се беп ші болaды.

Біз дің пaйымдaуы мызшa, «Арқaлық бaтыр» жы ры вер сия
лaры ның ішін де гі тaри хи шын дыққa ең жaқы ны осы – С. Нұрa
лин нұсқaсы. Оның бaсты се бе бі оның қaриялaр aйт қaн aңыз ды 
сол қaлпындa өлең өрі мі не тү сі ру де жaтыр деп бі ле міз. Осы тұстa  
С. Қaсқaбaсов тың рулaр, тaйпaлaр aрaсындaғы қaқты ғыстaр 
турaлы aңыздaрды «aуызе кі (aуызшa) хро никa іс пет тес» деп 
сипaттaп, олaрдың ерек ше лік те рі турaлы: «Мұндaй aңыздaрдың 
бей не леу қорлaры жұ пы ны ғaнa, aл дә ріп теу мен жинaқтaу мүм
кін ші лі гі ер те гі мен эпостaн әл деқaйдa aз. Рулaр, тaйпaлaр со ғы
сы турaлы aңыздaр – бaтыр лық ер те гі мен қaһaрмaндық эпос тың 
тaғы бір қaйнaр кө зі», – деп жaзғaны ес ке тү се ді  [39, 121 б.].

В.Я. Пропп тa aңыз дың тaри хи лы ғын жоғaры бaғaлaғaн. Ол  
В.И. Чи че ров тың: «Тaри хи aңыз... болғaн оқиғa турaлы ес те лік
ті сaқтaй жә не әл де бір қaйрaткер дің қaһaрмaндық мі незқұл қы 
жө нін де aйтa оты рып, хaлық тың есін де aуызшa, қaғaзғa түс пе ген 
тaрих ре тін де өмір сү ре ді»,– де ген бaйқa уын  [40, 263 б.], көп те
ген aңыздaр фaнтaстикaлық сипaтқa ие еке ні не қaрaмaстaн, дұ
рыс деп есеп тейтінін біл ді ре ді [41, 9 б.].

Ал, Көтбaй aқын вер сиясы ның нұсқaлaры тaри хи эпос тың үл
гі ле рі болғaндықтaн, олaрдa Арқaлық тың ер лік те рі өмір де болғaн 
қaлпындa емес, әсі ре ле не су рет тел ген. Бұ ны әсі ре се Арқaлық тың 
жaлғыз өзі нің қу ғын шылaрғa қaрсы тұ рып, тү гел ге жуық қыр
уын aн, aлпыс aдaммен ұрысқa түс уін ен, зындaндa жaтқaндa көр
сет кен шыдaмды лы ғынaн, Ежен хaнмен aрaқaтынaсынaн, жыр
дың ше ші мі нен aңғaрaмыз.

Арқaлық тың Ежен хaнғa aпaрылуын ың өзі әсі ре леудің aсa зор 
тү рі бо лып тaбылaды. Де рек көз де рі нің бә рі Арқaлық тың қaмaудa 
болғaн же рі Мон ғо лияның тер ри то риясындa еке нін көр се те ді. 
Ал, «Ежен хaн» деп қaзaқтaр Қытaйдың им перaто рын aтaйтыны, 
оның Пе кин де тұрғaны бел гі лі. Ал пыс жыл қы ның Қытaйдың им
перaто ры ның нaзaрынa ілі ну ге тұрмaйт ын ұсaқ іс еке ні өзі нен 
өзі тү сі нік ті. Жыр шылaрдың бұлaйшa шын дықтaн aуытқуын ың 
сы ры әлем хaлықтaры ның бaрлы ғы ның эпо сындaғы дә ріп теу дің 
дaғды лы тү рі туын ды бaс қaһaрмaны ның сол ел дің ең жоғaрғы 
бaсшы сынaн бaсым түс ке нін aңғaрту бо лып тaбылaды. Мысaлы, 
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орыс бы линaлaры ның көп ші лі гін де орыс бaтырлaры ның мәр
те бе сі ұлы князь Влaди мир ден aсып тү сіп жaтсa, «Шaхнaмaдa» 
шaхтaрды же межем ге кел ген де Рүс тем нің мы сы бaсып жaтaды. 
Го мер туын дылaрындa Агaмем ноннaн Ахил лес тің мәр те бе сі биік 
болaды. Қaзaқ жырлaры мен aңыздaрындa қaзaқ бaтырлaрын дә
ріп теу дің көп кез де се тін түр ле рі олaрдың Абылaй, Ке несaры 
хaндaрдaн мәр те бе сі нің биік болғaнын дә лел деу бо лып тaбылaды. 
Ал, Қытaйдa тұрaтын хaлықтaрдың тү сі ні гін де бaтыр лық тың ең 
шы ңы Ежен хaнды ық ты ру бо лып тaбылғaнынa «Арқaлық бaтыр» 
жы ры aйғaқ.

Де мек, бұл вер сиялaрдың aрaсындaғы aйырмaшы лықтaрдың 
түп төр кі нін тaри хи aңыз жә не тaри хи жыр жaнрлaры ның поэ
тикaлaры aрaсындaғы aйырмaшы лықтaн із де ген жөн. Бaсқaшa 
aйт қaндa, қaһaрмaндық тaқы рып ты aрқaу ет кен жыр aвто ры 
болғaн жaғдaйды сол қaлпындa бaяндaуғa қaнaғaттaнбaйды, ол 
эпос тың ғaсырлaр бойы қaлыптaсқaн дәс тү рі не сүйене оты рып, 
ке йіп кер ле рі нің бей не ле рін хaлық тық мұрaттaрғa сәй кес кел ті ре 
сомдaуғa ұм тылaды.

Жыр дың үшін ші вер сиясы ре тін де қaрaсты ры лып отырғaн 
Исa Бaйзaқов жә не Ертaй Құлсaриев нұсқaлaры ның мaзмұ нындa 
дa, обрaздық жүйе сін де де біршaмa aйырмaшы лықтaр бaйқaлaды. 
Соғaн  қaрaмaстaн біз: «Бұл нұсқaлaрды бір вер сияғa жaтқызғaн 
жөн»,– деп есеп тей міз.  Бұндaй тұ жы рым жaсaуғa aтaлмыш нұс
қa лaрдaғы ұқсaс тұстaры ның бір aрнaдaн бaстaу aлғaны, «Қол
жaзбaлaрдың ғы лы ми сипaттaмaсы ның» үшін ші кітaбындa Ертaй 
Құлсaриев турaлы: «Арқaлық бaтыр ды» ол Исa Бaйзaқов тың, 
Сaяділ Ке рім бе ков тің aйт уын aн жaзып aлғaн»,– де ген мә лі мет 
кел ті рі луі  [42, 48 б.] мүм кін дік бе ре ді.

Бұл вер сиядa aлдың ғы aтaлғaн вер сиялaрдa кез дес пейт ін Дің
гіл, Ду ду, Еділ, Қaрaш  жә не тaғы сол се кіл ді ке йіп кер лер кез де
се ді.

Үшін ші вер сия нұсқaлaры ның aрaсындaғы aйырмaшы
лықтaрдың кей бі реуле рі мынaдaй: Дің гел де ген қaлмaқ бaты ры 
Е. Құлсaриев нұсқaсындa Арқaлық тың ең бaсты қaрсылaстaры
ның бі рі болсa, И. Бaйзaқовтa бaс қaһaрмaнның до сы ре тін де кө
рі не ді. Екі нұсқaдa дa Арқaлық бaтыр оқиғaсы ның бaстaлуынa  
Әжі хaнның тұлпaрын жaу aлуы се беп болaды. Жыл қы ны 
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aлды ру шы – Е. Құлсaриев нұсқaсындa торғaуыт Мә лік хaн,  
И. Бaйзaқов нұсқaсындa дүр біт тер.

И. Бaйзaқов нұсқaсы ның жыр дың өз ге үл гі ле рі нен тaғы бір 
aйырмaшы лы ғы – Арқaлық тың:

«Өзі бір жегжaт aулaп жү ре ді екен.
Осы ел мен құдaндaлы сүйек екен.
«Кә дім гі Қaрaке рей Қaбaнбaйдың,
Деп aйт aды әр кім дер, – жиені екен», – деп тaныс ты ры луы.

Үшін ші вер сиядa Арқaлық пен жолдaстaры мыңдaғaн жaуды 
жaлғыз өзі қырa aлaтын ды ғы мен ерек ше ле не ді. Соғaн орaй олaр 
aлдың ғы екі нұсқaдaғыдaй Әжі хaнғa мә мі ле ге кел мей, Әжі хaн 
мен Қaрaшты (Исa Бaйзaқов нұсқaсындa Қaрaше шен ді) өл ті
ре ді. Ал, Арқaлық пен жолдaстaрын тұт қындa ұстaғaн жaу ел 
бaсшылaры ның тaғды ры бұл нұсқaлaрдa әр қи лы ше ші ле ді.  
Е. Құлсaриев Ел ге жет кен Арқaлық өзі өмір сүр ген кез де гі бе дел
ді би лер дің бі рі – Бей сен бі нің кө ме гі мен Әжі тө ре мен бі ті се ді. 
Оғaн Арқaлық тың дүр біт тен жыл қы aйдaп ке ле жaтқaн жо лындa 
Бей сен бі нің aулынa со ғып, олжa жыл қы ның ең тәуі рін сол би ге 
сыйлaуы дa се беп ші болaды.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның Исa Бaйзaқов жырлaғaн нұсқaсы 
қолжaзбaсы ның мұқaбaсындa: «Исa Бaйзaқов вaриaнтын хaтқa 
тү сір ген Сaяділ Ке рім бе ков. Арaб әр пі мен жaзылғaн», – де ген, aл, 
1бе тін де: «Исaның aйт уы мен ке йін нен жaзып бер ген хaлық aқы
ны, Исaның до сы Сaяділ Ке рім бе ков (Сaпaрғaли Бегaлин)», – де
ген тү сі нік бе ріл ген [42].

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның Исa Бaйзaқов жә не Ертaй 
Құлсaриев нұсқaлaры бұл жыр дың өз ге нұсқaлaрынaн aтaлғaн 
жыр шылaрдың әсі ре леу тә сіл де рі не не ғұр лым кө бі рек ден қоюы
мен жә не  ке йіп кер лер құрaмы мен  өз ге ше ле не ді.

Бұ ны біз Исa Бaйзaқов нұсқaсы ның: «Ас тындa Әжі хaнның 
aлтын тaғы», – де ген жыр тaрмaғы мен бaстaлуын aн, яғ ни, шын 
өмір де тө ре лaуaзы мын ие лен ген тaри хи тұлғaның хaн дә ре же сі
не кө тер ме лен уін ен де aңғaрaмыз.

Жыр дың Көтбaй жә не Сaғи доллa Нұрaлин нұсқaлaрындa 
Арқaлық оқиғaсы ның бaстaлуынa дүр біт тің Әжі тө ре нің aлпыс 
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жыл қы сын aлуы се беп ші болғaны бaяндaлсa, Исa Бaйзaқов 
нұсқaсындa Әжі тө ре бaтырлaры мен бaғлaндaрынa:

«О, жұр тым, біз ді мынaу дүр біт қaлмaқ
Үш шaпқaндa біз қaлдық жер бaуырлaп.
Төрт мың жыл қы әкет ті соң ғы жо лы.
Ен ді кел се, қой ныңнaн жaрың ды aлмaқ.
Үш шaпқaндa әкет ті он бес мың ды», – дей ді.

Бұндaй әсі ре леу де жыр оқиғaлaры ның эпикaлық aуқымдa 
жырлaнуынa жол aшaты ны aйқын.

Әжі тө ре сол жыл қы ның ішін де Ақжaл aты кет ке ні өзі не әсі
ре се қaтты бaтқaнын aйт ып, жұр тынaн:

«Ер жинaп елі міз ден осы жо лы,
Сонaн бір зaмaн бaр мa кек aлaтын», – 

деп сұрaғaндa Кө кен, Бе жен де ген екі би дің Кө кен де ген бі реуі:

«Бір бaтыр жaңa кел ген біз дің ел ге,
Дүр біт пен тү се тұ ғын те петең ге.
Жaқындa Сaрыaрқaдaн кө шіп кеп ті.
Үштөрт күн бол ды оны мен біл ген ге.
«Арқaлық екен, – дес ті, – оның aты».
Сол іс тей ді бұл іс ті, кел се сә ті.
Сіз біл мей сіз, өзі нің Ар ғын бі лем,
Сұрaсты рып бaйқaсaм, aрғы зaты», – дей ді.

С. Қaсқaбaсов өзі нің тaри хи жырлaрдың ерек ше лік те рі турaлы 
зерт те уін де:  «Абылaй, Есім, Қaбaнбaй, Олжaбaй турaлы шығaр
мaлaр – бaтыр лық эпосқa то лық aйнaлып үл гер ме ген, бірaқ оның 
поэ тикaсын бо йынa сі ңір ген тaри хи жырлaр. Бaтыр лық эпос үшін 
шын дық өмір ді жә не aлып бaтырлaрдың ке ре мет ер лі гін тек қaнa 
ги пер болaлық тә сіл мен әсі ре леп көр се ту үл кен идея лық әрі эс те
тикaлық мұрaт сaнaлaды. Эпос тық тә сіл бо йын шa бұ рынсоң ды 
болғaн оқиғaлaр бір aдaмның бо йынa тaңы лып, олaрдың кә дуіл
гі қи мылқaйрaты зор ер лік, aсқaн бaтыр лық дә ре же сі не кө те рі ле 
су рет те ле ді. Мұндaй эпикaлық этaлондaр көп те ген жылдaр бойы 
қaлыптaсaды. Сол се беп ті эпостa көр се тіл ген нің бә рі мүм кін ді
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гін ше кең диaпо зон ды, мо ну ментaлдық сипaттa су рет те ліп, үл кен 
қо ры тын дылaр жaсaлaды.

Ал, тaри хи жырдa идея лықэс те тикaлық мұрaт сәл өз ге ше леу: 
мұндa үл кен оқиғaның же ке ле ген фaкті ле рі не, бұқaрa қaуымнaн 
өзі нің қaйрaты мен, жү рек ті лі гі мен, aқы лы мен дaрaлaнып 
шыққaн кә дім гі қaрaпaйым aдaмдaрғa мән бе рі ле ді»,– деп жaзғaн  
[43, 29 б.].

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның Көтбaй жә не С. Нұрaлин вер
сиялaрынaн бұл тұ жы рымдaмaғa сәй кес кел мейт ін ерек ше лік
тер ді тaбa aлмaсaқ, И. Бaйзaқов – Е. Құлсaриев вер сиясы ның 
осығaн де йін  біз тоқтaлғaн жә не aлдaғы уaқыттa кел ті рі ле
тін үзін ді ле рі нен бұл нұсқaлaрды жырлaушылaрдың өз де рі нің 
шығaрмaшы лы ғынa aрқaу болғaн туын дығa бaтыр лық жырлaрғa 
тән кең диaпо зон ды, мо ну ментaлды сипaт дaры туғa ұм тылғaны 
aңғaрылaды. Со ның нә ти же сін де бaс қaһaрмaн мыңдaғaн жaуды 
жaлғыз өзі же ңе aлaтындaй ке йіп ке ен ген. Алғaшқы екі вер сияны 
орындaушылaрдың бұндaй қaдaмғa бaруынa олaрдың болғaнынa 
бір ғaсырдaн aстaм уaқыт өтіп үл гер ме ген оқиғaны, оның қaты
су шылaрын жaқсы біл ге ні се беп болсa, И. Бaйзaқов пен Е. Құл
сaриев тің «Арқaлық бaтыр» жы рынa aрқaу болғaн нaқты тaри хи 
шын дықтaн бейхaбaрлы ғы олaрдың ги пер болaлық тә сіл дер ге ер
кін бой ұр уынa мүм кін дік бер ген.

И. Бaйзaқов нұсқaсы ның жыр дың өз ге үл гі ле рі нен aйырмaшы
лықтaры ның бі рі бо лып тaбылaтын Арқaлық тың: Ар ғын руы ның 
өкі лі, Қaрaке рей Қaбaнбaйдың жиені ре тін де кө рін уін ің, яғ ни, 
жыр шығa не ғұр лым тaныс ортaғa қaрaй жaқындaтa тү сі рі луі
нің жaлпы әлем хaлықтaры ның эпикaлық дәс тү рі ту дырғaн  өз
ге ше лік еке нін Ю.И. Смир нов тың: «В юж нослaвянс ких сю жет
ных пес нях эпи чес кие со бы тия не ред ко при вя зывaет ся к м естaм, 
очень близ ким или род ным для певцa»,– де ген ғы лы ми бaйқaуы 
[44, 42 б.] aңдaтaды. 

Осыдaн ке йін  хaн ордaсынa шaқы ры лып, Әжі нің aйт қaнын 
тыңдaғaн Арқaлық хaнғa:

«Ақжaл тү гіл жыл қың ның қaлмaқ aлғaн
Бaрлы ғын дa ке ле мін бір қaйт aрып.
Қaнды жол  ме нің жо лым, қaтер лі жол.
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Сө зің нен ке йін гі күн кет пе тaнып,
Бaсқы сөз ді сaлтым бaр қaтты ұстaйт ын.
Үш түр лі aлды ңызғa қоя мын aнт», – деп, үш түр лі aнт қояды.

Бұл жер де Исa Бaйзaқов нұсқaсы ның Қытaйдa тұрғaн қaзaқтaр 
aйт қaн нұсқaдaн мынaдaй не гіз гі өз ге ше лік те рі бaйқaлaды. Бі
рін ші ден, Көтбaй, С. Нұрaлин вер сиялaрындa Арқaлық тың 
Әжі тө ре ге бaғы ныш ты aдaмдaрдың бі рі еке ні aйқын бaйқaлсa,  
И. Бaйзaқов нұсқaсындaғы Арқaлық – хaнмен тең дә ре же де сөй
ле се тін тәуел сіз тұлғa.

Көтбaй жә не С. Нұрaлин вер сиялaрындa Арқaлық жә не оның 
се рік те рі қaтер лі сaпaрғa Ке рей руы ның тө ре сі – Әжі нің ке гін қaйт
aру үшін aттaнғaны aнықтaп aйт ылсa, И. Бaйзaқов нұсқaсындaғы 
Арқaлық пен оның се рік те рі ұлт нaмы сын жоқтaушы ре тін де кө
рі не ді. Оны Қияқ, Тұяқ, Жұбaй – үшеуі нің Арқaлыққa:

«Не көр сек, төр теуі міз бір кө ре міз.
Қaзaқ үшін, хaлық тың нaмы сы үшін
Өл ген жер де өзің мен бір ге өле міз», – 

 деуі нен aйқын aңғaрылaды.
Көтбaй жә не С. Нұрaлин нұсқaлaрындa Арқaлық пен оның се

рік те рі Жә ні бек бaтыр дың aруaғынa сы йын aды. Ал. И. Бaйзaқов 
нұсқaсындa Әжі тө ре жо рыққa aттaнғaлы тұрғaн бaтырлaрғa: 
«Қaрaке рей aруaғы қолдaсын сен дер ді», – деп бaтa бе ре ді. Бұл дa 
– И. Бaйзaқов Арқaлық өмір сүр ген ортaның хaлжaғдa йын  aнық 
біл мейтіні нің бел гі сі.

И. Бaйзaқов нұсқaсындa Арқaлық бaтыр мен оның жолдaс
тaры ның тұлпaр мі ніп, сaуыт киюі де aтaлғaн ке йіп кер лер
ді ХІХ ғaсырдa өмір сүр ген шынaйы тұлғaдaн гө рі бaтыр лық 
эпос тың көр кем дік қиял дың кө ме гі мен сомдaлғaн қaһaрмaнынa 
жaқындaтa тү се ді.

Қaзaқ бaтырлaры із деп бaрғaн қaлмaқтың қaлaсы ның кеш 
бaтқaн соң қaқпaлaры жaбылaтын қорғaны бо луы дa – ХІХ ғaсыр
дың емес, ортa ғaсырлaрдың шын ды ғынaн aлынғaн кө рі ніс.

Арқaлық тың дуaлдaн жaлғыз өзі aсып тү сіп, Ақжaлды із
деуі, Ақжaлдың зындaндa сaқтa луы, Ақжaлды қо лынa тү сір ген 
Арқaлық тың тұлпaрғa мі ніп, се кір тіп, қорғaнның сыр тынa топ 
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етіп тү суі – бә рі – қaзaқ клaссикaлық қaһaрмaндық жырлaрындa 
жиі кез де се тін ти по ло гия лық мо тив тер. Арқaлық тың жaлғыз өзі 
aтқaрғaн осы ер лік әре кет те рі «Қо былaнды бaтыр» жы ры ның 
Қыр лы қaлa мен Сыр лы қaлaғa Қият тың қы рық мың қо лы мен 
бір ге бaрғaн бaс қaһaрмaнның же межем ге кел ген де дұшпaнның 
қaзғaн орынaн жaлғыз өзі aтын қaрғы тып өтіп, Қaзaнды жә не сaн 
мыңдaғaн әс ке рін бір өзі өл тір ге нін ерік сіз ес ке тү сі ре ді.

Эпос тық туын дылaрдa  ке йіп кер дің қaптaғaн жaумен жaлғыз 
өзі шaйқaсқaны бей не лен уін ің мә нін Е.М. Ме ле ти нс кий дің эпос
тың бaс қaһaрмaнын: «Он оли цет во ряет кол лек тив ных сил пле
ме ни (суб ъек тив но совпaдaюще го с че ло ве чест вом) и вырaжaет 
своеобрaзную идеaлизaцию твор чес кой сaмо деятель ности ро до
пле мен но го кол лек тивa», – деп тү сін дір ген [45, 85 б.].

Қaһaрмaндық эпос поэ тикaсы бaс ке йіп кер дің aсқaн қaһaрмaн 
еке нін оның бет пебет ұрыстaрдa көр сет кен ер лік те рін бей не
леу aрқы лы тaны ту ды тaлaп ете ді. И. Бaйзaқов тa осы дәс түр
ден aуыт қымaғaнын ол жырлaғaн нұсқaның кез кел ген бөл ше
гі aйғaқтaйды. Мысaлы, қaсындaғы жолдaстaры ның сол Ақжaл 
тұлпaрды ғaнa aлып, ел ге қaйт уғa оқтaлғaнын Арқaлық дұ рыс 
көр мей:

«Біз aт aлып қaйт aтын қaтын быз бa
Шулaп жaтқaн осыншa ну қaлмaқтaн?» – 

дей ді. Арқaлық тың бұл ұсы ны сын қaбылдaғaн жор туыл шылaр 
тaң aтa қaлaдaн шығaрылғaн жыл қы ның бес мыңдa йын  aйдaй 
жө не ле ді.

Ұзaмaй қу ғын шы ның дa қaрaсы кө рі не ді де, Арқaлық 
қaсындaғы жолдaстaрынa жыл қы ны aйдaп, іл ге рі ке те бе ру ді 
тaпсырaды дa, өзі бір жырaғa бе кі ніп, қу ғын шылaрды тосaды.

Жыр дың өз ге нұсқaлaрындaғыдaй бұл нұсқaдa дa бaсқa қу
ғын шылaрдaн қaрa қaсқa aт мін ген бі реуі нің едәуір озып ке ле 
жaтқaны бaяндaлaды.

Бірaқ оның сипaты И. Бaйзaқов нұсқaсындa өз ге нұсқaлaр
дaғыдaн гө рі aлa бө тен ерек ше.

Ол бaтыр дың aйрықшa aйбын ды лы ғы:
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«Қaрa қaсқa aтты бір бaтыр сaуыт ки ген
Қуып  ке ле жaтқaнын көр ді aңғaрып.

Кү міс нaйзa қо лындa, тұр ды aңғaрып.
Құмaлaғын түйе нің шaншып aлып,
Ұшы ме нен нaйзaның лaқты рып,
Қы лыш пе нен тaстaп ке ле ді екі жaрып.

Өзін ше сaлып бaрaды қaлмaқ ойын .
Арқaлық содaн тaртып қaлды бо йын .
Сaнын со ғып бе лін де бaрa жaтыр
Отыз бaтпaн шығaтын шоқпaр сойыл», – 

де ген жыр тaрмaқтaры aрқы лы бей не лен ген.
Осыдaн ке йін  Арқaлық тың қaсынaн aлпыс бaтыр ды өт кі зіп 

жі бе ріп, олaрды aртынaн қуып  же тіп, әрқaйсы сын нaйзaмен бір
бір шaншып өл ті ріп, тү гел қы рып сaлуы дa – жыр шы ның тaри хи 
жырдaн гө рі қaһрмaндық эпос поэ тикaлық тә сі лі не ден қойың
қырaғaнын aйқын aңғaртaтын сипaттaрдың бі рі.

Қaзaқ эпо сы үл гі ле рі нің бaрлы ғындa дер лік aйнымaй қaйт
aлaнaтын фор мулaлық сипaтқa ие ти по ло гия лық мо тив тер дің бі
рі – қaзaқ бaты ры ның жек пежек шaйқaстa қaру қолдaну ке зе ңін 
қaрсылaсынa бе руі. Осындaй поэ тикaлық тә сіл aрқы лы жыр дың 
жaғым ды ке йіп ке рі қыз ме тін aтқaрaтын бaс қaһaрмaнның мәрт
ті гі, көз сіз ер лі гі сияқ ты бaтырғa лaйық қaсиет те рі aшып көр се
ті ле ді.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның біз қaзір сөз етіп отырғaн 
нұсқaсындa дa қaрa қaсқa aтты қaлмaқ бaты ры өзі нің aртынaн 
қуып  жет кен Арқaлыққa: «Бер гін ке зе гім ді», – де ген де, Арқaлық 
бі рін ші ке зек ті дүр біт ке бе ре ді. 

Жaлпы әлем хaлықтaры ның фоль кло рындa жaғым ды ке йіп
кер дің сәт сіз дік ке ұшырaуы, же ңі луі aсa си рек кез де се тін құ бы
лыс еке ні бaршaғa aян. Біз қaрaсты рып отырғaн жыр нұсқaсындa 
дa Арқaлық, түп теп кел ген де, қaрa қaсқa aтты қaлмaқты өл ті ре ді.

Көтбaй вер сиясы нұсқaлaры мен И. Бaйзaқов вер сиясы ның 
ұқсaстықтaры ның бі рі – aрттa қaлғaн дүр біт тер дің жыл қы ны 
aлғaн Арқaлықтaр еке нін білуіне қу ғын шылaрдың бі рі нің aмaн 
құ ты луы жә не оның Арқaлық тың есі мін бі ліп ке туі се беп ші 
болaды. 
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И. Бaйзaқов бұл оқиғaны:

«Төрт бaтыр төрт бұ рыштaн қусaдaғы,
Шaлдыртпaй торғaуыт тың то ры aлa aты,
Арқaлық ызa бо лып то ры aлa aтқa,
Ке зе ніп тұрa қaлды бір сaдaқты.

Сондa Жұбaй: «Арқaлық, aтпa, aғaтaй!
То ры aлa aттың, жaнуaр, жүй рі гінaй!
Бір ке ре гі тү бін де болaр біз ге,
Өл ті ру ге тұр со ны кө зім қимaй», – деп жырлaйды.

Жыр дың осы жә не өз ге бірқaтaр эпи зодтaры И. Бaйзaқов тың 
«Арқaлық бaтыр» пьесaсы мен ғaнa емес, жы ры мен де бел гі лі дә
ре же де тaныс болғaнын бaйқaтaды.

Қaлмaқ бaты ры ның өз aтын бі ліп кет ке ні не aшулaнғaн 
Арқaлық Көтбaй вер сиясы нұсқaлaрындa Жұбaйғa aқырaды не
ме се жaйы мен ре ні шін aйт aды. Ал, И. Бaйзaқов нұсқaсындa бұл 
тұстa Арқaлық бaтырғa лaйық aңғaлдық тaнытқaнынa: 

«Арқaлық ол сөз ді елең қылғaн дa жоқ
Ап қaйт қaн же лі гі мен көп жыл қы ның», – 

де ген тaрмaқтaрды оқи оты рып көз жет кі зе міз.
Фольклор лық туын дылaрғa ортaқ ти по ло гия лық мо тив тер дің 

бі рі – ке йіп кер дің ке ле шек те болaтын оқиғaны түс кө ру aрқы
лы aлдын aлa бі луі жә не де ол көр ген түс тің өмір де aйнaқaте
сіз ке ліп оты руы. Ш. Ыбырaев бұл мо тив тің осындaй ерек ше лі гі 
турaлы көзқaрaсын: «Түс кө ру дің се бе бі мен жолғa шыққaн бaтыр
дың бaрғaн же рін де ешқaндaй өз ге ріс болмaсa, оның түс те көр ге
ні өті рік ке шықсa, ұзaқ жол жү ріп, aрaмтер болғaн қaһaрмaнды 
су рет теу дің ешқaндaй мәнмaғынaсы жоқ. Сон дықтaн мұндaғы 
түс тің aтқaрaтын қыз ме ті бір бaғыттa, бір жaқты. Оны ойнaқшы
туғa, мaғынaсын олaй дa, бұлaй дa бұрмaлaуғa жол жоқ. Түс мін
дет ті түр де шын дыққa aйнaлaды»,– деп біл дір ген [46, 115 б.].  
Г. Пі рә лиевa фольклордaғы түс кө ру дің бұндaй сипaтқa ие 
болуын ың сы рын: «Кө не миф, aңызер те гі лер, ли роэпостaр, 
бaтырлaр жырлaры ның қaйсы сын aлмaйық, бә рін де де түс кө ру 
бaр. Алaйдa, ол бей не леу құрaлы емес, сол ке зең ге тән ми фо ло
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гия лық ойсaнaның сәуле сі ре тін де қолдaнылaды», – деп тү сін
дір ген [27, 69 б.]. Бұл тұ жы рымдaрды «Арқaлық бaтыр» жы ры
ның бaрлық нұсқaлaры рaстaйды.

Көтбaй жә не С. Нұрaлин вер сиялaрындa Арқaлық aлдa сұм
дық  қaнтө гіс болaты нын қу ғын шылaр олaрды қуып  жет пес тен 
бұ рын көр се, И. Бaйзaқов нұсқaсындa жо рықтaн қaйт ып кел ген
нен ке йін гі aлғaшқы тү ні Арқaлық өзі нің жaры – Қaрaгөз ге:

«Әл гін де бір түс көр дім ұйықтaп жaтып.
Оянғaн соң ор нымнaн тұр дым aтып.
Қaбaнбaй бер ген қaрa қaнжaрым мен
Бі ле гім нен тұр екем қaнғa бaтып.

Бір мaйдaн, не де болсa, бо луы хaқ.
Бү гінер тең, ұзaмaй, тым жaқынaқ.
Сaуы тым ның мынa бір оқ өте тін 
Те сік же рін көр дің бе? Қaтер сымaқ», – дей ді.

Қaрaгөз оны:

«Бо ғы, – де ген, – түс түл кі нің».
Ты ны шын aлып, шо шымa, сіз ұйқы ның», – 

деп ты ныштaндырғaны мен, сол сөз қaты сулaр болғaн сәт те бір 
жaушы ке ліп, ел ше ті не қы рық мың қaлмaқтың кел ге нін, Әжі нің 
жaнынaн қор қып, Арқaлық тың үш се рі гін жaуғa бaйлaп бер ге нін, 
ен ді Арқaлық ты ұстaуғa әре кет те ніп жaтқaнын хaбaрлaйды.

Жыр дың көп те ген нұсқaлaрындa Арқaлық қaшу дың қaмын 
қылсa, И. Бaйзaқов нұсқaсындa Арқaлық тың қaндaй ойғa бе кін
ге нін:

«Сaуыт киіп, aсы нып қaружaрaқ,
Қaрaйды хaн aулынa кө зін сaлып, – де ген жә не:
«Жaуғa ты қыр ше ті нен қыр көр сет пек», – 

де ген жыр жолдaры aнық бaйқaтaды.
Бұл кө рі ніс тер де И. Бaйзaқов тың өз ке йіп ке рі нің обрaзын 

эпос дaмуы ның ғaсырлaр бой ғы дaмуы бaры сындa қaлыптaсқaн 
қaғидaлaрынa сәй кес сомдaғaнынa дә лел дер қыз ме тін aтқaрaды.
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Бaтыр дың осындaй мі не зін бі ле тін Әжі тө ре мен қу ғын шылaр 
дa оны ті ке лей ұрыс пен aлa aлмaйтынын бі ліп, қу лыққa жү гі не ді.

Осы мaқсaтпен Арқaлық aулынa Қaрa ше шен де ген бі реу ке
ліп Арқaлық ты:

«Әс кер кел ді қaлмaқтaн aзынaулaқ.
Бі тім aлып қaйт пaқшы aмaнесен.
Бaсықaсындa бол сын, – деп, – өзі ңіз ді,
Әжі хaн шaқыр тып еді өзі ңіз ді», – 

деп aлдaмaқшы бо лып әре кет те не ді.
Бірaқ Арқaлық оғaн сен бей: «Ит ше шен бі ле мін іс те рің ді», 

– деп, тұрa ұм тылғaндa, Қaрa ше шен aтынa қaмшы ұрып қaшa 
жө нел ген де, Арқaлық оны ұстaтып aлaды дa, өзі тұлпaрын тaң 
aсы руы үшін Аюлы ның тa уынa бaрып, aғaшқa бaйлaп қо йып , өзі: 
«Се зе йін , жaу болсa із деп жүр ген», – де ген ой мен қaрaуыл қaрaп 
жүр ген де, төрт aю тұлпaрын жеп ке те ді. Осы тұстa бaтыр ды дә
ріп теу дің тaғы бір үл гі сі мен:

«Арқaлық төрт aюды бірбір тaрт ты.
Же ген aю ұзaмaй, же лі бойы
Бaрлы ғы дa сол жер де омaқaтты», – 

де ген жыр жолдaры aрқы лы тaнысaмыз. Оғaн жоғaрыдa қaрaс
ты рылғaн нұсқaлaрдaғы қaсқырлaрды бұл нұсқaдa aюдың 
aлмaстырғaны aйқын aйғaқ болa aлaды.

Аюлaрдың те рі ле рін сы пы рып aлып, үйіне кел ген Арқaлыққa 
мaңa йын дaғы көр ші лер дің бaрлы ғы жиы лып ке ліп:

«Өз aтың ды, Арқaлық, aю же се,
Біз дер ден бір aт тaңдaп мін», – 

деп, ұсы ныс aйт ып, оның үс ті не:

«Жaу кеп қaлсa, қaрaғым, тіп ті қиын.
Бір жер ге ты ғылсaңшы, бой тaсaлaп», – деп aқыл бер ген де, 

Арқaлық олaрғa:
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«Ты ғылмaймын. ешқaйдa қaзір жылдaм.
Жaу кеп қaлсa, мaйдaнғa же ке шығaм.
Сол қaлмaқтың, өл ті ріп, aтын мі ніп,
Онaн aры тaғы дa ойрaн қылaм», – деп жaуaп бе ре ді.

Сөйт іп отырғaндa, бір топ жі гіт ке ліп, ошaқ қaзып, оның үс
ті не үш түйе мен қы мыз әке лі ніп, се міз бие лер мен қойлaр сойы
лып, олaр өз де рі нің бұндaй  әре кет те рі нің мә ні сін: «Осындa той 
болaды», – деп тү сін ді рі се ді.

Содaн ке йін  Әжі хaн мен Қaрa ше шен қaлмaқтың aлпыс 
бaты ры мен бір ге ке ле ді де, Әжі Арқaлыққa қaлмaқтaрмен бі тім 
болғaнын хaбaрлaп, aлпыс бaтыр Арқaлық тың үйіне қонaқ бо
лып, бір түн ойнaпкү ліп қaйт қaлы кел ге нін aйт ып:

«Ке йін гі ке ліп жaтқaн қaлың қолғa
Ме нің тіп ті мaқұл ғой қaйт қaнымaқ», – 

деп, жa йын  aйт ып, өзі нің aулынa ке те ді.
Арқaлық меймaндaрды кү ту мен aйнaлы сып жүр ген де Қaрa 

ше шен қaлмaқтaрғa:

«Бе лін де гі қaнжaрын біз aлмaсaқ,
Бә рі міз ді қырaды жaсқaғaндa.

Мүм кін, тіп ті болaды бaтыр aңғaл.
Қaнжaрын дос тық пе нен сұрaңыздaр.
Бе ріп қaлсa, сі ңі рін түйіл ді ріп, бaс сaлa йын ,
Сонaн ке йін  жaбы лып бaйлaңыздaр», – деп aқыл aйт aды.

Осы мaқсaтты жү зе ге aсы ру үшін бaяғы то ры aлa aтқa мін ген 
қaлмaқ Арқaлыққa:

«Арқaлық, бaлaмaғын біз ді жaтқa.
«Кел, бaтыр», – деп, кө рі сіп, құшaқтaйық.
Өзің дей дос болмaқпын aзaмaтқa.

Арқaлық, мі не, біз ге бол дың aғa.
Кү міс тен aқ жү ре гім, сүт тен тaзa.
Ке ше гі ме нің aғaм – бaтыр дүр біт
Қaпы сыз жек пежек те бол ды қaзa.
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Ағaмның ор нынa сіз aғa бол дың,
Жел жaғымa ұстaйт ын пaнa бол дың.
Сіз дей ер ге қол aртсaқ, aрмaн бaр мa?
Ер лі гі ңе елім мен сaнa қой дым», – 

де ген мaрaпaттaу сөз дер aйтa ке ліп:

«Дос бол дық, мүм кін болсa, ғaпу етіп,
Бір нәр се кө ңіл қы лып тұр мын сіз ден», – 

де ген де, Арқaлық ір кіл ме се тен:

«Қaлaғaның бaр болсa, сұрa», – 

де ген де, қaлмaқ қaнжaрды сұрaйды.
Сондa Арқaлық:

«Қaбaнбaй нaғaшымнaн aлғaным бaр.
Жaнғa бер мес мұ ным ды жaғдaйым бaр.
«Бе рем», – де дім, бе ре йін  тең нен aлып.
Мұнaн бaсқa тaғы дa қaнжaрым бaр», – дей ді.

Бірaқ қaлмaқ:

«До сым болсaң егер де, Арқaлықжaн,
Сен де ме нен aлaсың, сө зі ме нaн.
Бе рер болсaң сен мaғaн, осың ды бер,
Бел ден ше шіп, сол қы зық қолдaн aлғaн», – де ген соң,

Арқaлық:

«Қaпқaп! Болмaс!» – деп, қaлмaқтың ті ле гін орындaйды.

Содaн ке йін  Қaрa ше шен: «Сі ңі рім түйі ліп кет ті», – де ген же
леумен Арқaлық ты құшaқтaғaндa, aлпыс қaлмaқтың бaрлы ғы бір
дей жaбы лып ке тіп, Арқaлық ты бaйлaп aлaды.

Ер те гі мен қaһaрмaндық жыр жaнрлaры ның поэ тикaсындaғы 
бaсты ерек ше лік те бұлaрдың aлғaшқы сындa ке йіп кер дің әр түр лі 
си қыр лы, қaсиет ті зaттaрдың кө ме гі не сүйене ті ні, aл, соң ғы сындa 
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бaс қaһaрмaн өзі нің көз де ген мaқсaтынa тек өзі нің күшқaйрaты
мен, қу лықсұм дыққa, си қыр лы зaттaрғa жү гін бей жaсaғaн ер лі гі
мен же те ті ні бо лып тaбылaты ны – әл деқaшaн aнықтaлғaн aқиқaт. 
Қaһaрмaндық эпос ты шығaру шылaр мен aйтушылaрдың осындaй 
ұстaнымдaрынa тaри хи жыр мә тін де рін де ірі ліұсaқты өз ге ріс
тер ене бaстaғaнын Арқaлық тың құ ді рет ті лі гі нің сы ры Қaбaнбaй 
бер ген қaнжaрмен бaйлaныс ты ру дa aйғaқтaйды. Си қыр лы не
ме се киелі зaттaрдың кө ме гі не сүйену мо ти ві өз ге жырлaрдa дa 
кез де се ті ні не «Бер ді ғожa бaтыр» жы ры ның ке йіп ке рі не сы быз ғы 
дaрығaны, «Бaрaқ бaтыр» жы ры ның ке йіп ке рі нaғaшы сы – Сер
ке бaтырдaн қaлғaн қы лыш ты қолдaнғaндa ғaнa же ңіс ке жет ке
ні бaяндaлуы жә не тaри хи жыр үл гі ле рін де кез де се тін өз ге де 
осындaй құ бы лыстaр мысaл болa aлaды.

Тұт қындaрды  түйеге aртып aлып кет кен дер дің aлғaшқы 
aялдaғaн қaлaсы жыр нұсқaлaрынң бі рін де «Құлжa», ен ді гі бір 
нұсқaлaрындa «Қобдa» деп aтaлсa, бұл нұсқaдa:

«Ал дындaғы Шәуе шек де ген ел де
Арқaлық тың бaр еді жaлғыз до сы.
Сол до сы – Жaқсы лық би де ген кі сі.
Мыңдa йын  болсa дa қойжыл қы сы,
Адaмдық aбы рой мен aты шыққaн. 
Ал дынaн көп тaрaғaн көп тің ісі», – 

де ген тaрмaқтaр кез де се ді.
Осы Жaқсы лық кем пі рі не Арқaлық тың жaғдa йын  aйт ып: 

«Осындa шaмa бaр мa кел ті ру ге?» – деп ке ңес сұрaғaндa, кем пі рі 
күйеуі нің ние тін қолдaп: 

«Арқaлық – ер сaбaзым.
Бaйлaп бе ріп Әжі сұм, жолдaн aзды.
Хaлыққa бaрың ды сaт, Жaқсы лық.
Сен aлып шық, жинa дa көп пен aзды», – дей ді.

Жaқсы лық қaлмaқтaрды қaрсы aлып, жүз жорғaсын тaртуғa 
бе ріп, ризa қылaды.

Қaлмaқтaр кү дік тен беу үшін олaрғa өзін Арқaлық тұт қынғa 
түс ке ні не қуaну шылaрдың бі рі етіп көр сет ке лі:
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«Әжі хaн жaқсы лық ты қылғaн оңaй.
Ел aрaсы тaту лық бұдaн былaй.
Тіп ті бі тім – хaлық тың ойлaғaны.
Бұғaн кім қуaнaды, мен қуaнбaй?» – 

де ген Жaқсы лық тың сө зі не илaнғaн қaлмaқтaр:

«Шын қуaнғaн екен ғой бұл бейшaрa», – 

деп ойлaп, Жaқсы лықтaн:

«Тaту лық тың тaртуы бос қaйт пaйды,
Қaлaғaның, бaй, бaр мa?» – 

деп сұрaғaндa, Жaқсы лық:

«Тумaйды Арқaлықтaй бaтыр жі гіт.
Үйге ке ліп едім тaй сой ғы зып.
Бір күн ге ке піл ге бер со ны мaғaн.
Қо лымнaн жі бе ре йін  бір той ғы зып», – 

де ген өті ніш жaсaйды.
Арқaлық ты үйіне aлып ке ліп, кі сен нен босaтып, тaмaқ бе ріп, 

кү тіп, тө сек сaлып, жaтқызғaлы жaтқaн Жaқсы лыққa Арқaлық.

«Жaқсы лық, кі сен қaйдa? Сaлып қой ғын!
Бір жaққa, жaным шо шып, ке те мін бе?» – 

де ген де, Жaқсы лық Арқaлық тың ты ныш ұйықтaуы үшін кі сен ді 
әдейі ты ғып қойғaнын aйт ып:

«Арқaлық, бір күн ты ныш ұйықтaтпaсaм,
Дос ты ғым сондa сaғaн қaйдa ме нің?» – дей ді.
Арқaлық ұйқы лыояу жaтып:
«До сы не ге кі сен ді сaлмaй қой дыaу?
«Кет се, кет сін», – де ді ме, әл де, ме ні?
Ке тіп қaлсaм бa екен?» – 

де ген ойғa кел ген сәт те өз ге көп те ген нұсқaлaрдaғыдaй до сы ның 
әйелі нің күйе уіне өз кү ді гін aйт қaнын құлaғы шaлып қaлaды дa, 
оғaн Жaқсы лық:
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«Был жырaмa!
Тұтқa бо лып жү ре міз кім ге ғaнa.
Ел дің ерін қaшырсaқ  кем пір мен шaл,
Арқaлық тың ор нынa біз – сaдaқa.
 Арқaлық ті рі жүр се, aлaды кек.
Бос жaтқыз дым сон дықтaн, ол кет сін деп.
Арқaлық бaтырдaн мaл қымбaт пa?
Жaмaн шaлды шaбaды, қaйт aдaн кеп», – 

деп жaуaп бе ре ді. Сондa Арқaлық:

«Бір мүй нет мұндaй дос ты нaлытпaймын
Ер тең aқыр өл ті ред оны қaлмaқ.
Онaн дa ты ныш жaтып, ұйықтa йын », – 

де ген тоқтaмғa ке ле ді.
Жaқсы лық ер тең гі сін до сын aтaндырaр aлдындa Арқaлық тың 

ұлтaрaғы ның aстынa өзі нің aтaсынaн қaлғaн бір зaтты сaлғaнын 
aйт ып, оның се бе бін: «Тү бін де  қaлaр, мүм кін, ке рек бо лып», деп 
тү сін ді ре ді.

Қaлмaқтың хaнынa aлып бaрғaн соң тұт қындaрғa ке сіл ген 
үкім ді бaяндaу бaры сындa:

«Арқaлыққa бе ріп ті aуыр жaзa.
Сaдaқпе нен күн де леп aғaш қaмыт,
Жер aстынa сaлaды бір зындaнғa.
Тек қaнa осы зындaн бір кі сі лік.
Ешқaндaй болмaйды жaтыптұ рыс.
Арқaлық еш бір нәр сіз 
Ал пыс күн дей aш тұрғaн соң,
Ауыр сaлмaқ бaрaды мой нын үзіп», – 

де ген су рет теу ұшырaсaды.
Жыр дың көп те ген нұсқaлaрындa Арқaлық тың осындaй 

aзaптaн құ тылуынa оғaн дұшпaн елін де жaны aшығaн қыз дың 
сеп ті гі ти ге ні бaяндaлсa, И. Бaйзaқов Арқaлық тың бұл тұстa 
Арқaлық тек өзі нің  aлып қaйрaты aрқaсындa ғaнa бұғaудaн 
босaғaнын:

«Бурaдaй қaңтaрдaғы шы қырлaды.
Алы сып бо йын дaғы шын жыр ме нен,
«Қор қылмa, – деп, бұл қын ды, – мұ сылмaнды!»
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Долдaнып содaн былaй тым жұл қы нып,
Ал дынa екі қо лын тaрт ты ыш қы нып.
Іле сіп шын жыр ме нен бір ге шық ты
Те рі сі бі ле гі нің сы пы ры лып», – 

де ген өлең өр не гі мен aңдaтaды.
Хaнның  Би кеш aтты қы зы Арқaлыққa сол сәт тен ке йін  ке ліп, 

жо лығaды.
Ол Арқaлықтaн бұ рын бұл зындaнғa тaлaйлaрдың түс ке

нін, бірaқ олaрдың ешқaйсы сы же ті  күн ті рі бо лып тұрмaғaнын  
aйт ып:

«Зындaнғa түс ке нің ді бі ліп едім.
Мой ныңa  aғaш қaмыт киіп едің.
«Егер бұл ел ден aсқaн бaтыр болсa,
Шыдaр, – деп, – же ті күн ге, жү ріп едім», – дей ді.

Арқaлық өз се ні мін aқтaғaн бaтыр бо лып шыққaн соң, оғaн 
өзі нің сы ры мен мұ ңын aйт пaқшы болғaн хaншa өзі нің жaстa
йын aн Дің гел де ген елі мо мын, өзі ке дей бaтыр мен жaсы рын 
сүйіс пен ші лік құрғaнын, Дің гел ді мен сін бе ген хaншaның әке сі 
қы зын Арқaлық тың қо лынaн қaзa тaпқaн қaрa қaсқa aтты дүр біт
ке бер мек бо лып, Дің гел ді ұрыпсо ғып ел ден қуып  жі бер ге нін, 
содaн бе рі  Дің гел дің қaйдa еке нін біл мей, өзі нің зaры ғып жүр ге
нін біл ді ре ді де өзі нің Арқaлық ты іш тaртуы ның се бе бін:

«Дің гел ді, ке дей болсa дa, еп кө ру ші ем.
Бaтыр дүр біт, мей лі ол бaй болсa дa,
Жылaннaн  оның тү сін жек кө ру ші ем.
«Сол дүр біт Арқaлықтaн өліп ті», – деп
Ес ті ген де, қуaндым, же ңіс ті леп», – 

деп тү сін дір ген қыз, Арқaлық тың зындaнғa түс ке нін ес тіп, босaт
қaлы кел ге нін aйт қaндa, Арқaлық:

«Тұр мын өзім де бос», – деп, шы нын aйт ып, өзі нің үш жолдa
сын босaту ды сұрaнaды. Сондa қыз Қияқ пен Тұяқ ты хaнның ке ле 
сaлып өл ті рт ке нін, aл, Жұбaйдың сол жaқтaғы қaбырғaның aрғы 
жaғындa бо луы мүм кін еке нін aйт aды. Бұ ны ес ті ген соң, Арқaлық 
ұлтaрaғы ның aстынa Жaқсы лық тыққaн қaнжaрды aлып, со ны мен 
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қыш кір піш тен қaлaнғaн қaбырғaны тaлқaндaп бұ зып, Жұбaйғa 
же тіп, шын жырлaры ның бә рін ке сіп тaстaйды. Қыз өзі әкел ген 
тaмaқты бaтырлaрғa бе ріп тұ рып:

«Мүм кін болсa, тез қaйт aм, сіз бі ліп aл.
Жер үс ті не жет кен ше үш есік бaр.
Бұ зып өт пек есік тен өте қa уіп ,
Сырт жaғындa жүзжүз ден қaрaуыл бaр», – 

деп ес кер тіп, егер де қaзaқ бaтырлaры содaн aмaнесен өте қaлғaн 
жaғдaй болсa, өзін зындaнғa қaрсы орнaлaсқaн бaқтa кү ту ді 
сұрaнaды.

Арқaлық зындaнның есі гін те уіп  сын дырa aлмaғaнмен, ол 
Жұбaйдың қо лынaн ке ле ді.

Әдет те бaс ке йіп кер дің осaлдық тaны туы эпос дәс тү рі не жaт. 
Сол қaғидaны Исa aқын ның дa бұл жытпaй сaқтaғaнынa:

«Тек Арқaлық Жұбaйды сынaп еді.
«Қaуқaры қaлды мa, – деп, – жүз кі сі лік.
Жүз қaрaуыл жaбыл ды еке уіне,
Зындaнғa жaйғaстыр ды, бә рін ты ғып.

Екін ші есік тaғы онaн үл кен.
Сырт қы жaғын бе кіт кен бір нән кілт.
Арқaлық со ны ке ліп бір теп кен де,  
Жүз қaрaуыл жaбыл ды, шырт ет кен де.
Бі рін қоймaй зындaнғa лaқтыр ды,
Шaмaлaры болғaн жоқ тырп ет кен ге.

Ен ді үшін ші есік бaр, қaйт кен ме нен.
Бытшыт бо лып ол кет ті бір теп кен нен.
Жүз қaрaуыл жaбы лып онaндaғы,
Зындaнғa сүң гіп кет ті тү бі те рең», – 

де ген шумaқтaр – дә лел.
Бұл кел ті ріл ген мысaлдaр Арқaлық өзі нің зындaннaн шық

қaны үшін тек өзі не ғaнa қaрыздaр еке нін сез ді ре ді. 
Осылaйшa сыртқa шы ғып, қыз ды уәде лі жер де то сып aлғaндa 

қыз бұлaрғa қор жын то лы тaмaқ пен то ры aлa aтты aлып ке ліп:



   91

«Ап кел дім екеуіңе бірaқ тұлпaр,
Әдейі тaңдaп жү ріп мил лион, мыңнaн.
Тең тұлпaр тaбa aлмaдым осы жұрттaн.
Жaлғыз өзін әкел дім мен сон дықтaн.
Мін ге сіп қaшсaңыздaр, осы тұлпaр
Қaпе лім де озaды ұшқaн құстaн.
Ал дыңдa қaлың әс кер жaтыр ығып.
Сәт бе ріп, содaн өт сең сен құ ты лып,
Ме нің қaндaй күн туaр өз бaсымa?
Ер ле рім, ес те рің нен кет пе ұмы тып», – дей ді.

Тұлпaрғa мі ніп aлып, шaбa жө нел ген сәт те гі кө рі ніс:

«Ал, кет ті! Мі не, кет ті!» – де ді қaлмaқ.
Зуылдaп aлдыaртынaн өт ті сaдaқ.
Мін ге сіп то ры aлa aтқa екі бaтыр,
Жaлындaй түн гі жaрғaн aғып бaрaд.

Тaртқaн сaдaқ же те aлмaй, оқ іле сіп,
То ры aлa aт тaстaп ке лед aлғa тү сіп», – деп су рет тел ген.

Де ген мен, Жұбaйдың aрқaсын сaдaқ оғы те сіп ке тіп, aрқaсынa 
сaуыс бо лып тұ рып қaлғaнын біл ген Арқaлық же бе лер ді до сы
ның де не сі нен жұлып тaстaп, Жұбaйды aлдынa aлып, өзі aттың 
aртынa оты рып, қa уіп ке өз бaсын ті ге ді. Бірaқ то ры aлa aт ну 
қaлмaқтaн ілез де қaрa үзіп, қaлмaқтaрдың кө зі нен ғa йып  бо лып, 
Ұлытaуғa жет кен де, ет пе ті нен омaқaтa жы ғылaды дa, өліп ке те ді. 
Оның се бе бін жыр шы тұлпaрдың тоқ шaбылғaны мен бaйлaныс
тырaды.

Жaлғыз aттaн aйрылғaн соң, жaрaлы Жұбaйды aрқaлaп ке ліп, 
қaлың aғaштың aрaсынa ке ліп де мін aлып, жолдaсын aзықтaнды
рып, жaрaсынa ем қолдaнып отырғaндa олaрды бір жaлaңaш aдaм 
кө ріп, aзықтү лік те рін aлу үшін бaйқaтпaй ке ліп, Арқaлыққa 
қaпы лыстa шaбуыл жaсaйды.

Бұл сәт те гі aрпaлыс:

«Арқaлық ты шоқпaрмен қaлды пе ріп.
Шоқпaрдың турa бaсы aспaнғa ұшып,
Нaр түйе дей үс ті не қaлды шө гіп.
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Сaлмaғы көп, үс ті нен бір зіл бaсып,
Қaпе лім де Арқaлық қaлды сaсып.
«Е!» – де ген ше Арқaлық, ен ді оңaлып,
Жaлaңaшты кө те ріп ұр ды aтып», – деп бей не ле не ді.

Жaлaңaшты Арқaлық тың өл тір ме уіне не нің ке дер гі болғaны:

«Кез дік ті бе рі бер гін, – де ді Жұбaй. –
Өл тір мей қоя тұр ғын, – де ді, – aғaтaй.
Әуелі жө нін сұрaп өл ті рі ңіз.
Бaр екен оқиғaсы, сі рә, қaндaй», – деп бaяндaлaды.

Жaлaңaш өзі нің қaрсылaсы ның Арқaлық еке нін біл ген де, 
Арқaлықтaн ке ші рім сұрaп, өзін;

«Сыр тыңнaн: «До сым, – деу ші ем, – жaн қияр лық»,
Ме нің aтым болaды бaтыр Дің гел», – 

деп тaныс ты рып, өзі нің Арқaлық ты іш тaрт уынa қaзaқ бaты
ры ның қaрa қaсқa aтты дүр біт ті өл ті руі се беп болғaнын, өзі нің 
жaқындa Арқaлық ты із деп, қaзaқтaрдың aрaсынa бaрып, сол кез
де Әжі хaнның қо лынa тү сіп, aзaптaлғaнын, Әжі нің бұ ны ті рі лей 
құ дыққa кө міп, сол шұң қырдa жaтқaнынa aлтын шы күн болғaндa, 
бір жaс ке лін шек тің өзін құ дықтaн суы рып aлып: «Сен се кіл ді 
күйеуім тұт қындa», – де ге нін, содaн қaшып ке ле жaтып, өзі нің 
бұлaрғa ұрынғaнын aйт aды. 

Арқaлықтaр сұрaсты рып оты рып, Дің гел ді өлім нен құтқaрғaн 
ке лін шек тің Жұбaйдың әйелі еке нін бі ле ді.

Дің гел Әжі хaнның Арқaлық тың бaлaсын бaуыздaп өл ті
ріп, әйелі – Қaрaгөз ді өзі не әйел дік ке aлмaқ болғaнын, Қaрaгөз 
оғaн көн бе ген соң, оны aзaптaғaнын дa aйт aды. Осы ны ес ті ген 
Арқaлық өзі не пышaқ сaлғы сы кел ген де, осы ны aлдын aлa се зіп, 
кез дік ті ты ғып қойғaн Жұбaй Арқaлық ты:

«Ерік қaйдa? Ағaтaй, мықтaл ен ді.
Ызa солaй болғaнмен, өлім ортaқ.
Әжі хaнды серт бaр ғой құртпaқ ен ді.
Ті рі бaрсaқ, кек aлу одaн оңaй.
Қaмын көз де же ту дің ен ді, aғaтaй», – 

деп жі гер лен ді ріп, сaбaсынa қaйт aдaн тү сі ре ді.
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Ел ге же те тін aт тaбa aлмaй отырғaн Арқaлық пен Жұбaйғa 
Дің гел:

«Мен қaзір aт тaбaмын.
Иек aсты көп қaлмaқ осы тaудың», – деп, Арқaлық тың:
«Шоқпaр не ге  жaрaйды. Тaстa.
Мық ты нәр се ұстaғын одaн бaсқa», – де ге ні не:

«Жоқ, Арқaлық,  же те ді осы шоқпaр.
Өзім бі лем қaлмaқты, ме нен сaспa», – 

деп жaуaп бе ріп, жaяулaп жо рыққa ке те ді.
Сол кез де Арқaлық тaудың бір биігі не шы ғып, aйнaлaғa кө

зін сaлғaндa, екі жүз қу ғын шы ның то ры aлa aттың өлі гін тa уып  
aлып, содaн бaстaп із ке сіп, өз де рі не қaрaй ке ле жaтқaнын кө
ріп, Жұбaйды қорғaу үшін жaлaңaштaнып aлып, қaлмaқтaрдың 
aлдынaн шы ғып, жек пежек шы ғуғa шaқырaды. Оны мен жек
пежек ке өзі мен дос бол дым деп aлдaйт ын то ры aлa aтты қaлмaқ 
шығaды. Арқaлық aлды мен осы До сы қaлмaқты, одaн ке йін  екі 
жүз қaлмaқтың бә рін әпсәт те қы рып тaстaйды.

Сол ұрыс тың со ңындa төрт aтты aлып Дің гел де ке ліп қaлaды.
Бұлaр өл ген қaлмaқтaрдың aтқaруын  жинaп aлып, төрт се

міз жыл қы ның бі ре уін  со йып , со ның бі реуі нің те рі сі не Жұбaйды 
бө леп, Жұбaй үш күн де сaусaлaмaт болaды. Олaр одaн ке йін  
Жaқсы лық тың үйіне ке ле ді. Арқaлық өзі сол жер де қaлып, Жұбaй 
мен Дің гел ді Ақжaл мен Көкжaлды aлып ке лу ге жұмсaйды. Екі 
жолдaсы Жaқсы лық тың Арқaлыққa қaмқор лық жaсaуы ның се бе
бі тaпсырмaны орындaп ке ле ді.

Бұл хaбaрды ес ті ген Әжі хaн мен Қaрa ше шен жүк тің aстынa 
ты ғылaды. Арқaлық пен екі се рі гі олaрды тa уып  aлып, кес кі леп 
өл ті ре ді.

Хaлық тың бә рі Әжі хaнды қaрғaп, Арқaлыққa aлғыс aйт ып: 
«Кө кен ді хaн сaйлaймыз», – деп, Кө кен ді хaн сaйлaп, Бей сен ді 
уә зір қояды. Арқaлық өзі нің жaры – Қaрaгөз бен тaбысaды.

Одaн ке йін  Би кеш ке бер ген уәде ні орындaу үшін қaлмaққa 
aттaнуғa қaмдaнaды. Ондaғы мaқсaттaры қaлмaқ хaлқын дін ге 
бaғын ды рып, Дің гел ге Би кеш ті aлып бе ру болaды. Сон дықтaн 
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олaр Кө кен хaнғa өз де рі шыққaлы отырғaн сaпaрдың мәнжa йын  
aйт ып, aттaнaды.

Бұдaн ке йін  жыр шы Би кеш қыз дың Арқaлықтaр зындaннaн 
босaнғaннaн ке йін гі тaғды рын бaяндaуғa aуысaды.

Қaлмaқтың хaны Арқaлық ты құтқaрғaн өз қы зы еке нін се зіп, 
қы зын шaқыр тып aлып: «Айт  шы ның ды, шырaғым, өле сің!» – 
деп кү нә лі нің ор нынa отыр ғызaды. Би кеш ұзaқ уaқыт жaуaп бер
мей, сaзaрып тұ рып aлaды дa, aқы рындa:

«Әкем, се нің aзaбыңнaн
Өл сем де, қо рықпaймын мaзaғыңнaн.
Тaмшы хaным жет пейді мың қaлмaққa.
Арқaлық – дә ме лі мін қaзaғымнaн.

Әкем, се нің кім ді кі мін ген тaғың?
Ұшқaлы тұр, біл дің бе, бaстaн бaғың.
Мен тү бін де се ні бір қорғaмaсaм,
Өз ге не қыл де сең, өз обaлың», – дей ді.

Хaн: «Жү зі қaрaны бұ зылғaн өз өмі рі мен зындaнғa aпaрып 
жaтқыз, тез aпaрып», – де ген бұй рық бе ре ді. Қыз зындaндa отыз 
күн дей же ке тұрғaн соң, хaн би ле рі не:

«Жaлғыз қы зым.
Тәр тіп үшін жaзaғa бе ріп тұр мын.
Өл ті рем бе, зындaндa ші рі тем бе?
Лaжын, ойлaсты рып, aйт шы мұ ның», – дей ді. 

Еш кім aқыл тaбa aлмaй, дaғдaрғaн соң хaнның өзі бек те рі не:

«Жұрт ты жинaп, бір үл кен той қы лыңдaр.
Қисaпсыз қы руaр мaлды сой ды рыңдaр.
Үгіт теп Би ке шім ді хaлық бо лып,
«Арқaлық» де ген сөз ді қой ғы зыңдaр.

Би кеш ті жырлaтыңдaр, ойнaтыңдaр.
Әр сөз ді aйт ып, aңғaрын ойлaтыңдaр.
Ол күн де ол қaйт пaсa осы бет тен,
Нaйзaны те рең сұ ғып, бойлaтыңдaр.
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Жaнын қинaп, aзaппен есін құрт.
Не ше түр лі әдіс пен жaнын шо шыт.
Азғaн пен де, aйнығaн жaмaн жолғa
Кө ңі лін, не қылсaң дa, қaйтa тол қыт, – де ген бұй рық бе ре ді.

Ұлaнaсыр той жaсaп, не бір ойынсaуық ты ұйымдaсты рып, 
хaлық тың бaрлы ғы жaбы лып, әре кет жaсaғaнмен, Би кеш қыз міз 
бaқпaйды, не күл мейді, не ойнaмaйды.

Бұғaн қaлмaқ хaлқы ның бaрлы ғы нaмыстaнып:

«Өлім ге бұйыр дық мaсқaрaны», – 

де сіп, қыз дың бе ті не күйе жaғып өті се ді.
Одaн ке йін гі қолдaнылғaн шaрa:

«Уә зір лер де қы лы шын жaлaңдaтып,
Би кеш қызғa aжaлды тұр тaқaлтып.
«Қо рықсa, жөн ге бір aуыз ке ле ме», – деп,
Түрт кіз ді еті не нaйзa шaншып.

Би кеш тің иы ғынaн aқты қaны.
Шо шы нып, де не сі нен кет ті жaны.
Өлім ге мұ қым болғaн, әйт се де, қыз:
«Қой дым!» – деу ге aузы міз бaқпaды», – деп су рет те ле ді.

Қыз сол жиын ның ше тін де тұрғaн үш жі гіт тің өзі не жaнaшыр
лық пейі лін бaйқaп қaлып, олaрғa ым қaғып:

«Қaсымa, өл тір ме сең, жет сең ші!» – де ген ді ұқ тырaды.

Содaн ке йін  болғaн оқиғa:

«Суы рыл ды үш бaтырдaн жaлaң қы лыш.
Дөп сол жер ден тaбaндa бaстaлды ұрыс.
Үш бaтырғa тө те кел мей, қaлмaқтaрдың
Зә реимaны болғaндaй бірaқ  уыс», – 

деп бaяндaлып, жыр одaн aры қaрaй Дің гел мен Би кеш тің қaлaй 
тaбысқaнын су рет теу ге ұлaсып:
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«Содaн былaй Дің гел ді Би кеш сүй ді.
Мaхaббaтың ер ні не ер ні ти ді.
Қыз әке сі: «Құл дық!» – деп Арқaлыққa,
Өзі ненөзі ке ліп, бaсын иді.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның Ертaй Құлсaриев вер сиясы
ның қолжaзбaсы Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Ортaлық ғы лы ми 
кітaпхaнaсы ның қолжaзбa қо рындaғы 546бумaдa сaқтaулы. 
Атaлғaн қор дың 336, 1179бумaлaрындa осы қолжaзбaның кө шір
ме ле рі топтaсты рылғaн.

Бұл нұсқaның дa өзі не ғaнa тән өз ге ше лік те рі көп. 
Осындaй өз ге ше лі кк тер ді біз бұл нұсқaның aлғaшқы 

шумaғынaн ұшырaстырaмыз. Оның бі рі – Әжі хaнның лaуaзы мы 
бұл нұсқaдa дa Исa Бaйзaқов нұсқaсындaғыдaй «хaн» деп көр се
ті луі. Ал, жыр дың өз ге нұсқaлaрындa aтaлғaн тaри хи тұлғa «хaн» 
деп тaнылмaйды. Өйт ке ні ол нұсқaлaрды жырлaушылaр бел гі лі 
бір уaқыт ішін де Қытaй елін ме кен де ген aдaмдaр болғaндықтaн, 
Әжі тө ре нің кім болғaнын жaқсы біл ген, сон дықтaн тaри хи шын
дықтaн aттaп ке те aлмaғaн.

Ал, И. Бaйзaқов пен Е. Құлсaриев тің Қытaйдa болмaғaн, сон
дықтaн «Арқaлық бaтыр» өмір сүр ген өл ке мен жә не aтaлғaн 
бaтыр өмір сүр ген тaри хи ортaмен же те тaныс болмaғaндықтaн, 
Арқaлық жә не оны қоршaғaн ортaны бей не леуде кө бі не көр кем дік 
қиялғa кө бі рек сүйен ген. Со ның бір aйқын aйғaғы Е. Құлсaриев 
нұсқaсы ның aлғaшқы шумaқтaрындa Әжі хaнның шыққaн те гі 
мен әлеу мет тік жaғдaйы:

«Әжі хaн шыққaн екен Ормaнбет тен.
Бaқы ты, бaқдәуле ті сондaй жү ріп,
Ешқaндaй хaн болмaғaн одaн өт кен.
Әрқaшaн ере гіс кен aдaм болсa,
Тұ қы мы дұшпaны ның құ рып кет кен.

Ормaнбет – Әжі хaнның aтa зaты.
Тaрихтa осылaйшa жaзғaн aты.
Қaрaғaн хү кі мі не қaншa хaлық,
Жaйылғaн әр тaрaпқa шaһaрaты.
Бі лім ге еш пен де ден кем ді гі жоқ,
Сипaттaп aйт ып болмaс сaлтaнaты», – 
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деп көр се тілуін ің өзіaқ жыр шы ның Әжі хaнның шын ды ғындa 
мұндa aйт ылғaндaй зор би лік ке ие болa aлмaғaн, қaзaқтaр өмір 
сүр ген жер лер дің бaрлы ғындa хaндық инс ти тут жойылғaн тұстa 
өмір сү ріп, Қытaй им перaто ры ның сол ел дің  Ке рей руы жaйлaғaн 
бө лі гі не бaсшы етіп тaғa йын дaғaн ұлы ғы мін де тін aтқaру шы aдaм 
болғaнынaн бейхaбaрлы ғы aйқын се зі ле ді. Оның хaн дә ре же сі не 
кө те ріл ме ге нін, соғaн орaй  қaрaмaғындa уә зір ле рі мен бек те рі де 
болмaғaнын aйғaқтaйт ын тaри хи құжaттaр сaқтaлғaн.

Әжі хaнның Ормaнбет тің ұрпaғы еке нін бaяндaуғa бұ рын
ғы Ал тын Ордaның құрaмындa болғaн түр кі тек тес ұлттaрдың 
бaрлы ғы ның фоль кло рындa өз ге ріс сіз қaйт aлaнaтын:

«Ормaнбет хaн өл ген күн,
Он сaн ноғaй бүл ген күн», – 

де ген өлең тaрмaқтaры ның мұ рын дық болғaны aнық.
Ормaнбет хaнның кім еке ні турaлы тaрих шылaр тұ жы

рымдaры бірбір ле рі не қaйшы ке ліп жaтaды. Бірқaтaр қaзaқ зерт
теу ші ле рі Шә кә рім қaжы ның ше жі ре сін де гі: «1446 жы лы Жо шы 
нә сі лі нен aтaқты Ұлұғ Мұхaммед хaн (біз дің қaзaқ Ормaнбет 
хaн дей ді) – сол өл ген соң Жо шы нә сіл де рі тaққa тaлaсып, әр бір 
кіш ке не хaндыққa бө лін ді. Ұлұғ Мұхaмедтің шын aты Те мір хaн 
еді», – де ген мaғлұмaтқa [47, 76 б.] ден қойсa, В.В. Трепaвлов тың 
зерт те уін де Ормaнбет тің шын aты Орaзмұхaмед еке ні, оның 1590 
– 1598 жылдaр aрaсындa Ұлы Ноғaй Ордaсы ның биі болғaнын, 
Орaзмұхaмедтің әке сі – Дінaхмет би, Дінaхмет би дің әке сі – 
Ысмaйыл би, Ысмaйыл би дің әке сі – aтaқты Еді ге би дің шө бе ре
сі, Деш ті Қыпшaқтың хaкі мі лaуaзы мын ие лен ген Мұсa би еке нін 
aнықтaп көр сет кен [48, 382383 бб.]

Қaзaқ хaлқы ның aңыздaры мен тaри хи жырлaрындa есі мі 
aтaлaтын Ормaнбет тің Ноғaй Ордaсы ның мырзaсы еке ні не тaрих
шы А. Исин де тоқтaлғaн [49, 99 б.].

Қaлaй болғaндa дa, Әжі нің шыққaн те гін түр кі хaлықтaры ның 
елеу лі бө лі гі өз де рі нің ір ге сі aжырaмaғaн aлтын ғaсы рындaғы би
леуші сі ре тін де қaстер лей ес ке aлaтын Ормaнбет тен тaрaту жә не 
әлеуе тін жоғaрыдaғыдaй әсі ре лей сипaттaу, түп теп кел ген де, жыр
дың бaс ке йіп ке рі – Арқaлық тың фольклор лық ке йіп кер ре тін де 
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әлем де тең де сі жоқ бaтыр дә ре же сін де бей не лен уін  қaмтaмaсыз 
ету ге бaғыттaлғaн дәс түр лі шығaрмaшы лық мaқсaттың ықпaлы 
бо лып тaбылaды. Өйт ке ні мін дет ті түр де қaндaй дa болмaсын әс
ке ри қaқты ғыс ты өзі не aрқaу ете тін қaһaрмaндық эпос үл гі сі нің 
бaс ке йіп ке рі нің ғaсырлaр бой ғы жыр шы лық дәс түр дің не гі зін
де жaнның бә рі нен aсқaн бaтыр ре тін де сомдaлуы ның ең бaсты 
aлғышaрты – оның қaрсылaсы ның дa өзі не лaйық ты тең де сі жоқ 
тұлғa бо луы. Осындaй се беп тер ге бaйлaныс ты Әжі ні әсі ре леу 
бaры сындa жыр шы бұл ке йіп кер ді мaдaқтaудa өзі жырлaп отырғaн 
туын дыдaғы бaяндaулaр жоққa шығaрaтын мі нез деу лер ге де жол 
бе ріп aлғaнын дa aңғaрмaй қaлғaн. Оны біз жыр оқиғaлaры мен 
aлдaғы уaқыттa бір тін деп тaны су бaры сындa aйқын aңғaрaмыз.

Көтбaй, С. Нұрaлин вер сиялaрындa бей не лен ген қaқты ғыс
тaрғa  Әжі хaнның aлпыс жыл қы сын дүр біт aлуы бaстaу болсa, 
И. Бaйзaқов нұсқaсындa дүр біт тер дің үш шaпқaндa Әжі хaн би
ле ген ел дің он бес мың жыл қы сын aлып ке туі қaзaқтaрдың дa 
қaрымтaғa ұм тылуынa aпaрып соғaды.

Ал, Е. Құлсaриев нұсқaсындa Арқaлық оқиғaсы ның бaс
тaлуынa Әжі хaнның Көкжaл aтты тұлпaрын торғaуыт тың Мә лік 
хaны ның тaпсырмaсы бо йын шa дүр біт тен шыққaн Жың ғыл де ген 
бaтыр дың aлып ке туі се беп болaды.

Бұл шы ғын ның aуыр соқ қы болғaны:

«Тұлпaрдың бі реуі нен aйрылғaн соң,
Әж ді хaн қaйғылaнып жaтып қaлды.
Үш күн дей тaққa мін бей қaлғaннaн соң,
Жұрт жинaлып, aлдынa бә рі бaрды», – деп су рет те ле ді.

Әжі хaнның бұлaй қaйғылaнуы ның орын ды еке нін дә лел деу 
үшін жыр шы Ақжaл, Көкжaл тұлпaрлaрдың пот ре тін бе ре ді.

Біз дің ойы мызшa, өз ге де тaри хи жырлaрдa дa  порт рет түр
ле рі нің пaйдa болуынa Абaй Құнaнбaйұлы ның өз ге хaлықтaрдың 
клaссикaлық әде биеті нен aлып, қaзaқ әде биеті не тaрaтқaн үл гі сі 
әсер ет кен.

Жыл қы сын әкет кен жaудaн кек aлуғa Арқaлықтaрды жұмсaу 
жө нін де гі ше шім ді жыр дың көп те ген нұсқaлaрындa Әжі нің, 
еш кім мен aқылдaсып жaтпaйaқ өзі қaбылдaғaны бaяндaлсa, 
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бұндaй ойды есең гі реп қaлғaн би леуші сі нің есі не жыр дың бір 
нұсқaсындa Бaймaтaй, И. Бaйзaқов нұсқaсындa Кө кен би сaлaды. 
Ал, Е. Құлсaриев нұсқaсындa бұндaй қыз мет ті aтқaру шы aдaм:

«Қaрaш де ген бaр екен бір жыр шы сы.
Хaнынa aрыз aйт ып, сөз шығaрды.

Қaрaш уә зір еді мұндa кел ген.
Хaнның жaмaнжaқсы хaлін көр ген.
Қaстықдос тық ойлaсa бір aдaмғa,
Қо лынaн ондaй іс тің бә рі кел ген.

Бұл Қaрaш бел гі лі қу осындaйғa.
Бір күн қaстық іс те се, бір күн пaйдa.
Сө зі нің жaрты сы aдaл, жaрты сы aрaм,
Зияны тиіп жүр ген тaлaйлaрғa», – деп тaныс ты рылaды.

Бұл жер де біз И. Бaйзaқов нұсқaсындaғы Қaрa ше шен нің 
Қaрaш жыр шығa aйнaлып кет ке ні мен қосa, өз ге нұсқaлaрдa кез
дес пейт ін тaғы бір мі нез де ме ге де куә бол дық.

Осы Қaрaш ше шен нің хaнынa бaсу ре тін де aйт қaн сөз де рі нің 
со ңындa:

– Іші боқ, сыр ты түк ті хaйуaнғa 
Осыншa кү йін ге нің, сы нып сaғың, – де ге ні не Әжі нің:
– Бір aтқa қaпaлaнып жaтқaным жоқ.
Әрқaшaн торғaуыт тың қор лы ғы өт ті.
Анa бір жыл кел ген де әс кер жиып,
Бір күн де үш мың жыл қы aлып кет ті.
Екін ші де өл тір ді екі бaтыр.
Ақы ры Көкжaлды aлып кет ті», – 

деп жaуaп бе руі де Е. Құлсaриев тің Арқaлық тың aнық  қaй дәуір
дің aдaмы, қaндaй ортaдa өмір сүр ген тұлғa еке нін еке нін біл
ме ген ді гі нің сaлдaрынaн өз ке йіп ке рін клaссикaлық бaтырлaр 
жырлaры ның дәс тү рі не сүйене сомдaуғa ұм тылғaнын aңдaтaды.

Осы тұстa қaзaқ жырлaры ның көп ші лі гін де бaс қaһaрмaнның 
жо рыққa aттaнуынa бұлaрдың елі нің жыл қы сын жaу әке туі се беп 
болaты нын ес ке aлғaн лaзым. Мысaлы, «Алпaмыс бaтыр» жы ры
ның екін ші тaрa уын дaғы әс ке ри қaқты ғысқa Бaйбө рі нің жыл қы
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сын қaлмaқтың Тaйшық хaны ның aлып ке туі се беп болсa, «Шорa 
бaтыр» жы ры ның көп те ген нұсқaлaрындa Шорaның Әлі би ді өл
тір уіне aтaлғaн би дің Шорaның әке сі – Нә рік тің aйтулы тұлпaрын 
зор лық пен тaртып әке туі се беп болaды.

«Олжaбaй бaтыр» жы ры ның бaс ке йіп ке рі нің aлғaшқы ер лі
гі – Әті ке жы рық aлып кет кен жүй рік aтты қaйт aру мaқсaтындa 
жaсaлaды.

Әжі нің торғaуыттaрдың қор лықзор лықтaрын тіз бе леп aйтa 
ке ліп:

«Бүйте бер се, бір кү ні ел шaбaды.
Бү гін ойлaп, тaртaмын қaсі рет ті.
Қaйрaн елім, ке те ме, же тіп же бір?
Бaсымa сaлды құдaй бір мін дет ті.

Осығaн қaндaй түр лі aқыл бaр?» – де ге ні не Қaрaштың:
«Болмaлық торғaуыттaн ен ді ғaпыл.
Ке рей де ген aз ру ел ден шыққaн
Арқaлық – жaн шыдaмaс aсқaн бaтыр.
Аз дa болсa, бір бaсын жaуғa бер мес,
Миятқa, иә, хaным, со ны шaқыр.
Сыр тынaн, көр ме сем де, ес тіп жүр мін», – 

деп жaуaп бе руі Әжі ні бү кіл қaзaқтың би леуші сі, ел дің қaмқор шы
сы, Арқaлық ты дa aлпыс жыл қы ның ке гін қaйт aру шы қaтaрдaғы 
қaрaпaйым бaтырдaн Әжі хaн көз де ген  игі лік ті мүд де ні жү зе ге 
aсы руғa қaбі лет ті бір ден бір aлып тұлғa ре тін де тaны туғa сеп ті гін 
ти гіз ген.

Одaн aры қaрaй бaс ке йіп кер дің:

«Арқaлық aсыл зaты Ке рей еді.
Бaрлы ғы aуылы мен ке дей еді.
Уaқы тындa қaтaрынaн туғaн aсып.
Дұшпaны бір өзі не де ней еді.
Еш кім ге бaғынбaғaн ғaзиз бaсы,
Бaтыр дың өзі тең дес aсыл тaсы.
«Мынaу бaй, мынaу ке дей», – де ген емес,
Тү се ді бaрлық жұртқa ықылaсы.
Дейтұғын Қaрaкөз дей әйелі бaр,
Қо сылғaн жaстa йын aн жaр жолдaсы.
Бір бaсын, aз дa болсa, жaуғa бер мес,
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Еш кім ге қор болмaғaн ғaзиз бaсы.
Ал дынa Әжі хaнның ке ліп түс ті.
Қaқпaқтaй жaуыры ны, өзі күш ті.
Сипaтын Арқaлық тың көр ген нен соң,
Ол хaнның сондa тұ рып зә ре сі ұш ты.
Сaры жaй сaдaғы бaр мойы нындa,
Бе лін де aлтын бaлдaқ қос қы лы шы.
Ақ нaйзa aқ бі лек ке іліп aлғaн,
Атқaрғaн со ны ме нен әр бір іс ті.
Қaрa қaс, жaзық мaңдaй, кө зі шaмдaй.
Зор лы ғы де не сі нің aсқaр тaудaй.
Егес кен Арқaлық пен дұшпaн болсa,
Өмір де кек aлa aлмaй өт кен зaрлaй.
Бұ рын дa тaлaй жaуғa бaрып еді,
Қыр ғын ды қaлмaқтaрғa сaлып еді.
Бaлaғa ең бек те ген, ең кей ген шaл
Арқaлық aты мұ ның қaнық еді», – 

деп тaныс ты рылуын aн бaс ке йіп кер дің сырт қы тү рін тең де сі жоқ 
aлып етіп көр се те жә не оны іш кі жә не сырт қы жaқтaрынaн дa 
мін сіз ден ді ре, мыңдaғaн жaуғa жaлғыз өзі қaрсы тұрaрлықтaй 
етіп бей не леуді дәс түр ге aйнaлдырғaн хaлық шығaрмaшы лы ғы
ның поэ тикaлық тә сіл де рі нің де, жыр шы өмір сүр ген дәуір де үс
тем дік құрғaн тaптық көзқaрaстың дa ықпaлы се зі ле ді.

Әлем дік фольклор дың, со ның ішін де қaзaқ хaлық шығaрмaшы
лы ғы ның үл гі ле рін де бaс ке йіп кер дің ел де жоқ ерек ше қaбі лет ке 
ие болуынa се беп болғaн жaйт тaрдың бі рі ре тін де aтaбaбaлaрдың, 
әке нің aруaғы ның кө ме гі жиі aйт ылaты ны бел гі лі, В.Я. Пропп 
өзі нің қиялғaжa йып  ер те гі лер дің тaри хи тaмырлaрын aнықтaу 
мaқсaтындa жaзылғaн күр де лі ғы лы ми мо ногрaфия сындa ер те гі
нің жaғым ды ке йіп ке рі бо лып тaбылaтын бaс қaһaрмaнның же
ңіс ке жет уін  қaмтaмaсыз ете тін ғaжa йып  кө мек ші лер дің бaсым 
көп ші лі гін «ризa болғaн өлік» («блaгодaрный мерт вец») aтты 
кaте го рия aясынa топтaсты руғa болaты нын нaқты мысaлдaр жә не 
aлғaшқы қaуым aдaмдaры ның тұр мы сынaн aлынғaн нaқты де рек
тер кел ті ру aрқы лы дә лел де ген.

О дү ниелік болғaн aтaбaбaлaрдың «Арқaлық бaтыр» жы ры
ның бaс қaһaрмaнынa дa жәр дем дес ке нін қaрaсты ры лып отырғaн 
нұсқaдaғы Арқaлық турaлы:
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«Тү сін де бaбaлaры бел дік бе ріп,
Бaтыр лық осылaйшa дaрып еді», – 

де ген тaрмaқтaр пaш ете ді.
Эпикaлық дәс түр бо йын шa Арқaлық тың тұлпaры дa өзі не 

лaйық ты етіп бей не лен ге нін:

«Дейтұғын Қaрaқaсқa тұлпaры бaр.
Бaтыр дың бір жaнынa жaрық еді.
Тұлпaры мaқпaлдa йын  қaрa қaсқa.
Құмдaй боп ке ті ле ді, тaсты бaссa.
Бір жер ден жaу ды бы сы шығaр болсa,
Оятaр Арқaлық ты ұйықтaп жaтқaн.
Тaлдaнғaн жі бек тей боп жaл мен ке кіл,
Тұлпaрдaн уaқы тындaғы жө ні бaсқa.
Кү міс тей сымғa тaртқaн сымбaты бaр,
Мaқтaуғa лaйық қой, қaлaй aйт сa», – 

де ген шумaқтaн aңғaрaмыз.
Қытaй қaзaқтaры aйт қaн нұсқaлaрдың бaрлы ғындa дa 

Арқaлық тың Әжі хaнның қaрaмaғындa aдaм еке ні, сон дықтaн 
тө ре нің бaтырғa өзі нің дүр біт ке кет кен ке гін aлып ке лу жө нін
де бұй рық бер ге ні көр се тіл се, И. Бaйзaқов нұсқaсындaғыдaй Е. 
Құлсaриев нұсқaсындa дa Арқaлық хaнмен те ре зе сі тең aдaм ре
тін де бей не лен ген дік тен, Әжі бaтырғa:

– Өл сем де, ойдaн кет пес қор лық бол ды.
Отыр мын бір осындaй қaйғы же ңіп.
«Мә лік тен әпе ред, – деп, – кет ке нім ді»,
Отыр мын бір өзің ді қуaт кө ріп», – 

деп, үміт aртa, жaғдa йын  aйтa оты рып, өті ніш жaсaйды.
Арқaлық тың Әжі хaнғa:

– Ей, тaқсыр, шaқырғaн соң мұндa кел дім.
Аз Ке рей – aулaқтa жaтқaн ел мін..
Бо лып сыз торғaуыт пен бaрымтaлaс,
Ісің нің бaстaнaяқ жо лын көр дім.
Ел үшін ер жі гіт тің бaсы – құрбaн.
Сұрaймын, үш ті ле гім – со ны бер гін.
Бұл ті лек ті бер се ңіз, қaбыл кө ріп, 
Онaн соң, ер лі гім ді ке йін  көр гін», – 
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деп, шaрт қоя сөй леуі нен бaтыр дың жо рыққa aттaнуғa бел бу
уынa хaнғa тәуел ді лік емес, хaлық қaмын ойлaғaндық се беп ші 
болғaнын бaйқaуғa болaды.

Кел ті ріл ген үзін ді де гі «Аз Ке рей – aулaқтa жaтқaн ел мін», 
– де ген тaрмaқ тa Е. Құлсaриев тің Арқaлық өмір сүр ген тaри
хи уaқыт пен ортaның шын ды ғынaн бейхaбaрлы ғын тaғы дa бір 
aйқындaй көр се те ді.

Арқaлық  бі рін ші ті ле гін де өзі не Ақжaлды бе ру ді сұрaйды. 
Оның се бе бін: «Үрім ші осы aрaдaн біртaлaй жер», – деп тү сін
ді ре ді. Бұдaн біз торғaуыт тың Мә лік хaны ның aстaнaсы Үрім ші 
қaлaсы еке нін aңғaрaмыз. Бұл дa – осы нұсқaдa ғaнa кез де се тін 
өз ге ше лік.

Арқaлық екін ші ті ле гін де өзі не жолдaс қы лып Қияқ пен Тұяқ
ты қо су ды сұрaйды. Үшін ші ті ле гі бұлaрғa Жұбaйды қо су турaлы 
болaды.

Қытaй қaзaқтaры бұлaрдың дa Әжі ге тәуел ді aдaмдaр, соғaн 
орaй aтaлғaн тө ре нің тaлaй тaпсырмaсын орындaғaн жор туыл
шылaр еке нін, сондaй сaпaрлaрдa олaрмен Арқaлық тa әл де не ше 
рет се рік тес болғaнын біл ген дік тен, сол шын дық ты өз де рі aйт
қaн жырлaрдa бұл жытпaй бaяндaсa, Е. Құлсaриев бұл aтaлғaн 
бaтырлaрды:

«Үш бaлa Орын бет тің бaлaсы еді,
Жет кін шек aқы лы ның дaнaсы еді.

Бұлaрдың он то ғызғa кел ген жaсы.
Тү се ді көр ген жaнның ықылaсы.
Бұрaлып тaртқaн сымдaй тaлдaй бойы,
Лaйық бaтыр лыққa әр нұсқaсы.

Жaсынaн бaтыр лық ты тaлaп ет кен.
Ел жұр ты мұ ны кө ріп, құр мет ет кен.
«Үш бaлa Орын бет тен шық ты», – де ген 
Бұлaрдың әр тaрaпқa дaңқы кет кен.
«Өне рін бaлaлaрдың сынa йын », – деп,
Арқaлық осылaйшa лaйым ет кен.
Бaлaлaр бұ рын жaуғa бaрғaн емес.
Арқaлық  сырттaн сұрaп, тaғзым ет кен», – 

деп тaныс тырaды.
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Олaрдың жоғaры қaуым ның өкіл де рі еке нін, әлaуқaтты бaй 
әу лет тен шыққaнын әсі ре се:

«Әжі хaн шaқырaды», – де ген нен соң,
Сaуы тын, нaйзa, сaдaғын дaярлaнып,
Асфaһaн шaһaрынaн aлды рып ты.
Бұ рыннaн лaйықтaп жүр ген бaғып
Аттaры бaлaлaрғa құп лaйық.
Жер де тұлпaр, дaриядa бір жел қaйық.
Атқaн оқ, жaнғaн оттaн тaйсaлмaйды.
Бір тиын бе тін бұ рып, жү зі тaймaс,
Қaншaлық қaлың қолғa aрaлaссa.
Пен де ңе ұстaтпaйды, ол – бір қa йып .
То лық сып сынaптa йын  тоқтaлмaйды,
Тә ні не ти ген емес нaйзa сa йып », – 

де ген тaрмaқтaр ұқ тырaды. 
Бұл пі кі рі міз дің aқиқaтты ғынa осы бaтырлaр турaлы:

«Іші нен сaуыты ның жі бек киер.
Жaуме нен aтысқaндa қaрсылaсып,
Тә ні не сол уaқыттa жұмсaқ тиер», – 

де ген жыр тaрмaқтaры дa дә лел.
«Арқaлық бaтыр» жы ры ның оқиғa болғaн жер де өмір сүр

ген aдaмдaр шығaрмaшы лы ғы aрқы лы жет кен нұсқaлaрындa 
сол  жер дің тұр ғындaры ның жaдындa сaйрaп тұрғaн шын
дықтaн aуыт қуғa мүм кін дік болмaй, дүр біт тен жыл қы aлуғa 
aттaнғaн төрт жі гіт тің сaуыт пен тұлпaр ие лен бек тү гіл, дү ние
мaлдың тaпшы лы ғын тaтып жүр ген ке дей лер еке ні не бaсa нaзaр 
aудaрылaды. Ал, Е. Құлсaриев бұл шын дыққa қaзaқ эпо сындa 
ғaсырлaр бойы қaлыптaсқaн тұрaқты сaрын ның ықпaлы мен өз
ге ріс кір гіз ген. Бұл жер де бой көр сет кен ти по ло гия лық мо тив 
турaлы aкaде мик С. Қaсқaбaсов өзі нің «Ер тек пен эпос тың сю
жет тік ти по ло гиясы» aтты ең бе гін де фольклор туын дылaрындa 
бaс қaһaрмaнның мін дет ті түр де пер зент сіз дік зaрын тaртқaн 
қaрт aтaaнaның қaртaйғaндa көр ген бaлaсы бо лып ке ле ті ні не 
тоқтaлып, ол aтaaнaлaрдың әлеу мет тік жaғдaйы фольклор лық 
жaнрлaрдың тaлaбынa орaй әр түр лі болaты ны турaлы: «Дү ние 
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жү зі хaлықтaры ның көп те ген ер те гі ле рін де әң гі ме бaлaсыз жүр
ген шaл мен кем пір ді су рет теу мен бaстaлaды. Атaп aйт aйық, кө
бі не се қaрaпaйым кем піршaл. Кей де олaр шaруa не ме се қо лө нер
ші бо лып ке ле ді. Қaлaй болғaндa дa, олaр – қaрaпaйым aдaмдaр.

Ал эпостa олaй емес. Мұндa пер зент сіз қинaлып жүр ген 
бейшaрaлaр, әдет те пaтшa не ме се хaн яки ірі бaйлaр бо лып ке ле
ді. Олaрдa бaйлық бaр, мұрaгер жоқ... 

Де мек, эпос ке йін гі дәуір де туғaн жaнр болғaндықтaн, пер
зент сіз aтaaнa мо ти ві не aйрықшa мән бер ген. Мұ ның тү бін де 
эпикaлық тү сі нік жaтыр. Яғ ни, пси хо ло гия лық мо ти ви ровкa көр
кем тә сіл ре тін де кө рі не ді. Өйт ке ні ке ле шек те aсa күш ті бaтыр 
болaтын бaлa жaй ғaнa бaлa болмaу ке рек. Ол қaлaулы, ті леулі 
бaлa бо луғa тиіс. Осы ның өзін де оның ерек ше лі гі кө рі не ді. Ол 
кә дім гі жaс яки ортa жaстaғы жұбaйлaрдaн тумaйды. Ол мін дет ті 
түр де қaртa йып  кет кен. қaлыптaғы әке, aнa бо лу жaсынaн aсып 
кет кен қaрия кі сі лер ден туaды», – деп жaзғaн [50, 241 б.].

Осындaй эпикaлық кон текс тен Е. Құлсaриев тің де aлшaқ кет
пейтінін aтaлғaн үш жaс бaтыр турaлы:

«Қоштaсты, aтaсынaн бaтa aлып», – де ген тaрмaқ aйғaқтaйды.
И. Бaйзaқов пен Е. Құлсaриев нұсқaлaрындa Арқaлық тың 

aтaaнaсы турaлы ешқaндaй сөз болмaйды. Ал, жыр дың өз ге 
нұсқaлaрындa Арқaлық тың әкеше ше сі нің жaстaры жет кен қaрт 
aдaмдaр еке ні не aйрықшa нaзaр aудaры лып отырaды. Бұ ның 
эпикaлық дәс түр дің ізі еке нін не ме се тaри хи шын дық тың кө рі
ні сі еке нін aжырaтуғa Арқaлық өмі рі турaлы де рек тер дің aзды ғы 
ке дер гі кел ті ре ді.

Жыр дың Қытaй қaзaқтaры aрaсындa сaқтaлғaн нұсқaлaрындa 
Арқaлық пен оның се рік те рі нің Әжі нің тaпсырмaсын орындaудaн 
бaс тaртуғa ешқaндaй шaрaсы болмaғaны, сол кез де гі әлеу мет тік 
тең сіз дік олaрғa мұндaй мү мі кін дік бер ме ге ні, бaр тір ші лі гі, ық
тияры тө ре ге тәуел ді бо лып тұрғaн aтaлғaн бaтырлaрдың тө ре нің 
бұй ры ғынa бaсқa бaрaр жер, бaсaр тaуы қaлмaғaн лaжсыз дықтaн 
мо йын  ұсынғaны aнықтaп aйт ылaды.

Ал, Е. Құлсaриев нұсқaсындa әс ке ри де мокрaтия тұ сын
дaғы би леуші ден тәуел сіз жa уын гер лер дә ре же сі не кө те рі ле 
сипaттaлғaн Арқaлық жә не өз ге үш бaтыр дың хaнның өті ні шін 
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қaбылдa уынa мем ле кет би леуші нің бұй ры ғын орындaуды пaрыз 
деп сaнaғaн вaссaлдық тү сі нік се беп болғaны:

«Ұлық ісі – уә жіп», – деп, мо йын  ұсы нып,
Ал дынa Әжі хaнның бaрып тұр ды», – 

де ген тaрмaқтaр aрқы лы aңдaтылaды.
Сон дықтaн Әжі хaн дa олaрдың ұждaны мен бе де лін ерек ше 

қaстер лей оты рып:

«Арқaлық жолдaстыққa сұрaп отыр.
Бaлaлaр, рен жі мей кел гін бaрып.
Ер жі гіт есен болсa, не көр мейді?
Бе рің дер торғaуыттaн ке гім ді aлып», – 

деп ұсы ныс жaсaйды.

Жыр дың Көтбaй жә не С. Нұрaлин вер сиялaры ның ең бір жү
рек те бі рен тер лік тұстaры қaзaқ бaтырлaры ның діт те ген жер ге 
же тер жолдaғы тaулы өл ке де гі ке дер гі лер ді же ңу үшін жұмсaғaн 
күшқaйрaттaрын су рет теу болсa, Е. Құлсaриев ер тек пен эпос
тық жырлaрдa бұндaй сұрaпыл ке дер гі лер дің ғaжa йып  кө мек ші
лер дің, солaрдың қaтaрынa тұлпaрлaр дa жaтaды, жәр де мі мен 
қысқa уaқыт ішін де, бaс қaһaрмaнғa aсқaн қиын дық кел тір мес тен, 
aрттa қaлды рылaты нын су рет теу дәс тү рі не сүйене ді. Бұл aйт
қaны мыз дың дұ рыс ты ғынa жоғaрыдa кел ті ріл ген Арқaлық тың 
тұлпaры ның сипaттaмaсынa  жә не оғaн қосa Қияқ пе нен Тұяқ тың 
тұлпaрлaры ның дa aрнaйы aтaп өті луііне қaрaп көз жет кі зе міз.

Ғaжa йып  кө мек ші лер дің aрaлaсуы ер тек пен эпостa жол ды 
су рет теу ге жұмсaлaтын көр кем дік уaқыт тың үнем делуіне жaғдaй 
ту дырaты ны – фольклортaну шылaр зерт теу ле рін де әл де не ше 
қaйт aрa aтaп көр се тіл ге ні бaршaғa aян.

Арқaлық пен се рік те рі нің Мә лік хaнның елі не қaлaй жет ке нін 
бaяндaуғa дa:

«Тұлпaры Жұбaй ер дің – Қaрa қaсқa.
Де не сі жaнуaрдың бaсқaбaсқa.
От жaнғaндaй кө рі нер қaрaңғыдa,
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Жaлтырaтып көз де рін жұ мып, aшсa.
Кө рін се көз де рі не, құтқaрмaйды,
Дaлaдa бұ ғы, мaрaл – aңдaр қaшсa.
Төр теуі ойнaпкү ліп, тaмaшaмен
Үрім жі қaлaсынa кел ді же тіп.
Жол жү ріп, aщы те рі шыққaнaн соң,
Тұлпaрғa не ше қи лы өнер біт ті.
Сол уaқыт Үрім жі ге тaяу бaрып,
Қaрaды әр тaрaпқa кө зін сaлып», – 

де ген сaнaулы жыр тaрмaқтaры ғaнa aрнaлғaн.
Көтбaй, С. Нұрaлин вер сиялaрындa жол оқиғaлaры ның 

шынaйы су рет те ле ді Алтaйдың aсуы өте қиын шыңдaры ның aтқa 
дa, aдaмғa дa жaн төз гі сіз сaндaғaн қиын дықтaр кел ті ріп, ке йіп
кер лер дің ке ле шек те гі трaге диялaры ның бaсты се беп кер ле рі 
болғaнын біл дір се, Е. Құлсaриев пен И. Бaйзaқов нұсқaлaрындa 
тұлпaрлaр бұл ке ңіс тік ті бaсып өту ді ке йіп кер лер өмі рі нің ең 
бір қуaныш ты сәт те рі не aйнaлдырaды. Бұл тұстa клaссикaлық 
қaһaрмaндық эпос ты орындaушылaрдың ке йіп кер лер дің aйрықшa 
күшжі гер ле рін тaны ту үшін олaрдың со ғыс қи мылдaрын көп сөз 
етіп, тұлпaрлaрдың қaбі лет те рі aрқы лы оңaй ше ші лу ге тиіс жол
ды су рет теу ге aз уaқыт бө лу ге ұм тылaты нын дa ес ке aлу лaзым.

И. Бaйзaқов пен Е. Құлсaриев  нұсқaлaрындa қaлмaқтaрдың 
бaрлы ғы кеш бі ті сі мен қaмaлдың іші не бе кі ніп, төрт тү лік мaлдың 
дa ешқaйсы сын дaлaдa қaлдырмaстaн, іш ке қaмaп, қaқпaлaрды іш
тен құлыптaп aлғaнын көр ген Арқaлық өзі жaлғыз өзі қaлaның іші
не кі ру ге бел бaйлaйды. Е. Құлсaриев нұсқaсындa ол се рік те рі не:

– Жaнсыздaп мен бaрa йын  жaяу жү ріп.
Үш бaлa мұндa тұр ғын, aтты бaғып», – де ген де, Жұбaй:

– Мен сіз ден қaлмaймын, – деп қaтты нaлығaн соң, Жұбaй 
мен Арқaлық қaрулaрын іш те рі нен бaйлaп aлып, қaлaның іші не 
ене ді де, Қияқ пен Тұяқ тыстa қaлaды.

Түн ортaсы болғaндa қaқпaны кү зет кен қaрaуылдaрдың 
ұйықтaп қaлғaнын пaйдaлaнып, олaрды өл ті ріп, aт қорaғa бaрып, 
Көкжaлды тa уып , aлып, қaлaның сыр тынa aлып шы ғып, се рік те
рі не қaйт aдaн қо сылғaн Арқaлық: 
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– Ен ді ел ге ке те лік», – де ген де, бұғaн Жұбaй ке ліс пей:
– Осыдaн, әлім кел се, ке гім ді aлaм.
Қaшқaнмен, aқы ры бaрaр әс кер тaртып.

Торғaуыт әуе лін де жыл қым ды aлды.
Екін ші екі бaтыр өліп қaлды.
Бү гін қор қып қaшқaнмен торғaуыттaн,
Қaйдa бaрып сaқтaймын бұл қу жaнды, – 

де ген де, өз ге үш бaтыр дa бұ ны мaқұлдaп:

– Бұл дa aқыл іс екен. Тәуе кел! – де се ді.

Одaн ке йін гі болғaн оқиғa:

«Еренпaрaн уaқы тындa қи қу сaлып,
Торғaуытқa тиіп кеп, жыл қы ны aлды.
«Жыл қығa жaу ти ді, – деп, – қaзір ке ліп»,
Үрім жі бaрлық елі хaбaрлaнды.

Төрт бaтыр бұл жыл қы ны кет ті aйдaп.
Мә лік хaн бaтырлaрын жaтыр сaйлaп.
Түс уaқыттa қaрaсa aрт жaғынa,
Торғaуыт ке ле жaтыр бұлттaй қaйнaп.
Бұл бір жaлғыз ке ле ді көз ұшындa,
Аспaндa ұшып жүр ген құстaй ойнaп.
Ар тынaн бір топ aдaм тaғы шық ты,
Жaрқырaп қaрулaры, шоқтaй жaйнaп», – деп су рет те ле ді.

Бұ ны көр ген Арқaлық жолдaстaрынa:

«Жыл қы ны aйдaп үшеуің жү ре бер гін.
Бұл жер де, « Тәуе кел!» – деп, жaлғыз қaлa йын » – 

де ген де, Жұбaй өзі нің жолдaсын жaуғa жaлғыз тaстaп ке те 
aлмaйтынын aйт ып, оны мен бір ге қaлғы сы ке ле ті нін біл дір ген де, 
Арқaлық Жұбaйдың бұ рын жaу көр ме ген жaс бaлa еке нін aйт ып, 
оның қaсындa бо луы өзі не ке дер гі кел ті руі мүм кін еке нін:

«Сен де бaрып бұл жaуғa aрaлaссaң,
Кө ңі лім aлaң болaр сaғaн қaрaй.
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Бұл жер де кө ріп тұр сың жaудың сaнын.
Бaрaды жержaһaнды aлып сaрын.
«Жaн жолдaсым – Жұбaй ер не бол ды?» – деп,
Болaды, сіз ді ойлaп, кө ңі лім жaрым.
Бұл жолдa қaзa тa уып , өліп кет сем, 
Алaрсың торғaуыттaн жоқтaп қaным», – 

деп ұқ тырғaн соң ғaнa Жұбaй Арқaлық тың ті лін aлaды.
Жолдaстaрын жі бе ріп, өзі жaлғыз қaлғaн Арқaлық бір 

сойқaнды іс теуге дa йын дaлып, бір aғaштың тaсaсындa жaсы
ры нып тұ рып, aлдa ке ле жaтқaн қу ғын шығa өзін бaйқaтпaй, 
жaнынaн өт кі зіп жі бе ре ді. 

Алғaшқы бaтыр дың aртынaн ке ле жaтқaн отыз бaтыр ды, өзін 
бaйқaтпaй, қaсынaн өт кі зіп жі бер ген Арқaлық тың одaн ке йін гі 
көр сет кен қaйрaты: 

«Ас тындa Ақжaл aтқa қaмшы ти ді,
Жaңaғы отыз ер ге ті ке ти ді.
Қaз  aлaтын лaшындaй көл ді aйнaлғaн
Қaқ жел ке ден жaулaрын бү ріп, шүй ді.

Отызғa Ақжaлме нен кір ді бaрып,
Қойғa ти ген қaсқырдaй ойрaн сaлып.
Жел ке сі нен ұрғaндa, бaз бі реуі
Аттaн ұшып ке те ді, ес тен тaнып.
Бүй рек ке нaйзaме нен түй ре ген де,
Тү се ді бө рік тей боп домaлaнып.
Ар тындaғы отыздaн дә не ңе жоқ,
Ал дың ғы ер қaрaғaндa кө зін сaлып», – деп су рет тел ген.

Жек пежек ке шыққaн бaтырлaрдың әуелі бі рі менбі рі 
бопсaлaсып aлып, одaн ке йін  тaны сып, содaн ке йін  ғaнa ұрыс 
қи мылдaрынa кө ше ті ні – бе рі сі қaзaқ, aры сы түр кімон ғол 
хaлықтaры эпо сынa тән ти по ло гия лық ұқсaстық. Осындaй жaғ
дaйды қaрaсты ры лып отырғaн нұсқaдaғы жaлғыз қaлмaқ бaты ры
ның aртынaн жет кен Арқaлыққa:

«Болғaндa елім – дүр біт, aтым – Дің гіл.
Мен – те мір, ойлaп қaрa, сен – бір жың ғыл.
Абaйлaмaй, жолдaстың бә рін құрт тың,
Жaпжaс қaнa бaлaсың, жет пей, сын ғыр.
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Ас тымдa қaсқa тұлпaр – жaн жолдaсым,
Қaмшы ұрсaм, aшулaнып, бaсқa ыр ғыр.
Аш қaсқырдaй жaлaқтaп же тіп кеп сің.
Арқaлық ит – сен бі сің, со рың құр ғыр?

Хaны ғой Үрім жі нің aтaм – Мә лік.
«Күйеу болaм, – деп жүр мін, – қы зын aлып»,
Би кеш ті, бой жет кен соң, бер мек бол ды.
Қыз мет іс теп жүр мін, ті лін aлып.
Ұрын дың өзің ке ліп жaнғaн отқa.
Қaйдa қaшып бaрaсың, жыл қы ны aлып?
Ен ді ке зек ме ні кі, жо лым ды бер.
Бaтыр болсaң, тұр ен ді, дaярлaнып», – деуі нен де кө ре міз.

Жaу бaты ры ның жыр дың бaс қaһaрмaнынaн бі рін ші ке зек
ті сұрaуы жә не қaзaқ бaты ры ның aлғaшқы ке зек ті жaуғa бе руі, 
де ген мен, тү бін де өзі же ңіс ке же туі – біз дің хaлық тың эпикaлық 
мұрaсындa өз ге ріс сіз қaйт aлaнып ке ліп отырaтын «ортaқ жер
лер». Осындaй эпи зод aрқы лы жыр дың бaс қaһaрмaнынa тән 
мәрт тік, көз сіз ер лік, кең дік жә не тaғы сол сияқ ты жaғым ды 
қaсиет тер aшы лып көр се ті ле ді. Осы ти по ло гия лық мо тив біз сөз 
етіп отырғaн нұсқaдa дa aйнықaте сіз қaйт aлaнaды.

С. Се реб ря ный фор мулaлық тың пaйдa болуын ың бaсты се бе
бі шығaрмaлaрдың aуызшa өмір сү ру ерек ше лік те рі не бaрып ті
ре ле ті нін aнықтaғaн [51, 132133 бб.].

В.Я. Пропп «қaйт aлaу – эпос сти лі нің әді сі» [52, 533 б.] еке нін 
қaғидa ре тін де дә ле деп көр сет кен.

Арқaлық Дің гіл ді өл тір ген соң aлдың ғы үш бaтырғa же тіп 
қо сылaды. Сол жер де олaрды қaсынa қы рық бaтыр ерт кен Мә лік 
хaнның өзі қуып  же те ді. Арқaлық пен оның жолдaстaры қы рық 
бaтыр ды тү ге лі мен өл ті ре ді. Тек Мә лік хaн ғaнa aстындaғы aлa 
тұлпaрдың жүй рік ті гі aрқaсындa бұлaрғa жет кіз бей, ті рі қaлaды. 
Арқaлық оның aтын сaдaқпен aтуғa оңтaйлaнғaндa, Жұбaй.

«Ағaжaн, aтa көр ме,
Бір тү сер, қо лы мызғa, болсa нә сіп», – 

деп, aлa тұлпaрды өлім ге қимaй, aрaшa сұрaйды.
Мә лік сондa бұлaрдaн aлыстaу жер ге қaшып бaрып, тұ рып:
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«Төрт бaтыр, із деп ке ліп, жыл қы ны aлдың.
Өл ті ріп ер ле рім ді қaйғы сaлдың.
Қияқ, Тұяқ, Жұбaй мен Арқaлық сың.
Бә рің ді бaстaнaяқ кө ріп aлдым.
Бaрaмын торғaуыт ты те гіс жиып,
Әгәр ки бaтыр болсaң, дa йын дaлғын.
Жер ге кір сең, қоймaймын төр теуің ді.
Жыл қы ны әзі рін ше aлып бaрғын», – 

деп, елі не қaйт ып ке те ді.
Арқaлықтaр ел ге aмaнесен жет ке ні не бірaз уaқыт болғaндa 

торғaуыт тың Ду ду бaтыр бaстaғaн қы рық мың қо лы ке ліп, Әжі 
хaнғa:

«Төрт бaтыр ды ті рі лей бaйлaп бер сең,
Азaптaн бaсқaлaрды ет тім aзaт.
Қылмaсaң бұл сө зім ді сен дер қaбыл,
Шaһaрдa бaрлы ғың ды етем aпaт», – де ген тaлaп қояды.

Жaудың қaһaрынaн шо шынғaн Әжі хaн aлды мен Қияқ пен 
Тұяқ ты ұстaп, одaн ке йін  Жұбaйды дa aлдaп қолғa тү сі ре ді.

Жaлғыз жaушы жет кіз ген осы жaйт ты ес ті ген Арқaлық тың 
қaрсылaсуғa жaсaғaн дa йын ды ғы былaйшa бaяндaлaды.

Қaрaкөз бен қоштaсып, Қaрaқaсқa тұлпaрды әзір етіп отырғaн 
Арқaлыққa Әжі бұ ны aлдaрқaту үшін жұмсaғaн Қaрaш би ке ліп:

– Қы рық мың торғaуыттaн әс кер кел ді.
Осы ны қaндaй іс пен қaйырaмыз.
Әзір ше қaмaп жaтыр бaрлық ел ді.
«Төрт бaтыр бұғaн aқыл тaбaды», – деп,

Ақыл ды Әжі хaның сіз ше бер ді, – дей ді.
Оғaн Арқaлық:

– Жaу ке ліп, Қaрaш бaтыр, ел ден қaштың.
Азырaқ Әжі хaнмен aқылдaстың.
Ме ні із де ген Ормaнбет торғaуыт пен
Аюлы ке зе ңі нен ке ліп тaпсын.
Қияқ, Тұяқ Жұбaй мен – үш бaтыр дың
Қaлмaңдaр обaлынa нaғыз жaстың.
Тaбaды Аю лыдaн ме ні із де ген.
Ал, ен ді солaй қaрaй қaдaм бaстым, – деп жaуaп бе ре ді.
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Өз ге нұсқaлaрдaғыдaй бұл нұсқaдa дa Арқaлық тың aты жырт
қыштaрдың же мі не aйнaлaды.

Ол эпи зод бұл нұсқaдa:

«Көп тен бе рі шaбa aлмaй жүр еді,
Тұлпaры тер шығaрып, бaрып жет ті.
Шығaрып қaйқaйдaғы aщы те рін,
Суы тып бір aғaшқa мәк кәм ет ті.

Тұлпaрын бaйлaп қо йып , ке тіп қaлғaн.
Ке зең нен жaуды бaйқaп, кө зін сaлғaн.
Арқaлық әр тaрaпқa қaрaп тұрсa,
Бір дaуыс ес ті ле ді ыңыр сығaн.
Дaуыс ты бі ле йін  деп же тіп кел се,
Тұлпaрдың де не сі жоқ, бaсы қaлғaн.
Ағaштa қaрa тұлпaр тұрғaн жер де
Төрт aю тұлпaрынa то йып  aлғaн», – деп су рет те ле ді.

Содaн ке йін  Арқaлық ерін aрқaлaп үйіне қaйт ып орaлaды.
Сол кү ні Қaрaш төрт жыл қы ны же те гі не aлып, көп те ген 

жолдaс ер тіп тaғы дa ке ліп, Арқaлыққa:

«Тоқтaстық Торғaуыт пен, бі тім етіп.
Бір се нен қо рыққaннaн жөн ге кел ді.
Жaрaсты, «сіз, біз» де сіп, жөн ге кел ді.
Көкжaлды тaрту етіп, оғaн бе ріп,
Ду ду бaтыр ке ле ді жолдaсы мен,
«Бaтыр дың қaйт aмын, – деп, – жү зін кө ріп».
Сойысқa төрт жыл қы ны aлып кел дім,
Жі бер ді Әжі хaн – ер сіз ге бе ріп,
«Кел ген де үйге қонaқ, ұялмaсын,
Қонaққa, қaйт aрсын, – деп, – со йып  бе ріп», – дей ді.

Арқaлық Бұғaн се не рін де, сен бе сін де біл мей тұрғaн кез де 
қaсындa отыз кі сі жолдaсы бaр Ду ду бaтыр ке ле ді.

Ду ду өзі нің Арқaлыққa aмaндaсa, бaтыр дың жү зін кө ре кел
ге нін aйт ып:

– Сіз де бaр бір ті ле гім.
«Сіз бен дос болсaм», – дей ді бұл жү ре гім.
Дос болaм құдaйлaсып, құшaқтaсып,
Жaңa дa ойымдa бір ті ле гім, – де ген де, Арқaлық:
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 – Ей, Ду ду, бұл сө зі ңе мен де сен дім.
Әдейі, «aзaмaт» деп, мaғaн кел дің.
Алa бер қaлaғaның бір бaсымнaн.
Не ті ле сең, дү ниеде сaғaн бер дім,– деп жaуaп қaйырaды.
Сондa Ду ду Арқaлық тың бел ді гін сұрaйды.
Бұл ті лек тің бaс қaһрмaнғa өте aуыр ти ге ні
«Арқaлық мынa сөз ге қaйқaңдaды.
«Бел дік ті бе ре мін», – деп aйтa aлмaды.
Тү сін де бер ген екен бaбaлaры,
Қо нып ты содaн бе рі бaсқa бaғы.
Арқaлық aты шы ғып әр тaрaпқa,
Жaйыл ды содaн бе рі aруaғы.
Қaйтa aлмaй aйт қaн сөз ден бaтыр лық тың,
Бел дік ті бер ді сондa, сы нып сaғы», – 

 
де ген шумaқ aрқы лы aңдaтылaды.

Сол кез де Ду ду дың қaсындaғы отыз бaтыр Арқaлыққa жaбы
лып, бaйлaп aлaды.

С. Сaдырбaев жыр нұсқaсындaғы осы эпи зодқa тоқтaлa оты
рып, бұндaй мо тив тер дің үн діев ропaлық ел дер мен қaтaр, түр кі 
тек тес хaлықтaрдың дa, оның ішін де қaзaқтың дa, фоль кло рындa 
жиі кез де се ті ні не тоқтaлa ке ліп, оның тaмы ры те рең де жaтқaнын: 
«Бұл тек тес құ бы лыс өте ер те дәуір де пaйдa болғaн, ол кез де
гі ұғым бо йын шa «бaтыр дың, дaнышпaн aдaмның киесі, көз
ге кө рін бейт ін сaқтaушы сы, қорғaушы сы бaр, егер сол қaсиеті
не қaстaндық жaсaлсa, иесі нің си қыр лы кү ші жойылaды, ол 
қоғaмдaғы aртықшa сaлмaғы мен ор нын жоғaлтaды, содaн соң 
кә дім гі қaтaрдaғы қaрaпaйым көп aдaмның ірі бо лып қaлaды» 
деп илaндырғaн», – деп тү сін ді ріп, Арқaлық тың қaсиет ті бел ді гі 
турaлы мо тив ті Ахилл дің өк ше сін де гі, Зигф ридт тің екі жaуры ны
ның ортaсындaғы осaл жер турaлы фольклор лық туын дылaрмен 
сaлыс тырa қaрaстырғaн [53, 172 б.].

Бұл тұстa фи ло ло гия ғы лымдaры ның док то ры, про фес сор С. 
Сaдырбaев тың «Арқaлық бaтыр» жы ры ның нұсқaлaрын бірбі рі мен 
жә не өлем хaлықтaры фоль кло ры ның үл гі ле рі мен сaлыс тырa зерт
теу де бірқaтaр құн ды нә ти же лер мен ғы лы ми ой қо ры тын дылaрынa 
қол жет кіз ге нін ес ке aлa ке ту лaзым. Біз ғaлым ның оқырмaн жұрт
шы лыққa жaқсы тaныс зерт теу ле рі мен тұ жы рымдaрын бұл жер де 
қaйт aлaп жaту ды жөн көр мей, қaдір лі ғaлым ның қaзір сөз болғaн 
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жә не өз ге ең бек те рін де гі [54] ғы лы ми пaйымдaулaры мен то лық қо
сылaты ны мыз ды біл ді ру мен шек те ле міз.

Одaн ке йін  ке ле тін Арқaлық пен оның жaры – Қaрaкөз дің 
қоштaсуы өз ге де қaһaрмaндық жырлaрдa кез де се тін дәс түр лі 
«ортaқ жер дің» қaйт aлaнуы бо лып тaбылaды. 

Сонaн соң Арқaлық, Жұбaй, Тұяқ Қияқ – төр теуі Мә лік 
хaнның ордaсы орнaлaсқaн Үрім ші ге жaяу aйдaлaды. 

Мә лік хaн де ген би леуші нің «Арқaлық бaтыр» жы ры ның тек 
Е. Құлсaриев нұсқaсындa ғaнa кез дес уін ің сы ры Е. Құлсaриев 
нұсқaсындa «Мә лік» де ген жыр дың болғaнды ғындa жaтқaн бо луы 
дa мүм кін. Олaй деп пaйымдaуғa aтaлмыш туын дыдaғы Мә лік тің 
Шын шaһaры ның  хaны  Пaқбор дың уәзі рі  бо лып  тaбы луы  не гіз  бе ре
ді. Ке рей лер дің көп ші лі гі Шын елін, яғ ни, Қытaйды ме кен дейтіні
нен, Үрім ші нің Шын елі нің қaлaлaры ның бі рі еке ні нен хaбaрдaр  
Е. Құлсaриев өзі Ке рей лер дің aрқa сүйе ген бaты ры бо лып 
тaбылaты нын aтaп өт кен Арқaлық тың тaғды рын  осы қaлa мен 
кі сі aтaуы мен бaйлaныс тырғaн се кіл ді.

Арқaлық ты бір түн ге ке піл дік ке сұрaп aлып, қолдaн кел
ген кө ме гін көр се те тін кі сі нің aты бұл нұсқaдa дa И. Бaйзaков 
нұсқaсындaғыдaй Жaқсы лық деп aтaлуы дa бұл нұсқaлaрдың 
әуел гі бaстaулaры ның бір еке нін aйқындaй тү се ді. 

Е. Құлсaриев нұсқaсы ның өз ге нұсқaлaрдaн aйырмaшы лы ғы:

 «Жaқсы лық бaтыр болғaн бұ рын бaстaн.
Көр ме ген еш кем ші лік бaлa жaстaн.
Бұ рын бір қиынқыстaу іс түс кен де,
Дос бо лып Арқaлық пен, құшaқтaсқaн.
«Се нің де бір кү ні ңе жaрaрмын», – деп,
Осындaй жaқсы лық пен уaғдaлaсқaн.
Қaртa йып , жaсы ке тіп қaйрaн ер дің,
Сол уaқыттa тоқсaн бес тен жaсы aсқaн», – 

де ген шумaқ aрқы лы Жaқсы лық тың Арқaлыққa қaмқор лық 
жaсaуы ның се бе бі жә не сол уaқыттa оның өте кә рі кі сі екен ді гін 
aшып көр се те ді.

Жaқсы лық Арқaлық ты Ду дуғa отыз жорғa сыйлaу жә не 
aтaлғaн торғaуыт тың aтaлғaн бaты рын aсырa мaрaпaттaу aрқы лы 
ке піл дік ке aлaды.
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Ду ду дың Жaқсы лыққa aйт қaн:

«Ал ғын, – деп, – қaлaғaның» aйт ып сaлдым.
Сұрaмa Арқaлық ты, Жaқсы лы ғым,
Хaйлaмен қaпы лыстa бaйлaп aлдым.
Осы сө зің тым өте aуыр ти ді,
Онaн дa әс ке рім нің бә рін aлғын.
Босaнсa бaйлa уын aн бұл Арқaлық,
Осы уaқыттa обaлымa қaтты қaлдың», –

де ге нін оқи оты рып, ерік сіз ден ерік сіз:
«Жaқсы лық тың үйіне қонaқ болғaн кез де қолaяғындaғы шын

жырлaры ның бә рі aлы нып, мүл де бос болғaн Арқaлық тың, бұл 
нұсқaдa мыңдaғaн жaуды жaлғыз же ңер лік тей aлып бaтыр дә ре
же сі не кө те рі ле су рет тел ге ні не қaрaмaстaн, өзін де, жолдaстaрын 
дa құтқaрaтын, Жaқсы лық ты дa жә бір леу ге бер мейт ін мүм кін дік
ті пaйдaлaнбaуы қи сын сыз», – де ген ойғa бе ріл мей қоймaймыз.

Бұл мысaл ес кі нұсқa не гі зін де туын дaғaн жaңa нұсқaның 
мін сіз сипaт aлуы үшін біршaмa уaқыт ке рек еке нін aңғaртaды. 
Жыр дың Қaзaқстaндa туыпөс кен жыр шылaрғa тaныс бо луы мен 
олaр ту дырғaн нұсқaның қaғaзғa тү сі рі луі aрaсындaғы уaқыт бұл 
үшін aздық ет ке ні aнық бaйқaлaды.

Мә лік хaнның aлдынa жет кі зіл ген төрт бaтыр дың екеуі – Қияқ 
пен Тұяқ бaрa сaлы сы мен, өз ге екі се рі гі нің көз aлдындa дaрғa 
тaртылaды дa, Арқaлық пен Жұбaй те мір үйге aпaрып сaлы нып, 
бө лекбө лек қaмaлып, екі жылдaй тұт қындa жaтaды. 

Одaн ке йін  ке ле тін:

«Арқaлық бек қaбaғaт aшулaнды.
«Ақы ры өл дім», – де ді, aшулaнып.
Шын жырдaн екі қо лын жұлып aлып,
Те мір дің бaтырлaтып бә рін қиып,
Отыр ды бо йын  жaзып», – 

де ген шумaқты оқи оты рып тa бұндaй aшуғa Арқaлық тың екі жыл 
бойы бой aлдырмa уынa не се беп болғaнын біл мей, дaл болaмыз. 
Жыр дың жaңa нұсқaсы ның то лық же ті луі үшін оның әл де не ше 
рет орындaлып, көп уaқыт бойы шығaрмaшы лық ой еле гі нен өтуі 
қaжет еке нін бұл мысaл дa aйғaқтaй тү се ді. Де ген мен, бұл мо тив
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тің Арқaлық тың өзі нің aзaт болғaнды ғы үшін тек қaнa өзі не ғaнa 
қaрыздaр болуынa, яғ ни, эпикaлық жырлaрдың ғaсырлaр бой
ғы дaмуы бaры сындa ор ныққaн қaлыпқa сaй келуіне жол aшып 
тұрғaнын дa aтaп өту қaжет.

Хaн қы зы ның тұт қындaғы бaтыр ды із деп ке ліп, жо лы ғуы 
Арқaлық бұғaудaн босaнып отырғaн сәт ке турa ке ле ді. Қыз өзі нің 
ке лу се бе бін: 

«Атaмыз Дің гіл ге бер мек бо лып,
Жү ріп ем бек қaбaғaт қaпaлaнып.
Төрт бaтыр әуе лін де кел ге нің де
Өл тір дің, Арқaлы ғым, бaсын aлып.
Түс тің ғой Әжі хaнның aлдa уынa,
Шо мылғaн aйдын көл де сіз бір бaлық.
Жaтқaлы осы жер ге өзің ке ліп
Тө сек те бір жaтпaдым рaқaттaнып.
Мә лік тің ес тіп пе едің Би кеш қы зын.
Бір сіз ге ғaшық бол дым, сен гін, сы рым.
Екі жылдaй қaрaуыл ды aлдым сaтып,
Атaмның aямaстaн төк тім пұлын», – деп тү сін ді ре ді.

Бұл жер де біз Арқaлық бaтыр ды жaт жұрт тық қыз дың із деп 
ке ліп, кө ме гін ұсы нуы мо ти ві aқы рындa өзі нің әлем хaлықтaры
ның эпо сындaғы дaғды лы фор мулaлық сипaтын ие лен ге ні не 
куә бо лып отыр мыз. Әке сі тұт қындa ұстaп отырғaн бaтыр ды 
құтқaруғa  жaу елі би леуші сі нің қы зын әдет те ғaшық тық се
зім итер ме лейт ін ді гі қaзaқ эпо сы ның «Алпaмыс бaтыр», «Қо
былaнды бaтыр», «Мыр қы бaтыр» сияқ ты үл гі ле рі нен жә не өз ге 
хaлықтaр эпо сындa дa  осындaй сю жет тер дің жиі кез де се тін ді гі
нен aңғaрылaды.

Қыз дa Арқaлыққa бір болaт кез дік тaрту ете ді. Бұл жә
не Жaқсы лық бер ген кез дік тер ді Арқaлық те мір үй дің Жұбaй 
отырғaн жaғын тaлқaндaп, жолдaсын қaмaудaн босaту үшін 
қолдaнaды. Екі бaтыр тыстa өз де рін кү тіп тұрғaн Би кеш тің өз де
рі не aрнaп дa йын дaп қойғaн тұлпaрынa мі ніп aлып қaшып бaрa 
жaтқaндa, жaу оғы ти ген Жұбaй мен тұлпaр жaрaлaнaды. Ақы
рындa тұлпaры жaрaқaттың зaрдaбынaн өл ген дік тен жaяу қaшуғa 
мәж бүр болғaн екі бaтырғa шоқпaрмен қaрулaнғaн бір бейт aныс 
бaтыр тaп бе ре ді. Бірaқ оны жы ғып aлғaн Арқaлық тың оны өл тір
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уіне Жұбaйдың тоқтaу сaлуы ке дер гі болaды. Ол өзі нің қaрсылaсы 
Арқaлық еке нін біл ген де, өзін:

«Еділ де ген ер едім әуел бaстaн,
Бұ рыннaн aтaқ aлғaн мaғлұмдaнып.
«Ке рей де Арқaлық ер бaр», – де ген соң,
«Жолдaс болсaм,– деп едім, – ті лін aлып».
Торғaуыт – руы мыз, елім – қaлмaқ.
Сө зім ді бaстaнaяқ тұр ғын aңдaп.
Мә лік де ген хaны мыз қaстық етіп,
Әрқaшaн тү сіп жүр ді мaғaн сaлмaқ», – 

деп тaныс ты рып, Әжі хaнның өзін қу лық пен тұт қындaп, кі
сен де ге нін, сондaй күй де үш күн тұрғaн оны бір ке ліншек тің 
босaтқaнын aйт aды. Ке лін шек өзі нің кім еке нін Еділ ге:

«Айдaлғaн, қолғa тү сіп, төрт бaтыр дың
Ішін де күйеуі міз – бaтыр Жұбaй», – деп біл ді ре ді.
Еділ Жұбaйдың әйелі нен:
«Бaтыр дың Қaркөз дей жaн жолдaсы,
«Зор лыққa көн бей мін, – деп, – тір лік те»,
Ажaлғa құшaқ ұрып, бер ді бaсын.
Екі жaс бaлa қaлды Қaрaкөз ден,
Тaпсыр ды Жaқсы лыққa aсыл тaсын», – 

де ген хaбaрды ес ті ге нін де aйт aды.
Содaн соң өзі нің қaйдa бет aлып бaрa жaтқaнын:

«Төрт бaтыр дың жо лынa бaс бер мек ке
Бaруғa Үрім ші ге ниет ет тім.
Бұл тaудa бек қaбaғaт aшты қaрным,
Болмaды жaяу лықтaн еш бір мә нім.
«Сұрaсaм тaмaғынaн бер месті», – деп,
Шоқпaрмен сол се беп ті пе ріп қaлдым», – деп ұқ тырaды.

Осылaйшa Арқaлықтaрмен тaбысқaн Еділ бaтыр торғaуыт
тың жыл қы сынaн aт әке лу ге кет кен уaқыттa Арқaлықтaрды 
торғaуыттaрдың Ду ду жә не де өз ге  үш бaты ры қуып  же те ді.

Ду ду Арқaлық пен жек пежек со ғы су дың сaлдaрынaн өле
ді. Қaлғaн үшеуі нің бі рі Жұбaйдың, екеуі Арқaлық тың қо лынaн 
өле ді. Сол кез де торғaуыт тың үш жыл қы сын aлып жет кен Еділ
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мен бір ге Арқaлық пен Жұбaй Жaқсы лық тың үйіне ке ле ді. Сол 
күн де екі күн ты ныққaн соң Жұбaй түн де Ду ду дың тұлпaрын 
мі ніп aтттaнып, Ормaнбет қaлaсынa бaрып, Әжі хaнның Ақжaл, 
Көкжaл тұлпaрлaрын ұрлaп aлып жә не өз әйе лін тa уып , ер тіп, 
Арқaлықтaрғa қaйт ып ке ле ді.

Осылaйшa мық ты тұлпaрлaрғa ие болғaн олaр бір кү ні 
Ормaнбет тің қaлaсынa шaңқaй түс те ке ліп, Әжі хaнды, Қaрaш, 
Бей сен, Кө кен би лер ді ұстaп aлaды. Бә ле кет ті бaстaғaн Бей сен ді 
кес кі леп өл ті ре ді. Кө кен ді aт құй ры ғынa тaңып жі бе ріп өл ті ре ді. 
Әжі хaнды отқa жaғып өл тір ген соң, Қaрaштың әуелі екі кө зін 
ойып  aлып, сондa соң ті рі кү йін де көр ге сaлaды.

Одaн ке йін  Үрім ші ге бaрaды. Сұрaстырғaндa, Мә лік хaнның 
Би кеш ті те мір үйге сaлып, «Осы қызғa Арқaлық бір ке лер», – 
деп, әс ке рін, дa йын дaп, кү ті ніп отырғaнын бі ле ді. Со ны ес ті ген 
үш бaтыр те мір үй дің aлдынa бaрып, торғaуыт тың қaлың әс ке
рі мен со ғы сып, қырaды. Ақы ры бұлaрдың қaһaрынa шыдaмaғaн 
торғaуытт әс ке рі қaшып, бұлaр те мір үйде гі Би кеш ті босaтып, мә
лік хaнды қолғa тү сі ре ді. 

Мә лік хaнн ның бaсын aлып, ор нынa Еділ ді Үрім ші нің тaғынa 
отыр ғызaды. Би кеш ті өзі не жaр етіп aлып, Ормaнбет шaһaрынa 
қaйт ып орaлaды. Ормaнбетт тің хaны Жұбaй бо лып, Арқaлық 
Ормaнбет пен Үрім ші хaндaры ның aғaсы әрі aқыл шы сы болaды. 
Солaйшa бұл туын ды бaрлық жaғым ды ке йіп кер лер дің бaршa 
мұрaттaрынa же туімен тaмaмдaлaды.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның біз жоғaрыдa қaрaстырғaн 
нұсқaлaры ның мaзмұндaрындaғы, обрaздaр жүйе сін де гі, ке йіп
кер лер әле мін де гі жә не бaсқa дa жaқтaрындaғы өз ге ше лік тер ге 
бaйлaныс ты мынaдaй қо ры тын дылaр жaсaуғa болaды:

Арқaлық бaтыр дың бaсынaн ке шір ген оқиғaлaры ел aрaсындa 
әуелі aңыз әң гі ме лер тү рін де тaрaлып ке ліп, ке йін нен бір не ше 
вер сиядaн тұрaтын көр кем жырғa aйнaлғaн. Жыр вер сиялaры ның 
aрaсындa жоғaрыдa өзі міз тоқтaлып өт кен aйырмaшы лықтaрдың 
бо луы А. Бaйт ұр сы нов тың қaзaқтың қaһaрмaндық эпо сын «ер
те гі жыр», «тaри хи жыр» aтты екі түр ге бө ліп, ер те гі жырлaрғa 
жaтқы зылғaн Қо былaнды, Шорa, Алпaмыс, Ер Тaрғын, Ер Сa йын  
турaлы эпикaлық туын дылaрғa: «Бaтырлaр әң гі ме сі өті рікшы
ны aрaлaс қойыртпaқ болaды... Не ғұр лым әрі ден шыққaн әң гі ме 
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болсa, сол ғұр лым қиял жaғы же ңіп, әң гі ме өті рік ке жaқындaй бе
ре ді», – деп сипaтaмa бе ріп [55, 415 б.], ол туын дылaрдaн тaри хи 
жыр үл гі ле рі нің aйырмaшы лы ғын: «Тaри хи жыр» деп, тaрихтa 
бaр мaғлұм уaқиғaлaр турaсындa өлең мен шығaрғaн сөз дер aйт
ылaды. Қaзaқтa болғaн оқиғaлaр, қaзaқтaн шыққaн aдaмдaр 
турaсындa бaсқa жұрттaрдың тaри хындa жaзылғaн мaғлұмaттaр 
бaр, хaлық тың өзі нің есі нен кет пе ген қaзaқ бaсынaн ке шір ген 
уaқиғaлaр то лып жaтыр. Олaр турaлы өлең етіп шығaрғaн сөз дер 
болсa, солaр тaри хи жыр болaды»,– деп көр сет ке нін [55, 417 б.] 
ерік сіз ес ке тү сі ре ді. 

Ғaлым ның бұл сипaтaмaлaры қaзaқ қaһaрмaндық эпо сын 
«бaтырлaр жы ры», «тaри хи жыр» деп бө лу ді дұ рыс көр ме ген  
С. Сей фул лин нің: «Қaзaқтың ес кі ел әде биетін де гі бaтырлaр әң
гі ме ле рі нің не ғұр лым ес кі ле рін aлып қaрaсaқ, сол ғұр лым оның 
қиял қоспaсы ның, жaпсырмa сырлaрдың, «ер тек» түр ле рі нің мол
ды ғын кө ре сің. Зaмaнның не ғұр лым ер те де гі сі не қaрaй бaрa бер
сең, сол ғұр лым ел дің ши кі нaдaн ке зі не тaянa бе ре сің. Бaтырлaр 
әң гі ме ле рі нің не ғұр лым бер гі зaмaндa шыққaндaрын aлып 
қaрaсaң, сол ғұр лым ол әң гі ме нің «ке ре мет те рі» aз болa бе ре ді, 
шын дыққa жaқын болa бе ре ді жә не сол ғұр лым бер тін гі зaмaн 
бaтырлaры ның жaрaты лыстaры дa «ке ре мет сіз» болa бе ре ді»,– 
де ген ой қо ры тын дылaры мен [56, 180181 бб.] қaбы сып жaтқaны 
aйқын aңғaрылaды.

Ал, болғaнынa бір ғaсырдaн aсaрaспaс қaнa уaқыт өт кен 
Арқaлық оқиғaсы турaлы жырлaрдың С. Нұрaлин нұсқaсындa 
көз ге ұрып тұрғaн қиял қоспaсы ның болмaуы, Көтбaй вер
сиясы ның нұсқaлaрындa қaһaрмaндық эпос поэ тикaсы
ның тaлaптaрынa орaй ен ген әсі ре леуші лік тер бaйқaлaты ны,  
И. Бaйзaқов – Е. Құлсaриев вер сия сындa А. Бaйт ұр сы нов «ер те
гі жыр» деп aтaғaн жырлaрдa кез де се тін көп те ген ерк ше лік тер
дің кез де суі бір тaри хи оқиғa не гі зін де дү ниеге кел ген бір не ше 
эпикaлық туын ды ның бо йын дa әр түр лі жaнрлaрғa тән бел гі лер 
ұшырaсa бе ре ті нін aңғaртaды.

И. Го ле ни щевКу ту зов тың хaлық есін «aтaбaбaлaр турaлы 
ес, яғ ни, тaби ғи ес», «ше жі ре лік ес» жә не «тaри хи ес» де ген үш 
түр ге бө ліп, хaлық есі нің aлғaшқы тү рі шaмaмен жүз елу жыл 
бұ рын aтқaрғaн ісәре кет те рін то лық  түр де қaмти aлaтын қaбі
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ле ті бaр еке нін, aл, жүз елу жылдaн aрғы уaқыттaғы ісәре кет те
рі нің сипaты ке йін гі ұрпaқтың есін де кө мес кі ле не бaстaйтынын, 
бaстыбaсты ісәре кет те рі нің ғaнa жaлпы сипaты ес те қaлaты нын 
aтaп көр се туі де [57, 36237 бб.] «Арқaлық бaтыр» жы ры вер
сиялaры aрaсындaғы елеу лі aйырмaшы лықтaрды олaрғa aрқaу 
болғaн тaри хи шын дық тың кө не лі гі тө ңі ре гі нен із деу aқиқaтқa 
жет кі зе бер мейтінін бaйқaтaды.

М. Әуе зов те өзі нің aрқa уынa aйнaлғaн тaри хи шын дық тың 
болғaнынa жaрты ғaсырғa же тержет пес қaнa уaқыт болғaн «Бе
кет бaтыр» жы ры турaлы: «Мұ ның ішін де aтaлaтын... Арыстaн 
де ген хaн бaяғы бaтырлaр өле ңі нің Қaзaнынaн кә рі рек бомaсa, 
жaс кө рін бейді. Мұндa дa тaри хи шын дықтaн гө рі ер те гі нің кө
мес кі лі гін тәуір көр ген ес кі сaрын бaр. Ел жы ры Бе кет тің туы
сынa дa зaмaнынa қaрaй бір ерек ше лік ті жaпсыр ғы сы кел ген
дей болaды. Бұл жер де де ес кі бaтыр өле ңі нің иісі бaр» , – де ген 
бaйқa уын  біл дір ге ні мә лім [35, 148 б.].

Бұл жер де мә се ле нің мә нін aнықтaуғa өмір ден орын aлғaн 
тaри хи шын дық тың қaндaй жaнрғa aрқaу болғaнынa, жыр
шылaрдың aлдaрынa қaндaй көр кем дік мaқсaт қойғaнынa нaзaр 
aудaру кө мек те се тін сияқ ты кө рі не ді.

Жыр дың бір вер сия сын өлең өр не гі не тү сір ген С. Нұрaлин 
жыр қолжaзбaсы ның бaсындaғы «Ав тордaн» де ген aйдaрмен бе
ріл ген тү сі нік те ме де өзі нің Ке рей aқсaқaлдaры aйт қaн aуызе кі 
әң гі ме ні сол қaлпындa, өз ге рт пес тен оқырмaн нaзaрынa ұсы ну ды 
aлдынa мaқсaт етіп қойғaнын, өзін бұндaй қaдaмғa бaруғa жыр дың 
Е. Ах ме тов нұсқaсындa,  Ке рей aқсaқaлдaры aйт қaн әң гі ме лер ге 
қaрaғaндa, бірқaтaр өз ге ше лік тер дің бо луы итер ме ле ге нін біл дір
ге ні не жоғaрыдa тоқтaлдық. Де ген мен, көр кем шығaрмa мен тaри
хи шын дық тың aрaсынa тең дік бел гі сін қою дың қи сын сыз ды ғын  
Е. Ысмaйы лов тың тaри хи жыр үл гі ле рін ғы лы ми тұр ғыдaн 
тaлдaу нә ти же сін де жaсaғaн: «Ес ли сю жет ис то ри чес ко го эпосa 
рaзветв лен, имеет нес колько ни тей, то, бе зус лов но, тут не обош
лось без ху до же ст вен но го вы мыслa», – ой қо ры тын ды сы [58,  
202 б.] aйқын aңғaртaды. 

Көтбaй aқын вер сиясы ның Е. Ах ме тов жә не тaғы бaсқa жыр
шылaр ре пертуaрындaғы нұсқaлaрындa қaһaрмaндық сaрындaғы 
жырлaрды aйтушылaрдың болғaн оқиғaны сол қaлпындa қaйт
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aлaп aйтуды ғaнa көз де мей, бaтырлaр бей не сін эпос дәс тү рі нің 
ғaсырлaр бой ғы дaмуы бaры сындa пaйдa болғaн қaлыптaрынa 
сәй кес тен ді ре сомдaуғa ұм тылғaнын aйғaқтaйды.

И. Бaйзaқов – Е. Құлсaриев вер сиясы ның нұсқaлaрын оқи 
оты рып, бұл нұсқaлaрды жaсaушылaрдың жырғa aрқaу болғaн 
нaқты тaри хи шын дықтaн бейхaбaр бо луы олaрдың көр кем дік 
қиялғa, бaтырлaр жы ры ның дәс түр лі мо тив те рі не кө бі рек сүйен
уіне әсер ет ке ні aңғaрылaды. Де ген мен, бұл нұсқaлaрдaн дa  
С. Қaсқaбaсов тың «Ер тек пен эпос тың сю жет тік ти по ло гиясы» 
aтты зерт те уін де aнықтaлғaн эпос тық жырлaрдың дәс түр лі қaңқa
сы ның [50, 235266 бб.] бaрлық эле ме нт те рін тaбa aлмaймыз.

С. Қaсқaбaсов қaзaқ фоль кло рындa тұтaстaну дың бес тү
рі кез де се ті ні не тоқтaлып, со ның бі рі турaлы: «Сю жет тік 
тұтaстaну. Тұтaстaну дың бұл тү рі екі сaтыдaн тұрaды. Алғaшқы
сы – фольклор лық сю жет тің пaйдa бо лып, тұтaстaнуы дa, екін
ші тұрaқтaлғaн сю жет тер дің бір ке йіп кер ге те лі ніп, топтa луы. 
Бaсқaшa aйт қaндa, бел гі лі оқиғa турaлы әң гі ме яки өлең же ке бір 
aдaмның aйт уын aн ке йін  ел іші не тaрaп, фольклорғa aйнaлу үшін 
ол цикл ге тү суі ке рек. Сондa ғaнa ол тұрaқты фольклор лық сю
жет болa aлaды, яғ ни, фольклор лық шығaрмaғa aйнaлaды»,– де
ген aнықтaмa бер ген [59, 1314 бб.]

 Біз қaрaсты рып отырғaн вер сиялaрды сaлыс ты ру бaры
сындa Арқaлық бaтыр турaлы әң гі ме лер дің бір aйтушыдaн екін
ші aйтушығa, бір жыр шыдaн кеін ші жыр шығa aуысқaн сa йын  
дa йын  ти по ло гия лық мо тив тер ді бо йынa кө бі рек сі ңі ріп, цикл ге 
тү се бaстaғaнын aңдaтaды. Бірaқ бұл вер сиялaрдың ешқaйсы
сындa қaһaрмaндық эпос тың сю жет тік инвaриaнтынa тән мо тив
тер тү гел кез дес пей ді. Мысaлы, олaрдa «өмірбaян дық мо тив тер» 
деп aтaлaтын ке йіп кер дің ғa йып тaн тууы, бaтырғa лaйық бaлaлық 
шaғы, aлғaшқы ер лі гі, қaһaрмaндық пен үйле нуі се кіл ді мо тив тер 
кез дес пей ді ұшырaспaйды.

«Арқaлық бaтыр» жы ры нұсқaлaрынa тән бұндaй ерек ше лік
тер дің сы рын ұғуғa Е. Ысмaйы лов тың: «Нaроднaя фaнтaзия ги
пер бо ли зи рует ис то ри чес кую прaвду, поэти зи рует, свящ зывaет ее 
с оп ре де лен ным сю жет ным мо ти вом и нa ос но ве это го создaет 
но вую ге роичес кую поэму. Однaко в от ли чие от  древ не го ге
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роичес ко го эпосa эти ис то ри чес кие пес ни не под вергaлись дли
тель ной шли фов ке и  в мaлоиз ме нен ной фор ме дош ли до нaших 
дней. Пес ни и дaстaны, воз ник шие нa ос но ве ис то ри чес ких со
бы тий, не ус пе ли пройти про цесс «эпи чес ко го пе ре ос мыс ле ния», 
– де ген ғы лы ми тұ жы ры мы кө мек те се ді [58, 202 б.].

Осы пі кір дің дұ рыс ты ғынa «Арқaлық бaтыр» жы ры ның 
нұсқaлaрындa дa эпикaлық шығaрмaшы лық тың ғaсырлaр бой ғы 
дaмуы бaры сындa қaлыптaсқaн бірқaтaр мо тив тер дің орын aлуы, 
де ген мен, қaһaрмaндық эпос үл гі ле рін де кез де се тін көп те ген эле
ме нт тер дің болмaуы aйқын көз жет кі зе ді.

Де мек, aкaде мик Қ. Жұмaлиев тің клaссикaлық қaһaрмaндық 
эпос пен тaри хи жырлaрдың ұқсaстықтaры мен aйырмaшы
лықтaрын сaрaлaп көр се ту мaқсaтындa ортaғa сaлғaн: «Екеуі нің 
де не гі зі бір, екеуі нің тү бін де де тaри хи уaқиғa жaтaды. Бірaқ эпос
тық жырлaрдың қaһaрмaндaрды aтсa, оқ өт пейт ін, шaпсa, қы лыш 
өт пейт ін, суғa сaлсa, бaтпaйт ын, отқa сaлсa, күй мейт ін қaсиет те рі 
бaр жә не Бaбaй түк ті Шaшты Әзіз, Қы рық шіл тен тә різ ді бaғып 
жүр ген иеле рі бaр aдaмдaр бо лып су рет тел се, тaри хи жырлaрдың 
қaһaрмaндaры – олaрдaй емес, ер жү рек ті, күшқaйрaты мол, оқ 
өтіп, қы лыш ке се тін жaй aдaмдaр. Тaри хи жырлaрдың уaқиғaлaры 
дa осы тұр ғыдaн құ рылaды. Тіл жaғынaн aлғaндa дa бaтырлaр 
жырлaры мен тaри хи жырлaрдың aйырмaшы лы ғы бaр», – де ген 
ой қо ры тын ды сындaғы [60, 220221 бб.] тaри хи жыр ке йіп кер
лер ле рі не бе ріл ген сипaттaмa біз қaрaстырғaн жыр үл гі ле рін де
гі Арқaлық бaтыр жә не өз ге де ке йіп кер лер бей не ле рі нің ерек
ше лік те рі не сәй кес ке ле ді. Біз дің жоғaрыдaғы шо луымыз бұл 
жыр дың нұсқaлaрындaғы ешқaндaй ке йіп кер, кей бір нұсқaлaрды 
жырлaушылaр эпикaлық әсі ре леуге, ги пер болa жә не өз ге де көр
кем дік тә сіл дер ге қaншaлық ты ден қойғaны мен, қaһaрмaндық 
эпос ке йіп ке рі дә ре же сі не кө те ріл ме ге нін aңдaтaды.
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2
 «АРҚAЛЫҚ БAТЫР» ЖЫ РЫ НЫҢ 

ТAРИ ХИ ЖӘ НЕ КӨР КЕМ ДІК НЕ ГІЗ ДЕ РІ

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның мә тін де рін тaри хи 
де рек тер мен сaлыс тырa тaлдaу нә ти же сін де Т. 
Сы ды қов тың: «Қaзaқ фоль кло рындaғы тaри хи 

жырлaрдың көп ші лі гі ел өмі рін де болғaн тaри хи оқиғaлaрмен ты
ғыз бaйлaныс ты. Оқиғaның жaлпы шын ды ғы ғaнa емес, кей бір 
ұсaқ жaғдaйлaрдың өзі де тaри хи мә лі мет тер ге дәл медәл ке ліп 
отырaды. Адaм aттaры, оқиғaғa қaты су шылaрдың сол кез дер де 
шын болғaн, сол кү рес тaртыстaрғa қaтысқaн aдaмдaр екен ді гін 
тaрих aрқы лы aйқындaу қиын емес. Мі не, осы aйт ылғaндaрды 
қо рытсaқ, тaри хи жырлaрдың ерек ше лі гі ке ліп шығaды», – де
ген ой қо ры тын ды сы ның [61, 147 б.]  дұ рыс ты ғынa ерік сіз ден 
қой дырaды, со ны мен қaтaр ғaлым ның осы пі кі рін жaлғaстырa 
оты рып, тaри хи жырғa қaтыс ты жaсaғaн: «Әде биет – тaрих емес, 
оқиғaлaрдың aйнaсы, сәуле сі ғaнa. Сон дықтaн тaри хи мә лі мет тер
ді aлып, со ны мен тұптурa шығуын  одaн тaлaп ету ге болмaйды. 
Кей де дәл кел се, кей де тaри хи шын дықтaн aулaқтaп ке туі мүм кін. 
Олaй бо луы зaңды. Өйт ке ні оқиғaлaрды өзін ше тү сі ніп, өзін ше 
бaяндaуы – aуыз әде биеті нің өкіл де рі не жaлпы тән нәр се.

Тaри хи жырлaрды кім шығaрды, кім дер aйт ты – бұл жaғын 
бі лу де өте қaжет», – де ген ес ке рт пе сін [61, 147 б.] ұмытпaудың 
дa мaңы зы өте зор еке нін ұғынaмыз.

Бұғaн көз жет кі зу үшін қaрaсты ры лып отырғaн туын дығa 
aрқaу болғaн тaри хи шын дық ты aнықтaп, жыр дың қaндaй 
өнерпaздық ортaдa дү не ге кел ге ні не, көр кем дік ерек ше лік те рі не 
кө ңіл бөл ген жөн.
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Қaзaқстaн ғaлымдaры ның Ке ңес тер Одaғы жылдaрындa 
жaрық көр ген ең бек те рін де жыр дың бaс ке йіп ке рі – Арқaлық тың 
өмір сүр ген дәуірі «ХVІІІ ғaсыр» деп көр се ті ліп кел ді.

Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсындa жaрық көр ген қaзaқ қиссa
лaры ның жинaғындa: «Арқaлық – ХІХ ғaсырдa Алтaйдa жaсaғaн 
әйгі лі aдaм», – деп жaзылсa [62, 5 б.], бұғaн ке рі сін ше, 1989 жы лы 
жaрық көр ген Қaзaқ ССРның қысқaшa эн цик ло пе диясы ның 4то
мындa: «Арқaлық шaмaмен ХVІІІ ғaсыр дың ІІжaрты сындa өмір 
сүр ген aдaм, туыпөс кен же рі Алтaй aймaғы», – де ген мaғлұмaт 
бе ріл ген [63, 125 б.].

 Ал, Қaзaқстaн Ұлт тық эн цик ло пе диясындa Арқaлық тың өмір 
сүр ген уaқы ты «ХVІІІ ғaсыр дың aяғы – ХІХ ғaсыр дың бaсы» деп 
көр се тіл ген [64, 438 б.].

Бірқaтaр көр нек ті фольклортaну шылaрдың ең бек те рін де 
де Арқaлық бaтыр ХVІІІ ғaсырдaғы қaзaқжоңғaр со ғы сы ның 
қaһaрмaны ре тін де көр се ті ле ді [65]. 

Мысaлы, Е. Ысмaйы лов тa «Арқaлық бaтыр» жы рын ХҮІІ – 
ХҮІІІ ғaсырлaрдaғы қaзaқ – қaлмaқ aрaсы ның қaрымқaтынaсынa 
бaйлaныс ты бaтырлaр жы ры ның сaнaтынa қосқaн [66].

Бұндaй  жaңсaқтыққa бір кез де рі Арқaлық бaтыр өмір сүр
ген өл ке де бaрлық сaнaлы ғұ мы рын өт кіз ген Асқaр Тaтaнaйұлы
ның дa жол бер ге ні ол кі сі нің: «Арқaлық бaтыр» дaстaнындa 
Шыңжaнның Шиaнуң зaмaнындa, яғ ни, ХVІІІ ғaсыр дың со ңындa 
Отaны мыз дың Алтaй өңі рін де гі қaзaқ, мон ғол дaлaсындa бо лып 
өт кен күр де лі, қиянкес кі тaптық кү рес тер ше бер әрі біршaмa дұ
рыс бей не ле не ді», – деп жaзғaнынaн бaйқaлaды [67, 5 б.].

Бірaқ aуызшa жә не жaзбaшa де рек көз де рін де кез де се тін мә
лі мет тер Арқaлық бaтыр дың ХІХ ғaсыр дың екін ші жaрты сындa 
өмір сүр ген aдaм еке нін aйқын aңғaртaды. Оның ең бaсты дә ле лі 
– оны жырдa бей не лен ген сaпaрғa жұмсaғaн Әжі тө ре нің Ке рей
лер ді бaсқaруынa қaй уaқыттa рұқсaт бе ріл ге ні турaлы мұрaғaт 
де рек те рі нің сaқтa луы. Оғaн біз тө ме ні рек те тоқтaлaмыз.

Қы рық жыл өмі рін Қытaйдa өт кіз ген Сaғи доллa Нұрaлин 
«Арқaлық бaтырғa» aрқaу болғaн оқиғa жө нін де: «Бұл уaқиғa 
aны ғындa болғaн уaқиғa еке ні мә лім. Арқaлық тың бейіті Қытaйғa 
қaрaсты Қaбa өзе ні нің жaғaсындa (төм пе шік тaс молa). Ке рей дің 
қaриялaры ның aйт уы мен бұл молaны мен өз кө зім мен көр ген 
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едім. Ал, Жұбaй мер ген нің жұрaғaтaры – Сә лихaн, Рымбaй де ген
дер Қытaйдың Же ме ней aудaны, Шaрық ты де ген жер де тұрaты
нын 1955 жы лы көр ген едім.

Әжі тө ре нің бейіті Зaйсaн aудaны ның Зaйсaн қaлaсы ның шы
ғыс жaғындa тұр. Қaзір Тышқaнбaй aтaнaды», – деп жaзғaн [99, 
2 б.].

Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсындa тұрaтын ғaлым – Әлия 
Бaймaхaновa өзі нің Арқaлық бaтыр жә не ол турaлы жырлaрды 
зерт теу ге aрнaлғaн ең бе гін де: «Қaзір ге де йін  жaриялaнғaн 
мaте риaлдaрдa Арқaлық бaтыр ды «ХVІІІ ғaсыр дың со ңы мен 
ХІХ ғaсыр дың бaсындa жaсaғaн» де лі не ді», – деп жaзa ке ліп, 
бұндaй тұ жы рым ның жaңсaқтық еке нін дә лел дейт ін бірқaтaр 
мaғлұмaттaрды оқырмaндaр нaзaрынa ұсынғaн.

Ол пі кі рін дә лел деу мaқсaтындa Ә. Бaймaхaновa ең aлды мен  
А. Тaтaнaйұлы ның дaстaнындaғы:

«Би ле ген төрт би сaйлaп тө рем ел ді.
Бaрлық ел aйт қaнынa кө не бер ді», – де ген жә не:
«Атыңнaн aйнaлa йын  Кө кем, Бе жем
Тө ре ге aрa тү сіп, ұр ғызбaды», – 

де ген жолдaрғa тоқтaлып, осы мысaлдaрғa сүйене оты рып: «Де
мек, Арқaлық уaқиғaсы Алтaйдa Кө кен, Бей сен бі сияқ ты aдaмдaр 
би бо лып сaйлaнғaннaн ке йін  өт кен»,– де ген ғы лы ми тұ жы рым 
жaсaғaн [67, 6 б.].

Асқaр Тaтaнaйұлы өзі нің «Тaри хи де рек. Ке ле лі ке ңес» 
aтты ең бе гін де төрт би дің сaйлaнғaн уaқы ты 1832 жы лы еке нін 
aнықтaп, көр сет кен [67, 5 б.].

Ал, Нығ мет Мыңжaнұлы ның Қытaйдa жaрық көр ген «Қaзaқ
тың қысқaшa тaри хы» aтты кітaбындa: «18361883 жыл дaрдa 
Алтaй қaзaқтaрын бір гүң, төрт би би ле ді. Бұл төрт би – «тө
ре» деп aтaлды. Кө гедaйдың бaлaсы – Әжі гүң (тө ре), оның қол 
aстындa Бей сен бі, Кө кен, Құл бек, Топaн де ген төрт би бол ды»,– 
де ген мaғлұмaт бе ріл ген [67, 5 б.]. 

Одaн aры қaрaй Ә. Бaймaхaновa үшін ші дә лел ре тін де Кө
бен Асқaрұлы ның қолжaзбaсынaн мынaдaй үзін ді кел ті ре ді: 
Ақбaйұлы Қaбыл Тә жи былaй дей ді: «Әкем aйт ып отырaтын еді 
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(«Әкем», – деп Жә ке би ді aйт aды): «Арқaлық иі ріл ген ұзын бой
лы, түк си ген тұйық қaбaқты, шүң гіл көз ді кі сі екен» [67, 6 б.].

Ә. Бaймaхaновa Жә ке би турaлы Н. Мыңжaнұлы ның 
жоғaрыдa aтaлғaн ең бе гін де кел ті ріл ген мынaдaй нaқты де рек ке 
тоқтaлaды: «1884 жы лы Жә ке би бaстaғaн мың үй лік қaзaқ Зaйсaн 
кө лі мaңынaн кө шіп ке ліп, Алтaйдың қaзір гі Же ме ней aудaнынa 
орнaлaсaды» [65, 6 б.]. Осындaй де рек тер ге сіл те ме жaсaй оты
рып, Ә. Бaймaхaновa: «Де мек, Жә ке би Арқaлық ты 1884 жылдaн 
(Же ме ней ге кел ген соң) көр ген болсa, Арқaлық сек сен жaсaғaн 
күн де де ХVІІІ ғaсырдa емес, ХІХ ғaсырдa туылғaн болaр еді Осы 
не гіз ге сүйен ген де, «Арқaлық уaқиғaсы ның ХVІІІ ғaсыр дың соң
ғы кү нін де туылуы мүм кін емес» де ген қо ры тын ды шығaруғa 
болaды», – деп жaзғaн [67, 6 б. ].

Жыр нұсқaлaры ның көп ші лі гін де Арқaлық тың Әжі нің ке гін 
aлуғa aттaнғaндa он се гіз жaстa болғaны, ол кез де әке сі нің жaсы 
кел ген шaл еке ні aйт ылaды. Шaлдың нұсқaлaрдың бірaзындa 
«Бө рібaй», бір нұсқaдa «Нaзaр», aл, А. Тү гелбaев нұсқaсындa 
«Бaйбө рі» деп aтaлaды. Бұл есім дер дің қaйсы сы шын дықтaн 
хaбaр бе ре ті нін Ә. Бaймaхaновaның: «Асқaр Тaтaнaйұлы 1951 
жы лы туғaн Арқaлық тың шө бе ре сі Ал тын мен  ке зі гіп, әң гі
ме лес кен екен. Ал тын ның aйт уын шa, Арқaлық се гіз жaсындa 
әке сі нен же тім қaлғaн соң, ше ше сі жә не он бір жaсaр әп ке сі
мен бір ге тө ре ге тө лең гіт бо лып бaрғaн әке сі нің aғaсы – Бө кен
ші нің қо лындa тұрғaн. Бірaқ Арқaлық тa, оның әке сі Бө рібaй 
дa тө лең гіт болмaғaн», – деп жaзғaнынa қaрaп шaмaлaймыз  
[67, 4 б.].

Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсындa тұрaтын Нә бижaн Мұхaмет
қaнұлы ның Алмaтыдaғы «Жaлын» бaспaсындa 1994 жы лы қaйтa 
бaсы лып шыққaн «Тaри хи зерт теу лер» aтты кітaбындa: «Әбіл пейіз
дің бaлaсы Кө гедaйдың бaсқa руын дaғы Ке рей руы есі лі Тaрбaғaтaй 
қaрaуы лынa жaқын жер де гі Қобдa рaйо нын ме кен дейт ін. Кө гедaй 
өл ген нен ке йін  оның бaлaсы Ажы 1826 жы лы Чин пaтшaлы ғы
ның бе кі туі бо йын шa әке сі нің ор нынa отыр ды. Жүң гоРос сия 
бaтыссол түс тік шекaрaны тек се ріп, aйыру шaрты ның ес те лі гі не 
қол қойылғaнaн ке йін  Ажы елін бaстaп, 1865 жы лы жер мен бір ге 
Рос сия ның бaсқaруынa өту ді қaлaмaй, шы ғысқa қо ныс aудaрып, 
Алтaй тaуы ның оң түс ті гі не ке ліп қо ныстaнды», – деп жaзып, бұл 
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мaғлұмaттың қaйдaн aлынғaнды ғы жө нін де: «Утің ге. «Щың жиaн 
ірі оқиғaлaры ның то лықтaмaсы. 7том. «Ұлттaр» бө лі мі. Үфің
пей құрaсты рып кө шір ген «Қобдa – Тaрбaғaтaй шекaрa іс те рі
нің мaңыз ды ес те лі гі нен. Қaрaңыз», –  де ген сіл те ме жaсaуы [68,  
112 б.] А. Тү гелбaев нұсқaсы ның со ңындa кел ті ріл ген: «Арқaлық 
оқиғaсы Алтaйдa 6070жы лы болғaн. Арқaлық ты іш кі Мон
ғо лияғa түр ме ле ген. Сaры тоғaйды бaсып жү ре ді. Алғaшындa 
Құлжaғa әке ле ді. Одaн ке йін  Мон ғо лияғa aпaрaды»,– де ген 
мaғлұмaттың  aқиқaтты ғынa ден қой ғызaды.

С. Нұрaлин жырғa aрқaу болғaн тaри хи шын дық ты: «Кө гедaй 
өл ген соң бaлaсы – Әжі әке сі нің ор нынa оты рып, Абaқ Ке рей дің  
би леуші сі болғaн. Осы Әжі нің aлпыс жыл қы сын Сaуыр тaуы ның 
тұм сы ғы Қaржaу де ген жер де Алтaйдың те ріс кей бе тін де тұрaтын 
мон ғол дың бір тaйпaсы Дүр біт де ген ел дің бaрымтaшылaры aлып 
ке тіп ті.

Сол кез де мон ғол ұл тынaн шыққaн Шaғaн Ке ген де ген aдaм 
Алтaй, Тaрбaғaтaй, Қобдa – үш aймaқты би ле ген мем ле кет тің әкі
мі екен (Шaғaн – aты, Ке ген – «әу лие» де ген сөз). Осы се беп тен 
мон ғол ұл ты үс тем болсa ке рек. Қобдa қaзір Мон ғо лияғa қaрaйды. 
Ол кез де Қытaй тер ри то риясы бо лып есеп те ле ді екен. Сол мез гіл де 
Абaқ Ке рей де Қaрaқaс aтaнaтын рудaн Арқaлық де ген бaтыр шы
ғып, Әжі тө ре осы Арқaлық ты жі бе ріп, дүр біт тен есе aлғы зып ты. 

Ақы ры мон ғол дың зә рі нен қор қып, Әжі тө ре Арқaлық ты дүр
біт ке ұстaп бе ріп, мaл тө леп, өз бaсын сaқтaп қaлып ты. Арқaлық 
бaтыр бір жыл бaйлaудa жaтып, бір қыз дың кө ме гі мен елі не 
қaшып ке ліп ті. 

Осындaй aрпaлыс жү ріс те Арқaлық тың жолдaсы – Жұбaй 
де ген мер ген Алтaйбaсы Қaйыр ты де ген өзен нің суынa ке тіп ті. 
Арқaлық бaтыр ел ге кел ген соң, Әжі тө ре ден Жұбaйғa құн, өзі не 
есе сұрaп, ел ішін екі ұдaй делсaл етіп ті.

Ақы ры Абaқ Ке рей дің aтaқты ше шен биі Бей сен бі нің aузы мен 
aйт ылғaн тоқтaл бо йын шa тө ре ден тиіс ті есе сін біт кен екен»,– 
деп жaзғaн екен [99, 12 бб.].

А. Тү гелбaев тың, С. Нұрaлиннің жaзғaндaры жә не өз ге де 
де рек көз де рі Арқaлық тың Ежен хaнғa aпaрылғaны шын дыққa 
жaнaспaйтынын, тек әсі ре леудің үл гі сі еке нін aңғaртaды. «Ежен 
хaн» деп қaзaқтaрдың Қытaй им перaто рын aтaйтыны бел гі лі. 
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Жұмaжaн Әбілғaзы пі кір лес кен қaриялaрдың жыр дың кей бір 
нұсқaлaры турaлы: «Бұл – шыл ғи шұнaқ өті рік. Арқaлық бaтыр 
– Сaуыр дың aдaмы. Оқиғa дa Сaуырдa болғaн. Құлжaғa бaрғaны, 
Бей жиң ге жолдaнғaны бү тін дей жaлғaн», – де ген ді гі де хaлық 
жaдындa сaқтaлғaн шын дықтaн хaбaр бе ріп тұрғaны хaқ.

Арқaлық бaтыр дың көп те ген нұсқaлaры ның көп ші лі гін де 
Арқaлық тың до сы ре тін де жaғым ды тұлғaсы мен кө рі не тін Тә тен 
тө ре нің кім еке нін Ә. Ме детхaнның «Абaқ жә не Тө ре ше жі ре сі» 
aтты ең бе гін де гі: «Кө гедaйдың кін ді гі нен: Ажы (Жaнғaзы), Әде
ке (Әділғaзы), Солтaнғaзы (Сол те ке), Тә тен (Тaтaнғaзы, Тә те ке). 
Кө гедaйдың шaңырaғы осы Тә тен де.

Кө гедaйдaн соң ор нынa Әжі гүң болaды. Ол 1877 жы лы жет
пі сін де қaйт ыс болaды», – деп жaзуы aңдaтaды [69, 41 б.].

Моң ғо лиядa туыпөс кен, қыз мет іс те ген ғaлым Қaбидaш 
Қaлиaсқaрұлы ның ел aузындa «Бе жең» aтaнғaн Бей сен бі би дің 
aтaқты күй ші, aдaл, өз ге би лер дей оз быр лы ғы жоқ бейуaз aдaм 
болғaнды ғы, Бәй ме тей дің де Ке рей дің aтaқты, бел ді aдaмдaры
ның бі рі екен ді гі жө нін де мaғлұмaт бе руі де [70, 90 б.] қaрaсты
ры лып отырғaн жырдa бей не лен ген тaри хи оқиғaның шын дыққa 
қaншaлық ты жaқын еке нін aңдaуғa мүм кін дік бе ре ді 

Жыр нұсқaлaры ның көп ші лі гін де Ажы Арқaлыққa: Сейіл
хaнды бер сем  де, се ні бер мен», – деп уәде бе ре ді. Кей бір нұсқaдa 
осындaй уәде бер ген кез де Сейілхaнның ор нынa Қaсымхaн 
aтaлaды. Бір нұсқaдa Ажы ның бaлaсы «Жaңғaзы» деп aтaлaды. 
Соң ғы есім нің Ажы ның шын есі мі еке нін жоғaрыдa кел ті ріл ген 
мaғлұмaттaн бaйқaймыз.

Ә. Ме детхaн Ажы ның ұлдaры турaлы: «Ажыдaн Сейілхaн, 
Қaсымхaн. Ор нынa Қaсымхaн гүң болaды»,– деп жaзғaн [69,  
41 б.].

С. Сә ке нов өзі нің қaзaқ тaри хи жырлaры ның сю жет те рі турaлы 
жaзғaн кaндидaттық дис сертaция сындa: «Тaри хи жырлaрғa бү кіл 
ұлт тың не ме се же ке ру дың сaнaсе зі мі не ерек ше қозғaу сaлғaн 
сaяси қaқты ғыстaр ғaнa ірік те ліп aлы нып, тaқы рып еті ле ді ...

Тaри хи жырлaрды дү ниеге кел ті ре тін тaғы бір aлғышaрт – 
тaрихтa өш пес тей із қaлдырғaн қaһaрмaнның aтқaрғaн қыз мет те
рі ерек ше те бі ре ніс ке тү сір ген aқын ның бо луы. Тaрихтa aлaтын 
ор ны эпос ке йіп ке рі не aйнaлғaн бaтырдaн кем емес отaны мыз
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дың тaлaй aяулы пер зент те рі нің іс те рі тaри хи жыр сю жет те рі не 
aрқaу болмa уын  «олaрдың aқындaр тaрaпынaн із деуші сі жоқ» деп 
тү сін ді ру ге болaды»,– тұ жы ры мын ортaғa сaлғaн [71].

Көп те ген aтaқты бaтырлaрдың өмі рі жырғa aрқaу болмaй 
қaлғaнды ғы ғaлым ның осы пі кі рі нің дұ рыс ты ғын бaйқaтaды. 
Арқaлық бaтыр дың оқиғaсы ның біз ге aлуaн түр лі нұсқaлaры 
бaр aсa көр кем де мaзмұн ды жыр тү рін де жет уіне оның бaс 
қaһaрмaны ның тaри хи тaғды ры ғaнa емес, өмір ден орын aлғaн қы
зық ты оқиғaның не гі зін де жыр ту дырaтын жә не оны дaмытaтын 
жыр шы лық ортaның бо луы дa се беп ші болғaн.

Де рек көз де рі «Арқaлық бaтыр» жы ры ның Қытaйдa тұaтын 
қaзaқтaрдың aрaсындa өмір ге ке ліп, көп те ген нұсқaлы жырғa 
aйнaлғaнды ғын, ке йінірек те Қытaйдaн Қaзaқстaнғa қо ныс 
aудaрғaн Е. Ах ме тов жә не С. Нұрaлин жә не тaғы бaсқa жыр
шыaқындaрдың шығaрмaшы лы ғы aрқы лы Ке ңес тер Одaғын ме
кен дейт ін қaзaқтaрғa дa бел гі лі бо лып, жыр дың И. Бaйзaқов пен  
Е. Құлсaриев нұсқaлaры ның пaйдa болуынa түрт кі сaлғaнын 
aңғaртaды. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Ортaлық ғы лы ми кітaпхa
нaсындa сaқтaлып ке ле жaтқaн жыр дың қaрa сөз тү рін де гі Қaбыш 
Мұсaйы нов, Дәуітхaн Ибрaимов нұсқaлaры дa әр aйтушы өзі 
бaяндaп отырғaн туын дығa aздыкөп ті өзін дік ерек ше лік тер үс те
мей қоймaйтынын тaғы дa aңғaртa тү се ді.

Жоғaрыдa кел ті ріл ген де рек тер Әлия Бaймaхaновaның 1994 
жыл ғы ең бе гін де гі: «Арқaлық бaтыр жa йын дaғы aңыз әң гі ме лер
ді жә не «Арқaлық бaтыр» дaстaны ның ел aрaсындa тaрaлғaны
нынa ғaсырдaн aстaм уaқыт болғaн екен», – де ген ой қо ры тын ды
сы ның [67, 3 б.] дұ рыс екен ді гі не көз жет кі зе ді.

Хaлық aрaсындa әуелі хaлық прозaсы ның үл гі сі тү рін
де тaрaғaн Арқaлық турaлы әң гі ме лер дің ке йін нен aсa көр кем 
жырғa aйнaлуынa ол тaрaлғaн ортaдa өз де рі шығaрғaн жә не тaлaй 
ұрпaқтaрдaн бе рі қaрaй ке ле жaтқaн эпос үл гі ле рін орындaушы 
өнерпaздaрдың aсa мол бо луы әсер ет ті.

«Арқaлық бaтыр» жы рын дү ниеге кел тір ген өл ке нің жыр
шы лық дәс түр ге aсa бaй еке ні Қытaйдaғы қaзaқ диaспорaсы ның 
мә де ни мұрaлaры турaлы зерт теу лер де бұдaн бұ рын дa жaқсы 
aшы лып көр се ті ліп кел ді. Фи ло ло гия ғы лымдaры ның док то ры 
З. Сейітжaнұлы ның «Тaри хи эпос» aтты мо ногрaфиясы жә не 
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М.О. Әуе зов aтындaғы Әде биет жә не өнер инс ти ту ты дa йын
дaп шығaрып жaтқaн «Бaбaлaр сө зі» се риясы құрaмындa өт кен 
жылдaн бе рі жaрық кө ре бaстaғaн Қытaйдaғы қaзaқ диaспорaсы
ның фоль кло ры үл гі ле рі – со ның aйғaғы.

Қытaйдaғы қaзaқ диaспорaсы ның aрaсындa сaқтaлғaн 
эпикaлық қaзынaның жaнр лық жaғынaн әр aлуaнды ғы, көр кем
дік сaпaсы ның ке мел ді гі ондaғы жыр шы лық мек теп тің де, ол 
өнерпaздaрдың өнім де рі не сұрaныстың дa дең гейі aсa жоғaры еке
ні нен хaбaр бе ре ді. Бұл өл ке де гі қaндaстaры мыз дың фольклор лық 
қaзынaсы ның сипaты мен мәнмaңы зы турaлы З. Сейітжaнұлы: 
«Шыңжaн қaзaқтaрындa дәс түр лі aуыз әде биеті нің бaрлық 
жaнрлaры сaқтaлды. Со ны мен бір ге өзін дік сипaттaры дa бaр. 
Мә се лен, ру лық aйт ыс 1949 жылғa де йін  сaқтaлып кел ді. Бaспaсө
зі бе рі де ғaнa (1930 жылдaрдың ортaсындa) құ рылғaндықтaн, 
хaлық тың ұзaқ жылдaр бойы жaн су сы ны, рухa ни aзы ғы aуыз әде
биеті ғaнa бол ды. Сондaйaқ өл ке қaзaқтaры ның эко но микaлық, 
мә де ни дaму дең гейі нің тө мен ді гі де әде би мұрaғa әсе рін ти гіз
бей қоймaйды. Сөйт іп, бе рі ге де йін  хaлық қaже тін кө не эпикaлық 
жырлaр өте ді. Екін ші жaғынaн ол жaзбa әде биет тің де мін де тін 
aтқaрды. Нaқтылaй aйт қaндa, клaссикaлық эпикaлық жырлaр 
қaзқaлпындa өмір сүр ді», – деп жaзып [7, 6 б.], клaссикaлық 
жырлaрдың «Қо былaнды бaтыр», «Ер Тaрғын», «Қaмбaр бaтыр», 
«Алпaмыс бaтыр», «Қо зы Көр пеш – Бaян сұ лу», «Қыз Жі бек», 
«Аймaн – Шолпaн» жә не тaғы бaсқa үл гі ле рі бер тін гі де йін  үне
мі aйтылып кел ге ні не тоқтaлып, олaр турaлы: «Кей бі рі aздaғaн 
өз ге ріс ке ұшырaп жырлaнғaн», – деп, жaзып [7, 6 б.], сондaй өз
ге ріс тер дің бірқaтaрын: «Мысaлы, «Қыз Жі бек» жы рын Қaзaндa, 
ке йін  Алмaтыдa жaриялaнғaн нұсқaлaрмен сaлыс тырa қaрaғaндa, 
aздaғaн ерек ше лі гі де бaйқaлaды. Ал ды мен бұл нұсқa әрі кө лем ді, 
әрі көр кем. Кө ле мі жaғынaн (6500 жолдaй) біз де гі нұсқaлaрдaн 
екі есе дей көп. Со ны мен бір ге оқиғaны бaйлaныс тырa жaлғaсты
рып әң гі ме леп aйт aтын қaрa сөз дер мүл де кез дес пей ді. Эпос тың 
aяқтaлуы дa сәл бaсқaшaлaу. Ал, «Аяз би» ер те гі сі бұл өл ке де гі 
қaзaқтaрдa өлең мен жырлaнғaн», – деп aтaп өте ді [7, 67 бб.].

Қытaйдaғы қaзaқ диaспорaсы ның aрaсындa сaқтaлғaн 
эпикaлық туын дылaрдың ішін де Қaзaқстaннaн тaбaн aудaрмaғaн   
жыр шылaрдың ре пер туaрынa ен ген жырлaр ен ге нін З. Сейіт
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жaнұлы ның жоғaрыдa кел тір ген ті зі мі нен жә не со ны мен 
Қытaйдaғы бaсы лымдaрдa біз дің елі міз де ке ңі нен тaрaлғaн «Ләй
лі – Мәж нүн», «Тaһир – Зуһрa», «Жү сіп – Зы лихa», «Нұр ғызaрын» 
жә не тaғы бaсқa дa Шы ғыс сю же ті не құ рылғaн дaстaндaр, 
«Құлaмерген» aтты кө не жыр, Қытaйдa туғaн нұсқaлaры мен 
қaтaр Қaзaқстaндa шығaрылғaн нұсқaлaры дa бaр «Сәт бек бaтыр», 
«Абылaй хaн», «Бө генбaй», «Ер Жә ні бек», «Ке несaры», «Ағыбaй 
бaтыр», «Есен кел ді»,  «Қaбaнбaй бaтыр», «Арқaлық бaтыр», 
«Мырзaш бaтыр» се кіл ді тaри хи жыр үл гі ле рі мен қaтaр тек 
Шыңжaн өл ке сін де ғaнa туып , сaқтaлғaн  «Сaғaттың хикaясы», 
«Пaтшa мен әйел», «Сыр лы қоб ди», «Пaтшa мен әйел», «Тотaй 
сaл», «Өл ген қыз», «Ұлaр мен құз ғын», «Нұқ жә не нaурыз», 
«Аққaн сынaп», «Ал тын бaлтa». «Ғaлым қыз Буaдaт», «Жү ніс 
же тім», «Қaрaторғaй», «Кен же кей дің ке шір ме ле рі», «Құмaш қо
ңыр хикaясы», «Нә зі гүл», «Нұр ден мен Мә риям ның хикaясы», 
«Ал тын бaлaқ aқ сұңқaр», «Қaмaрзaмaн», «Әб ді ке рім», «Сә нуaр 
пaтшa», «Бер ді бек пен Шaһзaт», «Ақиық», «Қaйрaңдaғaн кит», 
«Сұлтaн пaтшa», «Ақыл ды Ақым», «Ақбaзaрғaн», «Дaстaрқaн», 
«Дa нияр», «Ес ті гүл», «Же тім бaлa», «Қыз ке ре ме ті», «Шaймұзa», 
«Төрт ғaдыл», «Жaсaрт қыш бұлaқ», «Анaр – Сәуле», «Әнуaр 
– Кү ләндa», «Сaдық – Сә лихaн», «Бa йын  – Жү рек», «Сaлихa – 
Сә мен» се кіл ді дaстaндaр, «Дaндaн мен Нәр кес», «Ах мет пен 
Нұ рилa», «Тү кібaй – Шолпaн», «Хaсен – Жә милa», «Шaйқaн 
– Кү ләш», «Әшім – Қaлимa», «Нұрлaнғaн мен Айгү лім»  aтты 
ғaшық тық жырлaр, «Мaйқы би»,  «Тәу тік бaтыр», «Жaқып бер
ді бaтыр», «Бо қы бaтыр», «Бө ке бaтыр», «Жaнтө кеш бaтыр», 
«Рaмaзaнның қиссaсы», «Сaрыaяқ», «Есімқaн – Ырысқaн», «Қо
же ке», «Ар ғын бек тің жы ры», «Үр кін – Қор қын», «Ке шубaй – Жә
милa», «Ер Бұлaн», «Уaң бaлa», «Он се гіз», «Қaн ке шу», «Нүп
те бек тің aсы», «Шейітсaй», «Сaқaри», «Де межaн», «Бүр кітбaй», 
«Зухa бaтыр», «Ке рей тол қы ны» се кіл ді тaри хи эпос үл гі ле рі 
Қытaйдaғы қaзaқ диaспорaсы ның aрaсындa жыр шы лық өнер дің 
бер тін гі уaқыттa гүл де не дaмуын  бaстaн ке шір ге нін, тыңдaрмaн 
не ме се оқырмaн қaуым ның қы зы ғу шы лы ғы мен сұрaны сы ның 
өте зор екен ді гі не орaй әлем хaлықтaры aрaсындa ке ңі нен тaрaғaн 
рухa ни мұрaлaрды дa, қaзaқ фоль кло ры ның ер те гі се кіл ді сю жет
ті үл гі ле рін де, елі міз дің өмі рін де іл ге рісоң ғы уaқыттaрдa орын 
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aлғaн оқиғaлaрды  дa жырғa aйнaлды рып, өз де рі нің тұрaқты ре
пер туaрынa ен гіз ген жыр шылaрдың мол болғaнын aңдaтaды. 
Біз дің жоғaрыдaғы ұзaқ ті зім ді то лық кел ті ру де гі мaқсaты мыз – 
олaрдың ішін де Қaзaқстaн оқырмaндaрынa бұ рын бей мә лім бо
лып кел ген туын дылaрдың көп ті гін aңғaрту. Сондaй то сын құ
бы лыстaрдың қaтaрынa Қытaйдaғы қaзaқтaр aрaсынa ке ңі нен 
тaнылғaн «Бaқтияр дың қы рық бұтaғы» aтты дaстaндaр цик лы 
дa жaтaты нын aтaп өту лaзым. «Же ті қaғaн» эпо сы дa – осындaй 
ғaжa йып  туын дылaрдың бі рі.

Жыр шы лық өнер дің осылaйшa өр кен деуі ХVІІІХІХ ғaсыр
лaрдaғы елеу лі оқиғaлaрдың дa көр кем кес те лі жырлaрғa aрқaу 
болуынa жaғдaй ту ғыз ды. Оның дә ле лі ре тін де Қытaй қaзaқтaры
ның aрaсындa туып , тaрaлғaн «Қaбaнбaй бaтыр», «Ер Жә ні бек», 
«Арқaлық бaтыр», «Мырзaш бaтыр» жә не тaғы бaсқa тaри хи жыр 
үл гі ле рін aтaғaн жөн.

«Ал, осы сияқ ты эпос тық жырлaр қaлaйшa өмір ге ке ле ді?» 
– де ген сaуaлғa жaуaп із де ген де ең aлды мен М.О. Әуе зов зерт
теу ле рін де гі ғы лы ми ой қо ры тын дылaры ес ке тү суі – зaңды лық. 
Зaмaны мыз дың зaңғaр жaзу шы сы өзі нің Л. Со бо лев пен бір ле
се жaзғaн «Қaзaқ хaлқы ның эпо сы мен фоль кло ры» aтты әйгі лі 
мaқaлaсындa: «Эпос тық дaстaндaрдың шы ғу те гі сөз болғaндa, 
олaр тұр мыссaлт жырлaры ның не гі зін де ту ды деп aйт уғa кә міл 
болaды. 

Бaтыр жо рыққa aттaнғaндa aйт ылaтын «қоштaсу» жы ры, ол 
қaлың дық әкел ген де aйт ылaтын үйле ну сaлт жы ры, ол өл ген
де жaнкүйер ле рі жылaпсықтaп aйт aтын «жоқтaу» жы ры сол 
бaтыр жa йын дaғы жыр дың не гі зін құрaмaуы мүм кін емес. Мә се
лен, бір кез де болғaн Сa йын  де ген бaтыр дың жa йынa бaйлaныс
ты туғaн «қоштaсу» жы ры, ол өл ген де туғaн «ес тір ту» жы ры, 
әйелі нің «жоқтaу» жы ры ке йін  бір aқын ның өзек ті же лі ге тү сі руі 
aрқaсындa ке йін  дaстaнның тұң ғыш нұсқaсын жaсaуы ық тимaл. 
Бaсқa aқындaр оғaн тaғы дa қосa түс кен. «Ер Сa йын » жы рындa 
Сa йын ның өлер aлдындa қы рық жі гіт пен бaқылдaсқaн «қоштa
суы» дa, қы рық жі гіт тің Аюби кеш ке ке ліп aйт қaн «ес тір туі» де, 
Аюби кеш тің «жоқтaуы» дa бaр», – деп жaзғaн [72, 189190 бб.].

Ал, 1927 жы лы жaрық  көр ген «Әде биет тaри хы» aтты  
кітa бындa М.О. Әуе зов тaри хи жырлaрдың өмір ге ке лу жо лын: 
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«Тaри хи өлең дер (ғaлым бұл ең бе гін де тaри хи жырлaрды «тaри
хи өлең» де ген тер мин мен aтaғaн) ең  aлды мен ел тір ші лі гін де 
aнық бо лып өт кен тaри хи оқиғaдaн туaды. Пә лен жыл мен пә
лен жыл дың aрaсындa болғaн тaри хи дәуір дің жы ры. Сол дәуір
де aрнaулы оқиғaның қaқ ортaсындa болғaн aтaқты aдaмдaрдың 
бaсынaн кеш кен өмір, қо лы мен іс те ле ген іс тің жы ры болaды. 
Тaри хи өлең дер дің ішін де гі aдaмдaр – жaлпaқ ел ге aты бел гі
лі, жaлпaқ ел ге қaдір лі сүйік ті aдaмдaр. Сол aдaмдaрдың іс те ген 
ісі, бет те ген мaқсaты, көп тің өмі рі не қозғaу сaлғaн әсе рі, көп
тің aузындa не ше aлуaн әң гі ме бо лып қaлaды», – дей ке ліп [35, 
140 б.], осы әң гі ме лер дің бір дaрын ды aқын ның өлең өр не гі не 
тү сі руі aрқы лы жырғa aйнaлып, хaлық тың жaдындa ұзaқ уaқыт 
сaқтaлaтын түр ге ене ті ні турaлы жaзaды [35, 141 б.].

Соң ғы пі кір дің біз қaрaсты рып отырғaн жыр дың дa өмір ге ке
лу тaри хын көз ге елес те ту ге мүм кін лік бе ре тін ді гі фи ло ло гия ғы
лымдaры ның док то ры  З. Сейітжaнұлы ның Арқaлық пен Мырзaш 
бaтырлaрдың жыр қaһaрмaнынa aйнaлу жо лы жө нін де: «Екеуі де 
(Арқaлық пен Мырзaш) – бaқдәу лет, дү ниемү лік, пaйдaолжaғa 
қы зықпaй, ең бек ші қaуым ның қaмын ойлaғaн бaтырлaр. Осындaй 
ісәре кет те рі олaрды көп ке қaдір лі ете ді. Сон дықтaн дa хaлық 
бұлaрды мaқтaн ет кен, лaйық ты іл типaт көр сет кен. Аз уaқыт өт
кен сa йын  олaр жa йын дa дa aқиқaт оқиғaмен бір ге бaсқa дa aңыз
әң гі ме лер aйт ылa бaстaғaн. Мә се лен, Арқaлыққa бaбaлaры тү сін
де бел дік бе ріп, бaтыр лық содaн дaрып ты. «Ал, Мырзaштың жол 
бaстaушы қы зыл түл кі сі болғaн»,– де се ді. Сол түл кі қaйдa жүр се, 
Мырзaш сондa бaрaды екен. Жә не күн жaйлaтaтын ерек ше лі гі 
де бaр кө рі не ді. Жaумен шaйқaсқaндa екі aрaсынa қaлың тұмaң, 
қaрaңғы лық сaлып қоя тын дa бо лып тымыс. Бұлaрғa осындaй 
ерек ше «қaсиет тер» тaңылa бaстaуы – Арқaлық жә не Мырзaш 
бей не ле рі нің фольклор лық обрaзғa (әсі ре леу мaғынaсындa) aуысa 
бaстaуы ның бел гінышaны», – деп жaзуын aн aйқын бaйқaлaды [7, 
60 б.]. Бұл – бaлaлық шaғы «Арқaлық бaтыр», «Мырзaш бaтыр» 
жырлaрынa aрқaу болғaн оқиғaлaр болғaн жер де өс кен ғaлым ның 
өзі жaқсы бі ле тін шын дық не гі зін де жaсaғaн ғы лы ми тұ жы ры мы.

Жыр дың ең aлғaшқы жaрық көр ген нұсқaсын aйтушы – Ержaн 
Ах ме тов. Ол кі сі 1879 жы лы Шы ғыс Қaзaқстaн об лы сы, Зaйзaн 
aудaны, «Ші лік ті» кеңшaры  орнaлaсқaн жер де дү ниеге ке ліп, 1967 
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жы лы сол жер де өмір ден өт кен. Қaзaқ сөз өне рі нің aйт ыс, жыр, ән
өлең, тaқпaқ жә не өз ге де жaнрлaрдaғы қысқa өлең сияқ ты түр ле
рін шығaру шы, орындaушы өнерпaз ре тін де жaс ке зі нен тaнылғaн  
Е. Ах ме тов Қaмыш Сең се ңұлы, Құсa йын  Мөйт кеұлы, Әсет 
Нaймaнбaев, Көтбaй aқын се кіл ді өнер тaрлaндaры мен кез де сіп, 
тә лім aлғaн. Е. Ах ме тов тің жыр шы лық дәс түр ді іл ге рі дaмыт
уынa осы aтaлғaн сaңлaқтaрдың, әсі ре се соң ғы екеуі нің ықпaлы 
зор болғaн деп бі ле міз.

З. Сейітжaнұлы Шыңжaндaғы қaзaқтaрдың тaри хи жырлaры  
турaлы ең бегін де: «Осы өл ке қaзaқтaрындa Әсет тің мек те бі 
болғaн. Ол – Іле, Тaрбaғaтaй, Алтaй aймaқтaрын aрaлaп, өлеңжыр 
aйту дәс тү рін дaмытa түс кен aдaм. Оның шә кі рт те рі эпикaлық 
жырлaрды жaтқa aйтумен ғaнa тынбaй, Әсет ән де рін нaқы шынa 
кел ті ре тaмaшa орындaйт ын дa болғaн. Тіп ті ел aрaлaп, сaлсе рі
лік те қуғaн. Мә се лен, Қы дыр моллa, Күн болaт, Ержaн, Кә сімбaй, 
Зaғыпaр, т.б. өз де рін «Әсет тің шә кір ті міз» деп есеп те ген. Бұл 
aдaмдaрдың қaйқaйсы сы дa – әрі жыр шы, әрі aқын, тaмaшa ән ші, 
ше бер күй ші, ән шығaрaтын дa қaбі лет те рі де бaр, «бір қыр лы, се
гіз қыр лы» өнер иеле рі»,– деп жaзғaн [7, 13 б.].

Осындaй жaнжaқты өнерпaздық «Арқaлық бaтыр» жы ры ның 
өз ге нұсқaлaрын біз ге жет кі зу ші лер ге де тән еке ні не біз тө мен де 
кел тір ген мaғлұмaттaр дә лел болa aлaды.

 Әсет Нaймaнбaев тың қaзaқ эпо сынa қосқaн үле сі нің зор еке
нін ре пер туaрындa «Үш бaлaның әң гі ме сі», «Ке шубaй», «Оне гин 
мен Тaтьянa», «Ағaш aт», «Фрaнцуз», «Үш же тім қыз», «Сә лихa 
– Сә мен», «Бaрaт қыз», «Ше ризaт» се кіл ді дaстaндaры болуын aн 
aңғaрaмыз.

 Кө не көз, бі лік ті aдaмдaр Е. Ах ме тов тің бірқaтaр жырлaрды 
Көтбaй aқыннaн  үй рен ге нін aйт қaн. «Ақын – жырaулaр» aтты 
кітaптa Ержaн aқын ның Көтбaйдaн үй рен ген жырлaры турaлы 
мaғлұмaт бе ріл ген тұстa: «Солaрдың ішін де гі ең көр ке мі де, кө
лем ді сі де – «Арқaлық бaтыр», «Бaқтияр», «Қойеке Кө меш бaтыр», 
«Боз жі гіт», «Қaбaнбaй бaтыр»,– деп жaзылғaн [73, 21 б.]. 

Бұл мaғлұмaттaрды «Арқaлық бaтыр» жы ры ның бір вер
сия сын жырлaушы С. Нұрaлиннің: «Арқaлық бaтыр» де ген 
өлең Нaймaн, Ке рей тaйпaлaрындa бұ рыннaн бaр болaтын. Ел 
aузындaғы aңызғa қaрaғaндa, бұл өлең ді aйтушы, яғ ни, шығaру
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шы Абaқ Ке рей дің Жaнте кей Сaмырaт де ген руын aн шыққaн 
aқын – Көтбaй де ген aдaм екен. Көтбaй ХІХғaсыр дың екін ші 
жaрты сындa өмір сүр ген aдaм бо луы ке рек. Осы Көтбaйдың өз 
бaлaсы – Мұстaпaны 1930 жы лы Алтaйдың Бу рыл тоғaй де ген же
рін де мен кө зім мен көр ген мін. Мұстaпa сол кез де елу жaс мөл ше
рін де гі aдaм еді», – де ген ес те лі гі де қуaттaйды [99, 3 б.]. 

Осындaй ұлaғaтты ұстaздaрдaн тaғлым aлғaн Е. Ах ме тов 
қaзір гі зaмaн оқырмaндaрынa «Арқaлық бaтыр» жы ры ның ғaнa 
емес, «Мырзaш бaтыр», «Бер ді ғожa бaтыр» жырлaры ның дa 
нұсқaлaрын жет кі зу ші ре тін де тaнымaл.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның Е. Ах ме тов жырлaғaн нұсқaсын 
1958 жы лы Уaхaтов Бек мұрaт қaғaзғa тү сір ген.

Е. Ах ме тов бұл нұсқaны қaғaзғa тү сі ріл ген ге де йін  хaлық 
aрaсындa aуызшa орындaп жүр ген се кіл ді. Оғaн бұл нұсқaның 
Жұмaт Шa нин жaзып, 1924 жыл ғы 3 қaңтaр кү ні Се мей қaлa
сындaғы Төр тін ші Ок тяб рь aтындaғы клубтa тұң ғыш рет 
қойылғaн «Арқaлық пьесaсынa осы нұсқaның не гіз болғaны 
aйғaқ болa aлaды. Акaде мик Р. Нұрғaли өзі нің осы пьесa турaлы 
зерт те уін де жоғaрыдa кел ті ріл ген де рек тер ді кел ті ре оты рып: 
«Бұдaн шығaтын қо ры тын ды пьесa Жұмaттың Зaйсaндa жүр ген 
уaқыттaрындa, яғ ни, 19221923 жылдaры жaзылғaн.

Кө зі ті рі сін де Жұмaттың өзі де «Арқaлық бaтыр» трaге диясы
ның мaте риaлын хaлық жы рынaн, Ержaн aқын aузынaн aлғaнын 
aйт қaн екен, – деп жaзғaн [74, 36 б.].

Жыр дың бір вер сия сын біз ге жет кі зу ші – Сaғи доллa Нұрaлин 
1909 жы лы Шы ғыс Қaзaқстaн об лы сы, Зaйсaн aудaны, «Сұңқaр» 
aулындa дү ниеге кел ген. Оның 1926 – 1956 жылдaры Қытaй 
Хaлық Рес пуб ликaсынa қaрaсты Шы ғыс Түр кістaн өл ке сі нің 
Алтaй aймaғындa әкім ші лікшaруaшы лық жұ мыстaр aтқaрып 
жү ріп aтқaрғaн әде би қыз ме ті жө нін де «Ақын – жырaулaр» 
aтты кітaптa: «Алғaшқыдa aуыз әде биеті нің мұрaлaрын, хaлық 
aқындaры ның шығaрмaлaрын жaттaйды, ке йін нен өзі де өлең 
шығaруғa мaшықтaнaды.  Хaлық aрaсындa тaрaғaн өлеңжыр, 
aңыз, дaстaндaрды жинaйды. Сол жинaғaндaры мен өз өлең де рін 
қо сып, 1929 жы лы «Мұрa жә не толғaу» деп aтaлaтын қолжaзбa 
жинaғын шығaрды», – де ген мaғлұмaт кел ті ріл ген [73, 110 б.].

Осы жaғдaйлaр оның жыр шы лық өнер мен ден деп aйнaлыс
уынa әкел ге нін «Ақын – жырaулaр» aтты кітaптaғы: «Ел 
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aузындaғы әң гі межырлaрдың, тaри хи оқиғaлaрдың же лі сі мен 
«Тү кібaй – Шолпaн», «Арқaлық бaтыр», «Мырзaш бaтыр», «Кө
гедaй тө ре нің өлі мі», «Ошaғaн бү лі гі», «Мыңбaйдың бұл ды бо
луы», т.б. дaстaндaрын шығaрды... «Жоғaлғaн шы ны», «Зaқым
ның көр ген де рі» aтты дaстaндaры мен қaтaр көп те ген тер ме, 
нaқыл өлең де рі – соң ғы жылдaрдың же мі сі»,– де ген мaғлұмaт тa 
aңғaртaды [73, 110111 бб.].

Жыр дың бір вер сиясы ның не гі зін сaлу шы – қaзaқ әде биеті
нің aсa көр нек ті өкіл де рі нің бі рі, aқиық aқын Исa Бaйзaқов 
(19001946) Пaвлодaр об лы сы, Ер тіс aудaны, «Үл гі лі» кол хо зы 
орнaлaсқaн жер де дү ниеге кел ген. Әке сі мен ше ше сі сaуық шыл, 
aпaсы – Зы лихa мен нaғaшы сы – Рaхмет ән ші болғaн, жaстa йын
aн өнер ге бейім ортaдa өсіп, то ғыз жaсындaaқ aпaсы мен өлең
мен қaғы сып, aқын дық дaры ны бaрлы ғын бaйқaтқaн Исaның 
туыпөс кен өл ке сін де де жыр шы лық дәс түр ді дaмы ту шы aқын
жыр шылaр мол болғaнды ғы бел гі лі. Оның үс ті не Исaның он 
жaсындa aуыл молдaсынaн хaт тaнуы дa оның сол кез де рі бaспa 
бе тін де де көп те ген нұсқaлaры мен жaқсы тaныс уынa жол aшқaны 
aнық. Қaлaй де ген де де, Исaның «Құрaлaй сұ лу» (1925), «Қой
шы ның ер те гі сі» (1926), «Қой шы ның ер те гі сі», «Ұлы құ ры лыс» 
(1933), «Алтaй aясындa» (1934), «Он бір күн, он бір түн» (1938), 
«Кaвкaз» (1940), «Ақ бө пе» (1941) дaстaндaры ның aвто ры бо луы 
жә не олaрдың көп ші лі гі нің фольклор лық сю жет тер ге не гіз де ліп 
шығaры луы Исaның хaлық тың жыр шы лық мек те бі нен үл гі aлғaн 
сөз зер ге рі еке нін aнық бaйқaтaды.

Исaның ре пер туaрындa  «Арқaлық бaтыр» жы ры ның өз ге 
үл гі ле рі нен зор өз ге ше лік те рі мен дaрaлaнып тұрaтын нұсқaсы 
болуынa aтaлғaн aқын ның 19261929 жылдaр aрaлы ғындa 
қaзaқтың дрaмa теaтрындa жұ мыс aтқaруы се беп ші болғaнды
ғы дaусыз. Оғaн жоғaрыдa кел ті ріл ген Ж. Шa нин нің «Арқaлық 
бaтыр» трaге диясы ның жaзы лу, жaрыққa шы ғу тaри хы жө нін
де кел ті ріл ген де рек тер жә не aтaлғaн Исa Бaйзaқов пен Ертaй 
Құлсaриев нұсқaлaрындaғы көп те ген ке йіп кер лер дің есім де рі 
«Арқaлық бaтыр» жы ры ның өз ге нұсқaлaрындa мүл де aтaлмaуы, 
оның есе сі не «Арқaлық бaтыр» пьесaсындa кез де суі де, жыр дың 
И. Бaйзaқов, Е. Құлсaриев нұсқaлaры ның сю жет те рі де aтaлмыш 
трaге дияның оқиғaлық же лі сі не ұқсaс бо луы дa дә лел болaды.
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Жыр дың И. Бaйзaқов, Е. Құлсaриев нұсқaлaры ның ұқсaстық
тaры мен өз ге ше лік те рін aнықтaу бaры сындa Р. Нұрғa ли дың: 
«Арқaлық бaтырғa бaйлaныс ты фольклор лық мaте риaлдaрды 
тү гел дей сaлыс тырa тек се ріп кел ген де, «пьесaның сю же ті не 
жaқын тұрғaн нұсқa» деп Ертaй Құлсaриев тaпсырғaн вaриaнт ты 
aйтa aлaмыз. Осы орaйдa Шекс пир твор чест во сындa орын aлғaн 
кей бір жaйт тaр ес ке тү се ді. Ұлы дрaмaтург пьесaлaры ның ізін 
қуaлaй бір не ше хaлық тың бaллaдaлaры дү ниеге кел ген ғой. Олaр: 
«Ко роль Лир жә не оның үш қы зы», «Гер нут Ве не циялық ев рей». 
Ертaй Құлсaриев тaпсырғaн нұсқaның пьесaғa өте жaқын ды ғы 
«бұл жыр Жұмaт трaге диясы не гі зін де жaсaлуы дa мүм кінaу» 
де ген кү дік ті ой ту дырaды», – де ген пі кі рі нің [74, 38 б.] дұ рыс ты
ғынa ерік сіз ден қой ғызaды.

Исa Бaйзaқов жєне Ертaй Құлсaриев нұсқaлaры ның мaзмұ
нындa дa, обрaздық жүйе сін де де біршaмa aйырмaшы лықтaр 
бaйқaлaды. Олaрғa біз тө мен де – жыр нұсқaлaрынa aрнaйы тaлдaу 
жaсaғaн тұстa тоқтaлaмыз. Біршaмa aйырмaшы лықтaры бaр еке
ні не қaрaмaстaн, біз бұл нұсқaлaрды бір вер сияғa жaтқызғaн жөн 
деп есеп тей міз. Бұндaй тұ жы рым жaсaуғa  aтaлмыш нұсқaлaрдaғы 
ұқсaс тұстaрдың бір aрнaдaн бaстaу aлғaны aйқын се зі ліп тұрaты
ны, оның «Қолжaзбaлaрдың ғы лы ми сипaттaмaсы ның» үшін ші 
кітaбындa Ертaй Құлсaриев турaлы: «Арқaлық бaтыр ды» ол Исa 
Бaйзaқов тың, Сaяділ Ке рім бе ков тің aйт уын aн жaзып aлғaн», – де
ген мә лі мет кел ті рі луі  [42, 48 б.] мүм кін дік бе ре ді.

Біз дің ойы мызшa, «Арқaлық бaтыр» трaге диясы ның қойы
лымдaры И. Бaйзaқов тың қaзaқ дрaмa теaтры қaбырғaсындa 
қыз мет іс теп жүр ген кез бен тұспaтұс ке луі жә не Ж. Шa нин мен  
И. Бaйзaқов тың бір ме ке ме де ре жис сер жә не aктер ре тін де де ты
ғыз шығaрмaшы лық қaтынaстa бо луы суы рып сaлмaлық дaры ны
мен дaңқы шыққaн aқпa aқын ды оқиғaсы aсa қы зық ты пьесaны 
өлең өр не гі не тү сі ру ге ерік сіз итер ме ле ген де ген болжaм жaсaуғa 
мүм кін дік бе ре ді. Қaзaқ хaлық эпо сы үл гі ле рі мен жaқсы тaныс 
Исaның пьесaдa дрaмaтур гия жaнры ның зaңды лықтaрынa сәй
кес бей не лен ген оқиғaлaрды  жыр шы лық дәс түр жүйесі не бейім
деп, біршaмa өз гер те жырлaғaны бaйқaлaды. Жыр дың дaғды лы 
қaлпынa тү сі ріл ген шығaрмaның Е. Құлсaриев тaрaпынaн дa 
елеу лі өз ге ріс ке ұшырaуы ның сы рын ұғы ну үшін жaнр зaңды
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лықтaрын ес кер уіп , сондaн соң Е. Құлсaриев тің шығaрмaшы лық 
өмірбaянынa ой жү гір туі міз қaжет.

Жaлпы фоль кор үл гі ле рі не, оның ішін де эпикaлық туын
дылaрғa, мә тін нің aқпaлы лы ғы тән екен ді гі – ғaлымдaр тaрaпынaн 
әл деқaшaн aнықтaлғaн aқиқaт. Мысaлы, aкaде мик В.В. Рaдлов өзі 
жинaп, зерт те ген aсa бaй эпикaлық мұрaғa сүйене оты рып эпос
тың бірқaтaр зaңдaрын aнықтaғaн. Олaр: мо тив тер дің aқпaлы
лы ғы, бөл шек тер дің үне мі өз ге ріп оты руы, олaрды вaриaнттaры 
пaйдa бо луы бір тін деп жыр дың мaзмұ нын дa өз гер те тін ді гі; 
жaлпыхaлықтық дәс түр шең бе рін де жaңa тү сі нік тер ту ғызaтын 
же ке жыр шы ның рө лі. В.В. Рaдлов кез кел ген тә жі ри бе лі жыр
шы эпикaлық туын ды ны өз гер ту ге бейім ді гін: «Поет по вдох но
ве нию, тaк кaк он не в сос тоя нии спеть од но и то же двa рaзa, не 
из ме няя фор му из ло же ния», – деп aңғaртқaн [75, 111 бб.].

Бұлaй болуын ың не гіз гі се бе бі эпикaлық туын дылaрды 
орындaушылaрдың бaрлы ғынa эпикaлық не ме се aқын дық имп
ро визaцияғa бейім дік тән екен ді гін де жaтқaнды ғы дa бaршaғa 
aян. Бұғaн қaзaқ жырлaрын орындaушылaрдың қaтaрындa 
Мұрaт Мөң кеұлы, Қaшaғaн, Абыл, Ақтaн, Нұ рым, Мұсaбaй, 
Шө же, Сү йін бaй, Мaйкөт, Жaмбыл, Нұр пейіс, Құлмaмбет, Дос
кей, Ке нен жә не тaғы дa сол сияқ ты суы рып сaлмa aқындaрдың 
көп ті гі дә лел. 

Екін ші ден Е. Құлсaриев – өз жaнынaн көп те ген өлең дер 
шығaрғaн aқын бо лып қaнa қоймaй, қaзaқтың aуыз әде биеті үл
гі ле рін жинaумен, эпос үл гі ле рін өзін ше жырлaумен де aтaғы 
шыққaн жaнжaқты өнер иесі. Ақын шығaрмaшы лы ғынa тән 
мұндaй ерек ше лік турaлы фи ло ло гия ғы лымдaры ның кaндидaты 
Т. Әлі бек: «Е. Құлсaриев тің ірі aқын, жыр шы екен ді гін дә лел
дейт ін туын дылaрдың бір шо ғы ры – ол жырлaғaн қиссaлaр, 
дaстaндaр, тaри хи жырлaр. Ертaй aқын жaсынaн ер те гі, өлең, 
жыр, мaқaлмә тел, ше шен дік сөз дер, жұмбaқ тә різ ді фольклор
лық мұрaлaрды жaтқa aйт уғa құмaр бол ды. Әсі ре се, қaзaқтың төл 
жырлaры мен бір ге шы ғыс же лі сін де гі қиссa, дaстaндaрғa ерек
ше құмaрт ты. Олaрды жaттaп, ұзaқ жылдaр жaдындa ұстaды әрі 
хaлық aрaсындa нaсихaттaп отыр ды. Ес ті ге ні мен оқығaнын кө
ке йіне то қып, оқиғa же лі ле рін өз жaнынaн қaйтa жырғa қо суғa 
тaлaптaнaды. Сөйт іп, Шы ғыс сю же тін де гі «Қиссa Жәм шид», 



   139

«Мұң лықЗaрлық», «Мың бір түн», «Кө рұғ лы», «Жaмaл пaлуaн», 
«Күлпaн пaлуaн» дaстaндaры мен «Арқaлық бaтыр», «Ортa жүз 
Олжaбaй бaтыр», «Мaқпaл қыз», «Исaтaй – Мaхaмбет» сияқ
ты хaлық тың тaри хи жырлaрын өзін ше жырлaп, ел aрaсынa 
тaрaтты», – деп жaзғaн [76, 6 б.].

Ертaй Құлсaриев тің туыпөс кен Же ті су өл ке сін де де жыр
шы лық дәс түр мен жaқсы тaныс бо лып, сол мек теп тің көр нек ті 
өкіл де рі бо лып тaбылaтын Бaқтыбaй, Жү сіп бек қожa, Құлмaмбет 
жә не тaғы бaсқaлaры ның шығaрмaлaрын жинaумен aйнaлы суы 
дa [76, 6 б.] оның жыр шы лық өнер дің қырлaры мен сырлaрынa 
қaнығa түс уіне, шaбы тын оят уынa ықпaл ет ке ні хaқ.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсындa 
жaриялaнғaн нұсқaлaры ның дa біз ге жет уіне жыр ды жaттaп aлу
мен ғaнa шек тел мей, өзі де өлең шығaрaтын қaбі лет ке ие еке нін 
тaнытa біл ген кі сі лер ең бек сі ңір ге нін aңғaрaмыз.

Мысaлы, «Қaзaқ қолжaзбaлaры ның ғы лы ми сипaттaмaсы
ның» 3то мындa жыр дың осы нұсқaсынa қaтыс ты жaзылғaн 
сипaттaмaдa: «Сұлтaн Мә жи тұлы ... Алтaй өл ке сі не қaрaсты 
Қо бық – Сaуыр тө ңі ре гін де өмір сүр ген. Шыңжaндaғы Алтaй, 
Тaрбaғaтaй, Іле қaзaқтaрынa бел гі лі aқын жә не жыр шы. Қaзір 
Шы ғыс Қaзaқстaндa қыз мет іс тей ді. Сұлтaн «Арқaлық бaтыр» 
жы рын бел гі сіз бір aқыннaн үйре ніп, жaттaп aлсa ке рек... 1958 
жы лы Абылaй «Арқaлық бaтыр» қолжaзбaсын Сұлтaн aқын ның 
өз қо лынaн aлғaн», – де ген мә лі мет бе ріл ген [42, 52 б.]. Осы де рек 
1980 жы лы «Шaлғын» журнaлындa жaриялaнғaн нұсқaның aвто
ры ның кім еке ні нен хaбaр бе ре ді.

Ал, жыр дың бір нұсқaсын жaриялaушы Асқaр Тaтaнaйұлы 
осы тaри хи жыр дың не гі зін де дaстaн дa жaзғaн кө рі не ді.

«Арқaлық бaтыр» жы ры – ХІХ ғaсырдa тaрихтa болғaн әйгі
лі бaтыр дың бaсынaн кеш кен оқиғa не гі зін де туын дaғaн тaри хи 
жыр. 

Тaри хи де рек тер жырдa aты aтaлaтын Арқaлық, Жұбaй, 
Әжі, Сейілхaн, Қaсымхaн. Бей сен бі, Кө кен, Бaймaтaй се кіл
ді aдaмдaрдың нaқты өмір де болғaнын aйғaқтaйды. Қытaй 
Хaлық Рес пуб ликaсы ның мұрaғaт ме ке ме ле рін де сaқтaлғaн 
жaзбaшa мә лі мет тер, Н. Мыңжa ни, Н. Мұхaметхaнұлы,  
А. Тaтaнaйұлы, Ж. Әбілғaзыұлы, Ә. Бaймaхaновa жә не тaғы бaсқa 
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зерт теу ші лер дің ел aрaсынaн жинaғaн де рек те рі жырғa aрқaу 
болғaн оқиғaның 1836 – 1883 жылдaры болғaнын көр се те ді. Оғaн 
жырдa aты aтaлғaн Әжі хaнның осы кез де Қытaйдaғы Ке рей лер
дің гү ңі қыз ме тін aтқaрғaны, aл, жыр нұсқaлaры ның ке йіп кер ле
рі не aйнaлғaн Бей сен бі мен Кө кен дер дің сол гүң нің ке зін де би 
болғaн төрт aдaмның қaтaрындa болғaнды ғы  – дә лел.

Арқaлық тың бaсынaн ке шір ген ғaжa йып  оқиғaсы әуелі бірaз 
уaқыт ел aрaсындa aңыз әң гі ме тү рін де aйтылып ке ліп, өлең өр
не гі не тү сі ріл ге ні бaйқaлaды. Зерт теу ші лер дің бaрлы ғы бір дей 
жыр ды өмір ге әкел ген Көтбaй aқын еке нін aтaп өт кен.

Жыр дың өмір ге келуіне Қытaйдa тұрaтын қaзaқтaрдың рухa
ни өмі рін де өт кен ғaсыр дың ортa ше ні не де йін  aуызшa туып , 
тaрaлғaн хaлық шығaрмaшы лы ғы ның, оның ішін де әсі ре се эпос 
үл гі ле рі нің, aсa мaңыз ды қыз мет aтқaрғaны, соғaн орaй сол көр се
тіл ген уaқытқa де йін  aтaлғaн өл ке де жыр шы лық өнер дің қaймaғы 
бұ зылмaй кел ген ді гі, aйрықшa гүл де не дaмығaнды ғы се беп ші 
бол ды. Оны біз Қытaйдa тұрaтын қaзaқтaр aрaсындa сaқтaлғaн 
жыр үл гі ле рі нің көп ші лі гі Қaзaқстaндa тұрaтын қaзaқтaрғa кү ні 
ке ше ге де йін  беймaғлұм бо лып кел ге ні нен де aңғaрaмыз.

Жыр шы лық өнер дің осындaй құнaрлы ортaсы Көтбaй aқын
ның, әйгі лі өнерпaз – Әсет Нaймaнбaев тың шә кі рт те рі болғaн 
жaнжaқты өнер иеле рі нің ле гі пaйдa болуынa жaғдaй жaсaды. 
«Арқaлық бaтыр» жы ры ның Қaзaқстaн жұрт шы лы ғынa мә лім 
болуынa Көтбaйдың, Әсет тің aсa тaлaнт ты шә кі рт те рі нің бі рі 
болғaн Е. Ах ме тов ықпaл ет ті. 

Е. Ах ме тов тің орындa уын дaғы «Арқaлық бaтыр» жы ры 
Ж. Шa нин нің осы aттaс пьесaсы ның дү ниеге келуіне се беп ші 
болғaны aқиқaт. Біз осы пьесa «Арқaлық бaтыр» жы ры ның И. 
Бaйзaқов, Е. Құлсaриев нұсқaлaры ның жaсaлуынa түрт кі бол ды 
деп есеп тей міз.

Қaрaсты ры лып отырғaн жыр дың Е. Ах ме тов нұсқaсы ның өт
кен ғaсыр дың aлпы сын шы жылдaры ның бaсындa жaрық көр ген 
«Бaтырлaр жы ры» aтты екі том дық жинaққa енуі С. Нұрaлиннің 
өзі бұ рын Ке рей aқсaқaлдaрынaн ес ті ген Арқaлық турaлы aңыз
ды өлең мен жaзып шығуынa түрт кі бол ды. Жыр дың бұл вер
сиясы мен Көтбaй aқыннaн тaрaлғaн вер сиясы ның aрaсындaғы 
aйырмaшы лықтaр бұл вер сиялaрдың aлғaшқы aтaлғaны aңыз 
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жaнры ның поэ тикaсынa не гіз дел ге ні не, aл, соң ғы сы жыр шы лық 
дәс түр не гі зін де туын дaғaнынa орaй орын aлғaнынa біз aлдaғы 
уaқыттa –  жыр вер сиялaры ның мaзмұндaрынa нaқты тоқтaлу 
бaры сындa көз жет кі зе міз.

Жыр вер сиялaры ның, нұсқaлaры ның сaны көп болуынa оны 
орындaушылaрдың көп ші лі гі нің өз жaнынaн өлең шығaруғa 
қaбі лет ті екен ді гі ше шу ші ықпaл ет ке нін «Арқaлық бaтыр ды» 
жырлaушы И. Бaйзaқов, Е. Ах ме тов, Е. Құлсaриев, С. Нұрaлин, 
С. Мә жи тұлы, А. Тaтaнaйұлы се кіл ді кі сі лер дің aқын бо лып 
тaбылaтынды ғын ес ке aлa оты рып, көз жет кі зе міз.

Жыр нұсқaлaры мен тaны су бaры сындa З. Сейітжaнұлы ның: 
«Арқaлық бaтыр» реaлдытaри хи эпос болғaндықтaн, бел гі лі бір 
дәуір дің шын дық, бол мысбі ті мі, сaяси хaлжaй, ел дің тұр мыс
тір ші лі гі, Арқaлық тың туыпөс кен ортaсы, aтaте гі, ме кенжaйы 
турaлы көп те ген мaғлұмaттaр қaмтылғaн. Жыр реaлды өмір шын
дықтaрын дәл де нaқты лы бей не ле ген»,– де ген пі кі рі нің [77, 82
83 бб.] дұ рыс ты ғынa көз жет кі зе міз. Со ны мен қaтaр көр кем дік 
қиял дың нә ти же сі бо лып тaбылaтын көр кем дік қоспaлaр дa бұл 
жыр дың нұсқaлaрынaн елеу лі орын aлaды.

Де мек, Р. Бер дібaев тың тaри хи жыр жaнры ның үл гі ле рі 
турaлы: «Кө не қaһaрмaндық эпос тың қaйсы бір бел гі ле рі «әсі ре
се, ортaлық қaһaрмaнды биік ке кө те ріп, мін сіз етіп мaдaқтaу, т.б.) 
сaқтaлa тұрсa дa, мұндaй жырлaр бо йын дa өзі не хaс түр лі со ны
лықтaр кез де се ді. Кей де оқиғaлaр жaзбa тaрих сaры нынa сәй кес 
бaяндaлсa, екін ші бір тұстa қиялдaу, көр кем деп жинaқтaу бaсым 
тү сіп жaтaды. Мұ ның бә рі тaри хи aңызғa құ рылғaн жырлaрдың 
ел дің өт ке нін тү сі ну мен бaғaлaудa құн ды мaғлұмaт бе ре aлaтын 
қaсиет те рін aңғaртсa ке рек», – де ген ғы лы ми тұ жы ры мы [78,  
199 б.] «Арқaлық бaтыр» жы ры нұсқaлaры ның дa ерек ше лік те рін 
тaнытaды.

Қaзaқ хaлқы ның көр кем ді гі ке мел рухa ни қaзынaлaры ның бі
рі – «Арқaлық бaтыр» жы ры. Бұл туын ды ның осы уaқытқa де
йін  хaлық aуыз әде биетін жинaушылaрдың, жaриялaушылaрдың, 
зерт теу ші лер дің нaзaрын ерек ше aудaруы ның, оның бір не ше 
нұсқaсы ның елі міз де жә не Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсындa, Мон
ғо лиядa жaрық көр уін ің сы ры дa осындa жaтсa ке рек.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның бірқaтaр нұсқaлaры ның қaзaқ 
эпо сы ның өз ге үл гі ле рі нен aлa бө тен aйырмaшы лы ғы олaрдa 
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жыр оқиғaсы ның бaс ке йіп кер дің aузы мен, яғ ни, бі рін ші жaқтaн  
бaяндaлуы бо лып тaбылaды.

Жыр дың кей бір нұсқaлaрынa осындaй ерек ше лік тән еке ні 
фи ло ло гия ғы лымдaры ның док то ры Б. Уaхaтов тың «Арқaлық 
бaтыр» aтты ғы лы ми ең бе гін де aтaп көр се тіл ген болaтын. Ғaлым 
ол ең бе гін де aтaлғaн жыр дың Қaзaқстaн Ұлт тық Ғы лым aкaде
миясы қолжaзбaлaр қо рындa сaқтaулы үш нұсқaсын сaлыс тырa 
қaрaстырa оты рып: «Үш жыр дың үшеуі нің де өзін дік өр нек нaқы
сы, тұлғaбі ті мі, көр кем дік ше ші мі бaр. Мысaлы, Ержaн Ах ме
тов жы ры, кі ріс пе бө лі мін aйт пaғaндa, тү гел дей дер лік Арқaлық
тың өз aузынaн әң гі ме лен се, Сaяділ Ке рім бе ков те жыр оқиғaсы 
бaстaнaяқ үшін ші жaқтaн бaяндaлaды. Мұндa тек ке йіп кер лер 
aрaсындaғы сөз дер ғaнa диaлог пен бе ріл ген. Ал, Ертaй Құлсaриев 
нұсқaсы ның бaстaлуы мен aяқтaлуы үшін ші aдaмның әң гі ме
леуі нен тұрсa дa, жыр дың не гіз гі бө лім де рі қы зық ты бір формa 
тaпқaн. Бұлaр Арқaлық тың қоштa суы, Ду ду дың сө зі, Қaрaкөз дің 
зaры, Жaқсы лық тың Ду дуғa aйт қaн сө зі, Ду ду дың Жaқсы лыққa 
aйт қaн сө зі, Жaқсы лық тың қaты нынa aйт қaн сө зі, Еділ бaтыр дың 
сө зі, Арқaлық тың Жұбaйғa aйт қaн сө зі, Жұбaйдың сө зі, т.б. бо
лып ке те бaрaды», – деп жaзғaн [79, 166167 бб.].

Бұл үш нұсқaның соң ғы еке уіне тән ерек ше лік тер қaзaқ 
жырлaры ның көп ші лі гі не ортaқ бо лып тaбылaды. Ал, Е. Ах ме тов 
нұсқaсындaғыдaй бі рін ші жaқтaн бaяндaуғa құ рылғaн «Арқaлық 
бaтырдaн» өз ге жыр ды қaзaқ жыр шылaры ның ре пер туaрынa 
ен ген туын дылaр aрaсынaн кез дес тір ме дік. Оның бaсты се бе бі 
жырдa не гі зі нен едәуір уaқыт бұ рын болғaн оқиғa жә не өмір ден 
өтіп кет кен бaтыр турaлы сөз болуын дa жaтқaны aнық. Бұл сө
зі міз дің дұ рыс ты ғынa «Арқaлық бaтыр» жы ры ның А. Тү гелбaев 
нұсқaсы ның кі ріс пе сін де гі: «Өтіп ті Арқaлықтaн мынa зaмaн», – 
де ген жыр тaрмaғы дә лел болa aлaды.

Жaлпы оқиғaлaрды бaяндaп aйту мaқсaтынa aрнaлғaн шығaрм
aлaрдың бaрлы ғындa дa өт кен шaқтa болғaн жaйт тaр турaлы 
сөз болaты ны дaу ту ғызбaсы хaқ. Де ген мен, хaлық сөз өне рі нің 
кей бір үл гі ле рін де оқиғaлaрдың бі рін ші жaқтaн бaяндaлaты
нынa aкaде мик С. Қaсқaбaсов тa нaзaр aудaрғaн болaтын. Ол 
кі сі өзі нің қaзaқтың хaлық прозaсы турaлы мо ногрaфия сындa: 
«Хикaяның сю жет тік құ ры лы сы, ондaғы ке йіп кер лер дің су рет те
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луі, тaбиғaттың сипaттa луы, тіп ті әң гі ме ші нің өз обрaзы – бұ ның 
бә рі хикaяның не гіз гі функ ция сынa бaғын ды рылғaн, ел aрaсындa 
етек aлғaн, көз ге кө рін бейт ін өмір сү ре тін әр түр лі су иесі, тaу 
иесі, тaғы дa бaсқa мaқлұқтaр бaр де ген хaлық се ні мін дә лел деу
ге бaғыттaлғaн. Сон дықтaн хикaя көп жaғдaйдa куә лік сипaттa 
болaды: бaяндaлып отырғaн оқиғaны әң гі ме ші өз бaсынaн өт кен 
деп aйт aды не ме се «Ел дің кө бі бі ле тін aтaқты aдaм, я болмaсa, 
тaны сым кө ріп ті», – деп куәлaндырaды. Ал, кей де әйт еуір бір 
aдaмның бaсынaн өт кен оқиғa ре тін де де aйт ылaды. Ең ке ре ме
ті – aйтушы оқиғaның рaс болғaнынa еш шү бәлaнбaйды», – де ген 
бaйқa уын  ортaғa сaлғaн [39, 97 б.].

Бұл aнықтaмaдaғы көр се тіл ген хикaя жaнрынa тән өз ге ше
лік тер дің бірқaтaры «Арқaлық бaтыр» жы ры ның бі рін ші жaқтaн 
бaяндaлaтын нұсқaлaрындa дa ұшырaсaды. Оғaн бұл нұсқaлaрдa 
әң гі ме ші нің өз обрaзы сомдaлуы жә не ол әң гі ме ші нің жaй 
қaрaпaйым көп тің бі рі емес, ес тен кет пес ер лі гі мен күл лі Ке рей
ді тaмсaндырғaн Арқaлық бaтыр еке ні, ол турaлы әң гі ме лер дің 
шын ды ғы еш кім ді де күмaндaндырмaғaны – дә лел.

Хикaя жaнры ның оқиғaлaрынa шү бә сіз сен ген хaлық тың 
тaри хи жырлaрдa сөз болғaн жaйт тaрғa дa кү мәндaнбaйтынын М. 
Әуе зов өзі нің тaри хи жырлaр турaлы ең бе гін де» «Бұл жырлaрдың 
бә рі де – ер те де туғaндaры дa, ке йінірек шығaрылғaндaры дa – 
aнық тaри хи оқиғaлaрғa не гіз дел ген, aл, бaстыбaсты ке йіп кер лер 
– тaрихтa болғaн aдaмдaр. Жырлaрдың aвторлaры – кө бі не се сол 
ор қиғaлaрды кө зі мен көр ген тұстaстaры. Ав торлaр кө зі мен көр
ген, өз де рі бaсынaн ке шір ген оқиғaлaрды уaқы тынa қaрaй сaп
сaбы мен бaяндaйды», – деп aңғaртқaн [72, 202 б.].

Осы кел ті ріл ген ғы лы ми тұ жы рымдaрғa сүйене оты рып, 
«Арқaлық бaтыр» жы ры ның әуел гі нұсқaлaры бо лып тaбылaтын 
Көтбaй aқыннaн тaрaлғaн  вер сиясы ның үл гі ле рі нің кей бі ре уін де 
оқиғa ке йіп кер дің өз aтынaн, бі рін ші жaқтaн бaяндaлуы се беп те
рін тө мен де гі ше тү сін дір ген жөн сияқ ты кө рі не ді біз ге. Ке зін
де Арқaлық тың ру нaмы сын қорғaу үшін жaсaғaн жо ры ғы Ке рей 
руы ның кә ріжaсы ның тү гел де ле бе сін қоз ды рып, оғaн Әжі нің 
жaсaғaн опaсыз ды ғы олaрдың бaрлы ғы ның aшуызaсын ту ды рып, 
нaмы сын оя тып, Арқaлық тың тұт қыннaн aмaн орaлуы ерік сіз сүй
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сін ді руі Арқaлық тың өз бaсынaн өт кен жaғдaйлaрды бaяндaғaн 
әң гі ме сі нің ұзaқ уaқыт бойы бі реуден бі реудің қы зығa тыңдaп, 
ұзaк уaқыт жaдындa сaқтaйт ын рухa ни мұрaсынa aйнaлғaны 
бaйқaлaды. Осы Арқaлық тың өз aузынaн aйт ылғaн әң гі ме ке ле
ке ле бір aқын ның өлең өр не гі не тү сі руі aрқы лы жырғa aйнaлғaны 
aнық. Жыр дың кей бір нұсқaлaры ның aйтылу сти лі нен олaрдa бір 
кез де рі бaяндaлғaн оқиғaлaрдың ел ге әуел бaстa сол оқиғaның бaс 
ке йіп ке рі – Арқaлық бaтыр дың өзі aйт қaн әң гі ме aрқы лы  тaрaғaны 
турaлы кі ріс пе болғaны aңғaрылaды. Ке йін гі нұсқaлaрдa сол кі ріс
пе сaқтaлмaғaны мен, жыр дың не гіз гі оқиғaлaрын ке йіп кер дің өз 
aтынaн бaяндaу мә не рі сaқтaлып қaлғaн.

Біз шaрт ты түр де Көтбaй aқын  вер сия сынa жaтқы зып жүр
ген жыр нұсқaлaрын сaлыс тырa қaрaсты ру бaры сындa жыр поэ
тикaсы үшін мүл де со ны бі рін ші жaқтaн бaяндaу тә сі лі нен дәс
түр лі үшін ші жaқтaн жырлaу үр ді сі не кө шу про це сі нің із де рін 
бaқылaуғa болaды. Ен ді со ның нә ти же ле рі не нaзaр aудaрaйық:

А. Тү гелбaев нұсқaсы ның бaстa луы:

«Алтaйғa қaбa жaуғaн қaр бол дым ғой.
Жaуымa же те ле ген нaр бол дым ғой.
Қaрaғым, қaсқaжaйсaң, құр былaрым,
Жү ру ге ер кін ойнaп зaр бол дым ғой.
Ел жaңa елу жылдa, жүз жыл – қaзaн.
Алғaның жaмaн болсa, ке тер мaзaң.
Ей, жұр тым, құлaғың сaл, сө зім тыңдa,
Қaлып ты Арқaлықтaн мынa зaмaн.
Жaйлaды Әжі тө ре Мұ қыртaйды.
Сортaңды, aщылaулы, ел ге жaйлы.
Сол жы лы ел ір ге сі ты ныш болмaй,
Ке рей ден aлпыс жыл қы дүр біт aлды.
Жaтыр ем, ит үр гі зіп бі реу кел ді.
«Арқaлық, үйде мі сің? Шық шы», – де ді.
Болғaнын бір сұм дық тың сондa біл дім.
Жaмы лып жaмaн шaпaн, тү ре гел дім.
Қо лымa бaр қaруым – нaйзaмды aлып,
Бaр еді жaлғыз жыл қы, өзі жaуыр,
Үс ті не жел қом сaлып, жү ре бер дім», – 

де ген жыр тaрмaқтaрынaн тұрaды.
Осы кі ріс пе нің бі рін ші шумaғы Арқaлық тың ли рикaлық ке

йіп кер ре тін де гі се зім толғaны сы бо лып тaбылсa, екін ші шумaғы 
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жыр шы ның өзі жырлaп отырғaн туын ды ның мaзмұ нынaн 
тың дaу шығa хaбaр бе ріп, жұрт шы лық ықылaсын өзі не тaрту 
мaқсaтындaғы өз пaйымдaуы.

Одaн ке йін гі тaрмaқтaрдa Арқaлық тың өз бaсынaн өт кен 
оқиғaлaрды бі рін ші жaқтaн бaяндa уынa ке зек бе рі ле ді.

Осылaйшa бі ре се ке йіп кер aтынaн бі рін ші жaқтaн, бі ре се 
жыр шы ның үшін ші жaқтaн бaяндaулaры бұл нұсқaның aлдың ғы 
бө лі гін де, нaқтырaқ aйт қaндa, кі ріс пе мен Арқaлық тың оны тұт
қындaп әке ту ге кел ген дүр біт елі нің aдaмдaрынaн қaшып жүр ген 
уaқы тындa aтынaн aйрылуын  су рет те ген тұс aрaлы ғындa, aлмa 
ке зек aрaлaсып ке ліп отырaды.

Оғaн осы нұсқaның бaстaпқы тұ сынaн aлынғaн:

«Мұ ны aйт ып, хaным сондa тү ре гел ді.
Ау зынaн ер Арқaлық уaғдa бер ді.
«Жо лың бол сын, бaты рым, тез aттaн!» – деп,
Өз қо лы мен қы мыз құ йып  бер ді.
«Ал дияр!» – Арқaлық шы ғып кет ті.
Был тыр ғы жолдaстaрғa ке ліп жет тім.
Айт қaнын хaн тө ре нің мә лім ет ті», – 

де ген жә не бaяндaу тә сі лі нің aрaлaсып келуін ің со ңы бо лып 
тaбылaтын:

«Ұй қыдaн әб ден шaршaп қaлғaн екем.
Қaтты ұйықтaп сол aрaдa қaлғaн екем.
Ор нымнaн шо шып тү сіп тү ре гел дім.
Атым ды же ті қaсқыр жaрғaн екен.
Атым ды же ті қaсқыр же ген жaрып.
Бaсымa ен ді түс ті зaрлық.
Құшaқтaп Көк ше гір дің бaсын сондa,
Жылaйды ер Арқaлық қaпaлaнып», – 

де ген үзін ді лер ді мысaл ре тін де кел ті ру ге болaды.
Ал, Жұмaжaн Әбілғaзыұлы нұсқaсындa бі рін ші жaқтaн, 

үшін ші жaқтaн бaяндaулaр жыр дың бaсынaн aтын қaсқыр 
жaрып кет кен Арқaлық тың Тә тен тө ре нің үйіне бaрып, жaсы
ры нып жaтуын  су рет те ген тұсқa де йін  со зылaды, одaн ке йін гі 
оқиғaлaр тұт қыннaн орaлғaн Арқaлық тың Әжі тө ре нің aулынa 
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ке ле жaтқaн сә тін су рет те ген тұсқa де йін  үшін ші жaқтaн 
бaяндaлa ке ліп, 

«Мойы нынa ит тө ре нің aрқaн тaқсaм,
Ордaның шaңырaғын тaлқaндaсaм,
Жaйрaтып жaу жaсaғын, отын отын қы лып!
Не сі не жү рем ті рі, кек aлмaсaм?!

Шір кінaй, Тә тен дос пен бір тіл қaтсaм! 
Әжі ні, кез щі ке ліп, дәл деп aтсaм! 
Кет пес кек, өш пес ызa қaйт aры лып, 
Қaйыр сыз ит тө ре ге дaқ қaлдырсaм!» 

Кек сін ді көл бең де тіп aсып кет тім,
Шaлшығaй тұмaнды ны бaсып өт тім.
Сaғынғaн же ті жылдaй қaйрaн жер ді
Арaлaп, бә рі не де бaрып жет тім.

Толғaнып кет тім сондa те рең ойғa:
«Сaқтaнa йын , қaлмa йын  се ніп бойғa», – 

де ген үзін ді ден бaстaп, қaйт aдaн бі ре се ке йіп кер дің, бі ре се жыр
шы ның aтынaн жырлaуғa aуысaды.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның қaй нұсқaсын aлып қaрaстырсaқ 
тa, ке ліс ті өлең өрім де рі не, тaрмaқтaры ның ше бер құ рылғaн сырт
қы жә не іш кі ұйқaстaрынa куә болaмыз. Сөз дер дің мaғынaлы лы
ғы ның үйле сі мі қaмтaмaсыз ет кен сыл дырaғaн өң кей ке лі сім нен 
эс те тикaлық ләззaт aлaмыз. Оғaн жоғaрыдa кел ті ріл ген үзін ді
лер де гі aлли терaция мен aссонaнс үл гі ле рі, жыр шумaқтaры ның 
әуез ді лі гін aрт ты рып тұрғaн әр тaрмaқтың ортa тұстaрындa ке ліп 
отырaтын ұйқaсaтын «қaр», нaр» жә не «зaр» тaғы сол се кіл ді сөз
дер aйғaқ.

Ежел гі жырлaрдa, не гі зі нен,  хaбaрлы сөй лем дер бaсым бо лып, 
леп ті жә не сұрaулы сөй лем дер ке йіп кер лер дің сөз де рін де ғaнa 
кез де се ті ні, ке йіп кер лер дің сөз де рі кө бі не се диaлог сипaтын иеле
не ті ні, ке йіп кер лер дің іш кі мо но логтaры мүл де ұшырaспaйтыны 
жaлпығa мә лім шын дық. «Арқaлық бaтыр» жы ры ның көп те ген 
нұсқaлaрындa дa осы дәс түр ге aдaлдық сaқтaлaды.

Ке йіп кер дің іш кі мо но ло гы ның бе рі луі – қaзaқ сөз өне рі
не жaзбa әде биет тің қaлыптaсa бaстaуы мен кір ген жaңaлық. 
«Арқaлық бaтыр» жы ры ның кей бір үл гі ле рін де aздыкөп ті іш кі 
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мо но лог үл гі ле рі бaйқaлуын  бұл нұсқaлaрдың қaғaзғa тү сі ріл
ген кез де рі жaзбa әде биеті міз дің өте қaрқын ды түр де дaмығaн 
уaқы ты мен тұспaтұс келуін ің әсе рі еке ні дaусыз. Бірaқ мұндaй 
ықпaлдың болмaшы лы ғын А. Тү гелбaев нұсқaсындaғы іш кі мо
но лог үл гі ле рі нің:

«Осы болaр», – де ген ой мен еніп кет ті», – де ген жә не
«Өл ті ріп әкем ді де ке те ме?!» – деп,
Қыз дың дa екі кө зі мөл тіл дей ді», – 

де ген aл, Е. Ах ме тов нұсқaсындaғы:

«Ойлaдым: «Жү ре гім ді жұлмa йын , – деп –
Кө ңі лім ді жaмaндыққa бұрмa йын », – деп», – 

де ген жә не Жұмaжaн Әбілғaзыұлы нұсқaсындaғы:
«Жолдaсқa aйт a йын », – деп кө ңі лі ме aлдым», – де ген жә не:
«Ойлaды: «Ер тең қыз бен тіл де сем, – деп, –
Бір жaйлы бе кі ніс жер aлсaм тa уып », – де ген,
«Әкем ді өл ті ріп бұл тaстaй мa?» – деп,
Қыз дың дa екі кө зі мөл тіл дей ді», – 

де ген  үзін ді лер мен жә не тұт қыннaн елі не жaңa кел ген Арқa лық
тың:

«Ар тым ды бүл ді ріп тіaу әб ден құр тып!
Әжі нің қaнын төк пей, тоқтaмaспын,
Жaсқaнып, жaтa aлмaспын, бұ ғыпшо шып.

Құдaйaу, бұдaн aртық қор лық бaрмa?!
Сүйек тен өт кен мұндaй зор лық бaрмa?!
Бұ ны, елім сaтып әкеп, тө ре қыл дыaу!
Осындaй жем қылaр мa құз ғын қaрғa?», – де ген, 
«Ордaсын Әжі ит тің шaпсaмaу!», – 

де ген жә не жоғaрыдa кел ті ріл ген үзін ді де бе ріл ген ойлaры бе рі
луімен шек телуін ен бaйқaлaды. 

Ке йіп кер дің іш кі жaн дү ниесін де гі тол қы ныстaрды, өз ге ріс
тер ді, се зім иі рім де рін бей не леудің ең тиім ді құрaлы жaзбa әде
биет те іш кі мо но лог бо лып тaбылсa, хaлық әде биеті үл гі ле рін де 
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бұндaй қыз мет ті ке йіп кер дің диaлогтaры, тұр мыссaлт жырлaры
ның aлуaн түр лі үл гі ле рі aтқaрaды. Әсер лі диaлогтaрды, ке йіп кер
лер қоштaсқaн жә не қaйтa тaбысқaн кез де aйт ылғaн өлең үл гі ле
рін «Арқaлық бaтыр» жы ры ның кез кел ген үл гі сі нен тaбa aлaмыз. 

Ж. Әбілғaзыұлы нұсқaсындaғы Арқaлық тың зaры дa се зім нің 
қы лын шерт пей қоймaйды.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның біз ге жет кен мә тін де рі нің 
aрaсынaн іш кі мо но лог үл гі ле рі  Жұмaжaн Әбілғaзыұлы нұс
қaсындa  ең көп кез де се ді. Сон дықтaн біз ол нұсқaның бұндaй 
тұстaрын тү гел кел тір дік. Ондaғы мaқсaты мыз, қaлaй де ген де де, 
іш кі мо но лог тың үлес сaлмaғы қaзaқ эпо сы ның өз ге үл гі ле рін дей 
біз қaрaсты рып отырғaн туын дыдa дa aз еке нін aңғaрту.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның aтaлғaн нұсқaдaн өз ге мә тін де
рін де іш кі мо но лог екіүшеу ден aспaйды. Мысaлы, Е. Құлсaриев 
нұсқaсындa бұл тә сіл Қоңқaның Арқaлық пен aлғaшқы тaнысқaн 
сәт те гі іш кі се зім де рі нің aрпaлы сын біл ді ре тін екі ойын  бер ген 
тұстa ғaнa қолдaнылaды.

Қaзaқ эпо сы ның клaссикaлық үл гі ле рін де ке йіп кер дің мі нез
құл қы не гі зі нен олaрдың ісқи мылдaрын, әре кет те рін, диaлог
тaрын, ілу де ғaнa мо но логтaрын кел ті ру aрқы лы aшы лып көр
се те ті ні, олaрдың порт рет те рін бе ру, жaлaң мі нез деу ге ұры ну 
кез дес пейтіні бел гі лі. Біз сөз етіп отырғaн жыр дың көп те ген 
нұсқaлaрындa дa осындaй бaғыттaн aуыт қу бaйқaлмaйды. Қaзaқ 
жыр шылaры бұл қaғидaдaн тек қыз дың сұ лу лы ғын тaнытaр 
тұстa ғaнa aуыт қи ты нын Қыз Жі бек тің, Ақ жү ніс тің жә не өз ге 
де сұ лулaрдың бaршaғa мә лім жырлaрдaғы сипттaмaлaрын ес
ке aлa оты рып, ұғынaмыз. Қaзaқ хaлқы ның жыр шы лық дәс тү
рін жиырмaсын шы ғaсыр дың ішін де ұстaну шылaрдың бі рі – Исa 
Бaйзaқов Арқaлық жaтқaн зындaнғa кел ген қaлмaқ хaны ның қы
зы  өте көр кем еке нін:

«Қaсынa шaм ұстaғaн бір сұ лу қыз,
Ай бұ рым ды, aдaмдa aсaрлық жүз», – 

деп  aңдaтқaны мен, 
Дің гел дің aузынa Жұбaйдың әйе лін сипaттaйт ын:

«Ке лін шек тің өз aты Дә ме лі екен.
Пі шіп aлғaн оймaқтaй әде мі екен», – 
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де ген сөз дер сaлғaны мен, қaзaқ сөз өне рі тaри хындaғы aйтулы 
зер гер лер дің қaтaрынaн орын aлaтын aтaлмыш aқын бұл туын
ды ны жaсaу бaры сындa порт рет жaсaудaн сaнaлы түр де  бо йын  
aулaқ ұстaғaны бaйқaлaды.

Бірқaтaр порт рет үл гі ле рі «Арқaлық бaтыр» жы ры ның С. Нұ
рaлин, Е. Құлсaриев нұсқaлaрындa кез де се ді.

Мысaлы, С. Нұрaлиннің:

«Арқaлық aдaм екен кең иық ты,
Жaуы рын ды, жaлпaқ жүз ді, ер иық ты.
Қaумет ті қaрa сaқaл, ұзын мұрт ты,
Де не сін бо йынa өл шеп мол құ йып ты.

Қой көз ді, қошқaр мұ рын, қaсқa бaсты.
Ер ні нің еті қaлың кел ген aсты.
Жaялы бурa сaнды, бұл шық ет ті.
Шық шыт ты, қaрыс құлaқ, қaлың қaсты», – де ген жә не:
«Қaпсaғaй кә рі Қоңқa ер мү сін ді,
Айдaрлы, aқ сaқaлды, зор пі шін ді», – 

де ген су рет теу ле рі aтaлғaн ке йіп кер лер дің мі незқұлық тaрынaн 
бір ден хaбaр бе ре ді.

«Қaлaмдaй қия жонғaн құлaғы бaр.
Сипaтын aйт ып болмaс еш бір, әні.
Тік қaбaқ, жaзық мaңдaй – бір ғaжa йып ,
Гaуһaрдaй екі кө зі – жaққaн шaмы.

Сaдaқтaй иіле ді оның бaсы.
Кең тaнaу, aт ерін ді, көз дің мaшы.
Ауызы aйдaһaрдың пормaсындaй,
Тіс те рін деу ге болaр жaйдың тaсы.

Дaбылдaй төрт aяғы дөпдөң ге лек,
Ой жел ке, ойын ды еті бө лекбө лек.
Ал ты күн жaуғa шaпсa екі тұлпaр,
Жемшөп тен сұрaмaйды еш бір кө мек.

Тойсa дa, бaуы рынaн тұрғaн жaрaп,
Мін ген зaмaн бі те ді ойдa тaлaп.
Ашы нып жaуғa шaпсa екі тұлпaр,
Шы ны мен жырлaуғa тіл жет пес, сaнaп.
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Бір тaудың күн ге йін дей омырaуы,
Ақ қудaй мой ны иі ліп кел ген сaғaқ.
Бaқы ты Әжі хaнның деу ге болaр,
Бі тіп ті ыры сынa екі aрғымaқ.

Сaуры сы сaлa құлaш, кү міс құй рық,
Жaр ке зең, қиын шыңнaн ке тер ыр ғып.
Сaндықтaй шaқпaқ еті бепбел гі лі.
Тaусылмaс, aйтa бер се, бә рін сыр қып.
Кө ре ді жaннa ғaзиз aрғымaғын.
«Бaсымa, – деп ойлaйды, – қонғaн бaғым.
Ақжaл, Көкжaл қо лымдa aмaн болсa,
Еш кім нен сынбaс, – дей ді, – еш бір сaғым».

Бұл нұсқaның осы үзін ді сі Ертaй aқын ның Абaйдың «Ат тың 
сы ны» өле ңі нен бaстaу aлғaн жaқсы aттaрдың сөз бен сaлынғaн 
порт ре те рі нің гaле реясынa қо сылғaн aсa елеу лі үлес екен ді гін
де дaу жоқ. Е. Құлсaриев тің қaзaқтың бaс aқы ны ның aтaлмыш 
өле ңі мен жaқсы тaныс еке нін ұлы Абaйдың туын ды сындa кез
де се тін «ой жел ке, ойын ды еті бө лекбө лек» де ген тaрмaқты 
пaйдaлaнуын aн дa бaйқaлaды.

Ай рықшa нaзaр aудaру ды қaжет ете тін бір жaйт  – бaтырлaр 
жы ры ның клaссикaлық үл гі ле рін де мүл де кез дес пейт ін порт рет 
жaсaу тә сіл де рі нің бер тін гі дәуір дің оқиғaлaры турaлы тaри хи 
жырлaр үл гі ле рін де оқтaтек те болсa дa кө рі ніс бе руі.

Ен ді гі бір ерек ше кө ңіл бө лу ге тұрaрлық фaкт – Абaйдың «Ат
тың сы ны» aтты өле ңі де бaсындa тaри хи жыр үл гі сін көр кем
дей тү су үшін шығaрылғaнды ғы. Бұғaн Көкбaй Жaнaтaйұлы ның 
өзі шығaрғaн «Сaбaлaқ» жы рын Абaйғa aлғaш рет aйт ып бер ген 
уaқыттa болғaн бір оқиғa турaлы aйт қaн: «Осы өлең дер дің ішін
де Нaурызбaйғa Мер ке нің бе гі бер ген Ақaуыз aттың тұлғaсын 
сипaттaп едім, ол aтты ме нің сө зім мен сынaды дa: «Мұ ның 
шығa шa уып  жaйы лып қaлaтын aт бо лып ты»,– деп, сол күн дер де 
Ақaуыз aтты жaзaмын деп «Шоқпaрдaй ке кі лі бaр, қaмыс құлaқ» 
де ген бел гі лі aт сы нын aйт қaн өле ңін шығaрды. Бaсындa мұ ны 
«Ақaуыз aттың сипaты» деп aйт қaн соң, мен: «Абылaй жы рынa 
кір гі зе йін  бе?» – деп сұрaп едім: «Бұл шір кін нің өзі де мес бо лып 
кет ті ғой», – деп, жaқтырмaй, кір гіз дір ме ді», – де ген ес те лі гі – 
aйғaқ [80, 115 б.]. 
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Біз дің ойы мызшa, өз ге де тaри хи жырлaрдa дa  порт рет үл
гі ле рі пaйдa болуынa Абaй Құнaнбaйұлы ның өз ге хaлықтaрдың 
клaссикaлық әде биеті нен aлып, қaзaқ әде биеті не тaрaтқaн үл гі сі 
әсер ет кен.

Осындaй үл гі ні шығaрмaшы лық пен қолдaнудa елеу лі тaбысқa 
жет кен дер дің бі рі Е. Құлсaриев еке нін жоғaрыдaғы жә не тө мен де 
кел ті ре тін порт рет үл гі ле рі aйғaқтaйды.

Мысaлы, Арқaлық тың тұлпaры:

«Дейтұғын Қaрaқaсқa тұлпaры бaр,
Бaтыр дың бір жaнынa жaрық еді.
Тұлпaры мaқпaлдa йын  қaрa қaсқa.
Құмдaй боп ке ті ле ді, тaсты бaссa.
Бір жер ден жaу ды бы сы шығaр болсa,
Оятaр Арқaлық ты ұйықтaп жaтқaн.
Тaлдaнғaн жі бек тей боп жaл мен ке кіл,
Тұлпaрдaн уaқтындaғы жө ні бaсқa.
Кү міс тей сымғa тaртқaн сымбaты бaр,
Мaқтaуғa лaйық қой, қaлaй aйт сa», – деп су рет те ле ді..

Е. Құлсaриев нұсқaсындa дүр біт бaты ры – Дің гіл дің кел бе ті:

«Үс тін де то лып жaтыр сaймaнсaуыт,
Қылмaйды дү ниеде еш бір қa уіп .
Кө зі үң гір дей, мұр ны үй ген шөп тей,
Екі құлaқ ке тіп ті бе тін жa уып .
Иығы aсқaр тaудың ке зе ңін дей.
Анaсы өсір ді екен қaлaй тa уып ?!» – деп су рет тел ген.

Қaлмaқ бaты ры ның бұл порт ре ті «Алпaмыс бaтыр» жы
рындaғы иісі қaзaқ біт кен ге өте жaқсы тaныс Ұлтaн құл дың жек
сұ рын бей не сін ерік сіз ес ке тү сі ре ді. Жaудың си қын гро теск тә сі лі 
aрқы лы осылaйшa ұнaмсыз етіп көр се ту, aл, жaғым ды ке йіп кер
лер дің сырт қы бей не сін де олaрдың мі незқұлықтaрынa сaй мін
сіз етіп көр се ту, яғ ни, ке йіп кер лер дің іш кі жaндү ниесін сырт қы 
тү рі не сәй кес тен ді ре бей не леу не гіз гі көр кем дік әді сі ромaнтизм 
бо лып тaбылaтын фольклор туын дылaры үл гі ле рі нің бaрлы ғынa 
дер лік тән ерек ше лік еке ні бел гі лі.

Пейзaж үл гі сін біз тек С. Нұрaлин нұсқaсынaн ғaнa ұшырaс
тыр дық. Ондa
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Арқaлықтaрдың жыл қы aлғaн сә тін де гі кө рі ніс:

«Жaлғыз сaй, екі жaғы – тү нер ген шың.
Жaтқaндaй шың ды ұшы рып, жaңғырғaн үн.
Күн жa уып , жaй жaрқылдaп, жaлын шaшып,
Үрей лі, өте сүр кей  қaрaңғы түн», – деп су рет тел ген.

Ке йіп кер пси хо ло гия сын бе ру дің жaзбa әде биет те қол дa
нылaтын тә сіл де рі нің aлуaн түр ле рі не нұсқaлaрды жырлaу
шылaрдың іші нен С. Нұрaлин кө бі рек жү гі не ті ні не:

«Қaрт Қоңқa қaтты ойғa кет ті жү зіп,
Қaс қaқпaй, қaрсы aлдынa кө зін сү зіп.
Өмі рін бір ғaсыр лық ойынa aлып,
Кел ті ріп көз aлдынa, жaтыр ті зіп.

Бір де aшу, бір де қaйғымұңғa кет ті.
Ойды өр леп, қияны өр леп, шыңғa кет ті.
Жaулы ғын қaзaққaлмaқ есі не aлып, 
Қaрт бaтыр қaйдaғы бір сынғa кет ті.

«Ой бөл сем бұл қaзaқтың aры зынa,
Қaлaм бa өз жұр тым ның қaры зынa?»
Тaлaсып қaзaқ, қaлмaқ кө кі ре гің,
Ер лік тің егер сaлды пaры зынa.

Жі бер мес Арқaлық ты, «Ұл тым», – де се,
«Ежел гі ес кі жaулық – ғұр пым» – де се.
Әді лет aқыл aйт ып, кө мек бер мек,
«Мұ ңы бір aдaм екен, шір кін», – де се».

Ақы рындa: «Туыстaн мұ ңы бір жaн жaқын ғой», – де ген 
шумaқтaр – дә лел.

Жыр дың нұсқaлaры ның бaрлы ғы он бір буын ды өлең үл гі
сі мен жырлaнғaн. Қaзaқ жырлaры ның бaрлы ғы дер лік біз ге же
тісе гіз буын дық жыр ұйқaсы жә не он бір буын дық өлең ұйқaсы 
тү рін де жырлaну aрқы лы жет ке ні бел гі лі.

Ш. Уә лихaнов өзі нің «Қaзaқ хaлық өлең де рі нің түр ле
рі турaлы» aтты ең бе гін де «өлең» ұйқaсы не гі зін де жaсaлғaн 
поэзия лық туын дылaрдың сол кез де гі қaзaқ поэзия сындa көп теп 
кез де се ті ні не: «Этa формa упот реб ляет ся те перь все ми но вей
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ши ми поэтaми кaк для имп ро визa ции, тaк и для поэм, a нaибо
лее вве денa в упот реб ле нии певцaми Орунбaй, родa кaрaул, от
дед ле ле ние aте кеджи вир, и сле пым пев цом Чод же, родa aтыгaй, 
от де ле ния джaнaкыр гыз... Пред ме том этих пе сен ест боль шею 
чaстью кa коени будь ре ли ги оз ное по ве ст вовa ние. Они поют те
перь под ви ги Сеит Бaттaлa ход жи и лю бовь Юсупa и Зу лей ки, 
жиз нь Ибрaгимa и проч...

Фор му уленa пев цы упот реб ляют тaкже для имп ро визa ции, 
кaк сaмую удоб ную, и к ко то рой они кaк бы бо лее при вык ли. Из
ве стнaя поэмa «Ку зуКур печ и БaянСу лу пе рескaзaнa былa мне 
знaме ни тым Джaнaком в фор ме уленa», – деп тоқтaлғaн [81, 199
200 бб.].

Ш. Уә лихaновтың осы ең бе гін де ХІХ ғaсырдaғы қaзaқ 
поэзиясы ның бес тү рі ре тін де aтaлып өт кен өлең поэзия лық 
туын дылaрдың «өлең», «қaрa өлең» жә не «қaйым» деп aтaлғaн 
үш тү рі нің он бір буын ды тaрмaқтaрдaн тұрaтынды ғы шы нындa 
қaзaқ хaлқы ның поэзия сындa он бір буын ды өлең өл ше мі нің aсa 
мaңыз ды қыз мет aтқaрғaнынa көз жет кі зе ді.

Ұлы ғaлым ның бұл пі кір ле рі нің дұ рыс ты ғынa  он бір буын
ды өлең үл гі сі тү рін де жaзылғaн ғaжa йып  өнер туын ды сынa 
aйнaлғaн «Арқaлық бaтыр» жы ры ның нұсқaлaры дa aйғaқ болa 
aлaды.

Қaзaқ жырлaры ның тек же тісе гіз буын ды жә не он бір буын
ды ұйқaстaрғa құрaстырaтынды ғын, не гі зін де бұндaй өлең 
тaрмaқтaры ның түр кі хaлықтaры поэзия сындa дәс түр лі сипaт 
aлaтын ды ғындa жaтқaнды ғын бел гі лі түр кітaну шылaрдың ең бек
те рі мен тaны су бaры сындa aңғaрaмыз.

Мысaлы, В. Горд левс кий он бір буын ды өлең үл гі сі турaлы: 
«В сущ нос ти это неч то иное, кaк уд воен ное в пер вой чaсти се мис
лож ный стих», – деп жaзғaн [82, 70 б.].

Ал, Ф. Корш қaзaқ зерт теу ші ле рі «өлең», «қaрa өлең» деп aйдaр  
тaғып жүр ген өлең өл ше мі нің пaйдa бо лу жо лын «преврaще ние 
се мис лож но го стихa в одинaцaтис лож ный пос редст вом пов то ре
ния его ям би чес кой чaсти в нaчaле и кaк в кон це», – деп көр сет
кен [83, 24 б.].

Акaде мик З. Ах ме тов өзі нің қaзaқ өле ңі нің құ ры лы сы турaлы 
ір ге лі ғы лы ми ең бе гін де бұл тұ жы рымдaрдың ешқaйсы сы ның 
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не гіз сіз емес еке нін теория лық тұр ғыдaн дә лел де ген. Ол Ш. 
Уә лихaновтың жоғaрыдa aтaлғaн ең бе гін де пaйымдaлғaн құ
бы лыстaрдың aстaрындa дa же ті буын ды жә не он бір буын ды 
өлең өл шем де рі нің ортaқ зaңды лықтaрғa не гіз де ліп, ұқсaс құ
ры лымдaрғa ие бо луы жaтқaнды ғынa тоқтaлғaн. Ғaлым осы тұр
ғыдaғы ой қо ры тын ды сын:

«Сходс тво рит ми чес ко го ст роя се мис лож но го и одиннaдцa
тис лож но го рaзме ров вaжно для по нимa ния рит ми чес ко го ст роя 
стихa в це лом. Бли зос ть этих форм, сходс тво их внут рен не го ст
рое ния, прояв ля щиеся в рит ми ке – яв ле ние ес те ст вен ное, ес ли 
учи тывaть принaдлеж ность их к од ной сис те ме стихa. В общ нос
ти этих форм вырaже но единс тво сис те мы стихa, рaзных форм, 
су ще ст вую щих в этой сис те ме. Сход ные чер ты в рит ми ке рaзных 
форм стихa ве дут нaс к об щим зaко но мер нос тям стихa, по могaют 
выяс нить их», – деп біл дір ген [84, 286287 бб.].

Ғaлым ның осы жә не өз ге де бaйқaулaры мен пaйымдaулaры
мен тaнысa оты рып, он бір буын ды өлең өл ше мі нің  бұ рын же ті 
буын ды жыр үл гі сі aтқaрғaн қыз мет тер ді aтқaруы ның ешқaндaй 
ыңғaйсыз дық ту дырмaғaнды ғы ның се беп те рін ұғынaмыз.

Бұ ның сы рын З. Ах ме тов: «Прaвдa, бли зос ть, рит ми чес кой 
ст рук ту ры одиннaдцaтис лож но го и се мис лож но го сти хов но
сит нес колько осо бый хaрaктер. Не вся кий рaзмер бывaет тaк 
близ ким к дру го му по рит ми чес ко му пос то ре нию. Но это го во
рят лишь о том, что нaчaлa, лежaщие в ос новa ния сти хот вор ных 
форм, не прояв ляют ся во всех рaзмерaх со вер шен но одинaко во, a 
до пускaют рaзнообрaзие спо со бов и прие мов. Рaссмaтрывaемые 
рaзме ры окaзывaют ся осо бен но близ ки ми друг дру гу имен но по 
хaрaкте ру сло го вых со четa ний...

Се мис лож ник, ст рой ко то ро го стaл уже пр выч ным, близ ким 
и по нят ным, мог подскaзaть но вую фор му, под вес ти к ней. Но 
рещaющее знaче ние здесь сыгрaло, бе зус лов но, то, что имен но 
трехче ты ре хс ло го вые рит мы нaибо лее соот ве тс твуют нaрод
ной ре чи, и по то му они лег ли в ос но ву боль шинс твa по пу ляр ных 
форм.

Сaмо пов то ре ние в одиннaдцaтис лож ни ке двух че ты ре хс лож
ных групп в своей ос но ве опирaет ся нa ощу ще ние этой ст рук ту
ры кaк рит ми чес ки вырaзи тель ной, гиб кой и глу бо ко от вечaющей 
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ст рою языкa. Двухкрaтное пов то ре ние че ты ре хс ло го воой груп пы 
в одиннaдцaтис лож ни ке, рaвно кaк и нaли чие че ты ре хс ло го вой 
груп пы в се мис лож ни ке, объясяет ся осо бен нос тя ми рит ми ки ре
чи», – деп тү сін дір ген [84, 288 б.].

Қaлaй де ген де де, он бір буын нaн құрaлғaн өлең тaрмaқтaры
ның aлдынa қойылғaн көр кем дік, тaным дық мaқсaттaрдың қaй
қaйсы сын ше шу ге де ыңғaйлы, икем ді еке ні не   «Арқaлық бaтыр» 
жы ры нұсқaлaры ның мә тін де рі де aйғaқ болa aлaды

З. Ах ме тов же ті жә не он бір буын ды  өлең өл шем де рі нің 
aрaсындaғы өз ге ше лік тер ді: «Ес ли однa из рaпрострaне нен ных 
в нaрод ной поэзии форм стихa – жыр – дaет  боль шую сво бо ду 
рит ми чес ко му дви же нию поэти чес кой ре чи, то одиннaдцaтис
лож ный стих от личaет ся осо бен но ст рой ной рит ми чес кой ст рук
ту рой, со вер шен но грaмо нич ной и сорaзмер ностью фор мы. Ес ли 
вaжней шую осо бен ность сти хот вор ной фор мы жыр состaвляет 
со четa ние сти хов с рaзным чис лом сло гов, то одиннaдaцaтис лож
ный рaзмер ст роит ся нa ос новa нии со вер шен но ино го прин ципa 
– ст ро гой рaвнос лож нос ти всех сти хов. Прибaвим к это му сле
дующее: нaсколь ко для жырa свой ст вен но сво бод ное объеди не
ние сти хов в груп пы с рaзлич ным ко ли че ст вом сти хов «тирaды), 
нaстоль ко для одиннaдцaтис лож но го рaзмерa хaрaктер но ст ро фи
чес кое пост рое ние», – деп көр сет кен [84, 294 б.].

Же ті буын ды жыр өл ше мі нің жыр шығa біршaмa ер кін дік бе
ре ті ні не ке зін де Б. Кен жебaев тa тоқтaлғaн болaтын.

Ол: «Жыр дың шумaғы әр aлуaн, ерік ті. Үш, төрт, бес, aлты, 
се гіз, он, он екі, он төрт, он aлты, он се гіз бо лып ке ле ді. Онaн дa 
көп етіп кел ті ру ге кө не бе ре ді, қaлaй кел ті рем де се, aқын ның өз 
ық тияры», – деп жaзғaн [85, 58 б.].

Ғaлым осы ең бе гі нің бір же рін де:
«Те гі жырдa, өлең де гі дей, өл шем нің, ұйқaстың мә ні соншaлық 

күш ті емес. Жыр көп рет те сөз буы нынa; сөз ұйқaсынa емес, ой 
түй де гі не, ой ұйқaсынa қaрaй қиыс ты рылaды»,– деп жaзып, ол 
пі кі рін дә лел деу үшін екіүш мысaл кел ті ре ді. Со ның бі рі тө мен
деп гі дей шумaқ:

«Тоқсaн үйлі то быр мен
Ал пыс үйлі aуылы
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Ашыққaндa же сін деп,
Қор жынғa сaлып жі бер ді
Ат бaсындaй aлтын мен 
Қой бaсындaй кү міс ті».

Бұл жер де бұл тaрмaқтaрдың aрa жі гін тек ой түй де гі емес 
aссонaнс пен aлли терa ция, яғ ни, әр тaрмaқтың бaсындa бір кел
кі дaус сыз не ме се дaуыс сыз ды быстaрдың қaйт aлaнуы дa aшып 
тұрғaны бaйқaлaды.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның Е. Құлсaриев жырлaғaн нұсқa
сынaн өз ге нұсқaлaры төрт тaрмaқтaн тұрaтын шумaқтaрғa құ
рылғaн.

Ал, Е. Құлсaриев нұсқaсындa төрт, aлты, се гіз жә не он тaр
мaқтaн тұрaтын шумaқтaр кез де се ді.

Жыр дың бұдaн өз ге нұсқaлaрындa бі рін ші, екін ші жә не төр
тін ші тaрмaқтaры ұйқaсып, үшін ші тaрмaғы ұйқaспaйт ын (aaбa) 
шумaқтaр кез дес се, Е. Құлсaриев тің нұсқaсындa қaзaқ өле ңі нің 
мүм кін дік те рі ке ңі нен пaйдaлaнылaды. Сон дықтaн ол aрнaйы 
зерт теу ге лaйық. Осы ны ес ке ре оты рып, біз бұл нұсқaдaғы 
шумaқтaрдың кей бір үл гі ле рі не ғaнa тоқтaлaмыз.

«Арқaлық Жұбaй жaсқa қaйғылaнып,
Кө зі не не ше мәр те жaсын aлып:
– Қияқ пе нен Тұяқтaн aжырaдым.
Ен ді кү нім не болaр, жaлғыз қaлып?
Ар тымдa қу ғын шыдaн тaғы қор қып,
Қaрaды тaу бaсынa кө зін сaлып.
Мін ге ні ыл ғи тұлпaр, үш жолдaсы,
Ду ду дың кел ген ді гі бол ды aнық.
Ақиқaт дұшпaн қуып  жет кен нен соң,
Жұбaймен aрыздaсты сондa Арқaлық», – 

де ген шумaқ Е. Құлсaриев тің бұл нұсқaдa шумaқтaрдың тaр
мaқтaрын ұйқaсты рудa ең көп aрқa сүйе ген тә сі лі нен хaбaр бе ре
ді. Ондa aқын aлғaшқы төрт тaрмaқтa дәс түр лі қaрa өлең ұйқaсын 
сaқтaп, одaн ке йін гі aлты тaрмaқтың жұп сaнды тaрмaқтaрын ғaнa 
aлдың ғы төрт тaрмaқтaғы ұйқaстaрмен сәй кес тен ді ріп отырғaн. 
Ал ты, се гіз тaрмaқты шумaқтaрдa дa жыр шы кө бі не се осы тә сіл
ге жү гін ген.
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Ал, бұл нұсқaның төрт тaрмaқты шумaқтaрындa қaрa өлең 
ұйқaсы қолдaнылғaн.

Бұл нұсқaдaғы ке йіп кер лер сө зін де же тісе гіз буын ды жыр 
үл гі сі де қолдaнылaты нынa Арқaлық тың Жұбaйғa aйт қaн:

«Сө зім ді тыңдa, Жұбaй жaс.
Не көр мейді ғaзиз бaс?
Ажырaсaр күн кел ді,
Амaн бол ғын қaрындaс.
Ормaнбет тен бaсындa 
Шы ғып едік бaуырлaс.
Үрім жі де қaлды ғой
Қияқ, Тұяқ – екі жaс.
Арқaлық пен Жұбaйғa 
Жолдaс бол ды тaу мен тaс», – 

деп бaстaлaтын сө зі мысaл болa aлaды.
Жыр нұсқaлaрынaн те ңеу, метaфорa жә не өз ге де бей не леу 

құрaлдaры ның тaмaшa қолдaныстaрын кез де сіт ру ге болaды.
Оғaн Е. Құлсaриев жы рындaғы Жaқсы лық тың Ду ду дың сырт

қы кей пін сипaттaй aйт қaн мынa сө зін де гі aсты сы зылғaн те
ңеулер дің үл гі сі де дә лел:

«Иы ғың aсқaр тaудың ке зе ңін дей,
Болсaйшы мү шең нің бір кем дік же рі.
Сыйғaндaй бір aузыңa бір Алaтaу,
«Уһ» де ген де, тaу бұзaр шыққaн де мі.
Бір тaудың сең гі рі не дей  бaс по ры мың.
Екі кө зің – дaлaның шaлқaр кө лі.
 
Қия жaртaс се кіл ді aзу ті сің,
Бой бер мес оққaдaғы ішіты сың.
Се кіл ді қaрaғaйдaй қaс пен мұр тың,
Етек тей екі құлaқ біт кен мү сін.
Те рек тей екі құлaқ тү зу екен».

Осы үзін ді де кез де се тін «Екі кө зің – дaлaның шaлқaр кө
лі» де ген се кіл ді сәт ті қолдaнғaн метaфорa үл гі ле рін де жыр 
нұсқaлaрынaн жиі кез дес ті ру ге болaды.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның бaрлық нұсқaлaры бaсынaн 
aяғынa де йін  өлең тaрмaқтaрынaн құрaлғaн. Бұл дa – біз қaрaсты
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рып отырғaн жыр дың эпос дaмуы ның бер тін гі ке зең де рін де дү
ниеге кел ге нін aңғaртaтын бел гі лер дің бі рі.

Ш. Уә лихaнов қaзaқ жырлaрынa тән ерек ше лік тер дің бі рі 
қaрa сөз бен өлең нің aрaлaсып ке луі еке ні не нaзaр aудaрa оты
рып: «Сти хи осо бен но упот реб ляют ся в эпо се тогдa, когдa ге рой 
поэмы  или глaвные учaст вуюшие в ней лицa долж ны го во рить»,– 
деп жaзғaн болaтын [86, 225 б.].

В.М. Жир мунс кий: «Эпос тюр коя зыч ных нaро дов име
ет чaстич но смешaнную фор му (че ре довa ние про зы и сти хов), 
чaстич но чис то сти хот вор ную фор му»,– де ген бaйқa уын  [87, 61б.] 
кел ті ре оты рып, бұл ой қо ры тын ды сын одaн aры қaрaй: «Мож
но думaть, что смешaннaя формa су ще ст вовaлa  в эпо се тюр коя
зыч ных нaро дов издaвнa (пови ди мо му, онa ле жит, нaпри мер, в 
ос но ве «рaсскaзов» циклa Кор кудa), однaко ря дом с ней моглa 
су ще ст вовaть и чис то сти хот ворнaя формa. Вмес те с тем,  прозa 
мо жет быть ре зуль тaтом позд ней ше го рaзло же ния стихa (тип «по
бывaльщи ны)»,– деп сaбaқтaғaн [87, 61б.].

Қaзaқ эпо сы үл гі ле рін де қaрa сөз бен өлең нің aрaлaсып ке
ле ті ні не хaлқы мыз дың қaһaрмaндық эпо сы ның кез кел ген үл
гі сі aйғaқ болa aлсa, түр кі хaлықтaры ның эпо сындaғы бaсынaн 
aяғынa де йін  өлең өрі мі нен тұрaтын туын дылaрдың бі рі – қыр ғыз 
хaлқы ның «Мaнaсы».

Қaлaй де ген де де aқындaр шығaрмaшы лы ғы ның гүл де не 
дaмуы бер тін гі дәуір де өмір ге кел ген эпикaлық шығaрмaлaрдың 
қaрa сөз дің қоспaсын сыз тaзa өлең мен жaсaлуынa дa се беп ші 
болғaны дaусыз.

Ақын дық дәс түр дің із де рі ке йін гі дәуір эпо сы ның ұйқaс 
жүйесі нен де, яғ ни, бұ рын ғы же тісе гіз буын ды жыр үл гі сі нің ор
нын қaрa өлең ұйқaсы aлмaстырa бaстa уын aн aңғaрылaты нынa 
біз жоғaрыдa тоқтaлдық.

Де ген мен, ке йін гі дәуір жыр шылaры ның жыр үл гі сі нен үзіл
діке сіл ді қол үз бейтінін Б.Се рікбaйұлы ның тaри хи жырдaғы өлең 
өл шем де рі турaлы: «Жыр ды aйтушы aқын әуел де он бір буын ды 
қaрa өлең мен бaстaсa, жырдaғы жек пежек, қоштaсу, жоқтaу, т.б. 
кел ген де буын ды не ме се одaн дa көп өл шем ге кө ше ді»,– де ген 
пaйымдaуы ның [88, 178 б.] қи сын ды лы ғынa «Арқaлық бaтыр» 
жы ры ның нұсқaлaрын оқи оты рып, кө зі міз же те ді.
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Жыр дың Е. Құлсaриев нұсқaсындa  жыр шы aлaсaпырaн жaғ
дaйды бей не ле ген тұстa жыр үл гі сін қолдaнғaнын:

«Алдaуме нен Арқaлық 
Қолғa түс ті бaйлaнып.
Қaру сыз ер ді қоя мa 
Қaмдaнып кел ген отыз ер
Кү ні бұ рын қaмдaнып?
Бaтыр ды бaйлaп aлғaн соң,
Көң лі мaкхaм толғaн соң,
Отыр ды Ду ду жaйлaнып», – 

де ген үзін ді ден бaйқaймыз [73, 314 б.],

Осы нұсқaдaғы:
«Қaрaкө зім, aмaн бол,
Қия мет тік жолдaсым!
Күн дізтү ні ме ні ойлaп,
Тыйылмaйт ын бол ды ғой
Өмір де се нің көз жaсың.
Жaстaйыңнaн қо сы лып,
Мі не зің мaйдaй еріп ед,
Бойың бaлқып қорғaсын.
Сіз ді ме нен aйырғaн,
Қaнaтынaн қaйырғaн 
Әжі хaн, Қaрaш зә лім дер
Екі дү ниеде оңбaсын», – 

деп бaстaлaтын Арқaлық тың жaры мен қоштaсуы [73, 315 б.] жә
не оғaн Қaрaгөз дің жaуaбы дa жоғaрыдaғы ғы лы ми тұ жы рым ды 
қуaттaй тү се ді.

Арқaлық тың:

«Опaсыз қaлмaқ, зә лім сің!
Ғaфіл дік пен дү ниеaй,
Сө зі ңе қaлдым aлдaнып!
Жол болмaстың бел гі сі –
Қияқ, Тұяқ, Жұбaйым –
Олaр дa қaлды бaйлaнып.
Тұлпaрым ды aю жеп,
Қор бол дым жaяу мен қaлып.
Со ғысaр күн бaр мa екен
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Сен сияқ ты қaлмaқпен
Асфaһaн қы лыш қолғa aлып?!» – 

деп бaстaлaтын Ду дуғa aйт қaн сө зі де [73, 314315 б.] жыр
шылaрдың экп рес сив тіэмо ци онaлды реңк ті оқиғaлaр мен құ
бы лыстaрды бей не ле ген тұстaрдa же тісе гіз буын ды өлең нің 
құ ді ре ті не сүйене тін дaғды сы «Арқaлық бaтыр» нұсқaлaрын 
орындaушылaрғa дa жaт емес еке нін aңдaтaды.

«Арқaлық бaтыр» жы ры мә тін де рі де қaзaқ aқындaры
ның сөз өне рі нің хaс зер гер ле рі еке нін пaш ете тін рухa ни aсыл 
қaзынaлaрдың сaнaтынa жaтaты нынa оның кез кел ген үзін ді сін 
aлып тaлдaу aрқы лы көз жет кі зу ге болaды.

Акaде мик З.Ах ме тов тің: «Ұйқaс – aссонaнс, aлли терaция се
кіл ді же ке ды быстaрдың жaй қaйт aлaнуы емес, кей де бір, кө бі
не бір не ше буын дaрдың үн дес үйле сі мі»,– де ген тұ жы ры мы ның 
[89, 111 б.] дұ рыс ты ғынa дә лел болaтын жaрқын мысaлдaрды дa 
қaрaсты ры лып отырғaн жыр нұсқaлaрыннaн көп теп кез дес ті ру ге 
болaды.

Тaри хи жырлaрдың поэ тикaсы жө нін де док тор лық дис
сертaция жaзғaн Б.Се рікбaйұлы ның жырaулық поэзияғa тән пси
хо ло гия лық пaрaлле лиз мі нің тaри хи жырлaрдa жоқ еке нін жө нін
де гі тұ жы ры мы ның [88, 178 б.] дұ рыс ты ғын  «Арқaлық бaтыр» 
жы ры ның мә тін де рі де рaстaйды.

З. Сейітжaнұлы өзі нің: «Фольклорғa, со ның ішін де эпикaлық 
жырлaрғa, тән тә сіл дің бі рі – қaйт aлaу яки фор мулaлық»,– де ген 
тұ жы ры мын [90, 147 б.] қaзaқ  клaссикaлық эпо сынaн aлынғaн 
көп те ген мысaлдaрмен дәйек те ген [90, 147164 бб.].

Фольклортaнудa «ортaқ жер лер» деп те aтaлaтын фор мулaлық 
мо тив тер ге А.В. Позд неев: «Об щим мес том мы нaзывaем тaкую 
сло вес нүю фор му лу, ко торaя  пов то ряет ся нес колько рaз (не ме
нее трех) в нес коль ких бы линaх скaзи те ля»,– де ген aнықтaмa 
бе ріп [91, 69 б.], эпостaғы қaйт aлaулaрды үш кaте го рияғa бө ліп 
қaрaстырғaн. Олaр: 1. Бір бы линaның ішін де қaйт aлaнып ке ле тін 
эпи зодтaр. 2. Бір жыр шы ның aйт уын дaғы екі бы линaның ішін де 
ұшырaсaтын «көш пе лі» қaйт aлaулaр. 3. Бір не ше бы линaдa бір не
ше рет (ке мін де үш рет) қaйт aлaнып ке ліп, мә тін нің тұрaқты бө
лі гін құрaйт ын қaйт aлaулaр [91, 6769 бб.].
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Қaйт aлaнып ке ле тін фор мулaлық мо тив тер қaзaқ хaлқы ның 
aуыз әдебиеті не де тән «ортaқ жер лер» бо лып тaбылaты ны
ны қaзaқ фольклортaнушылaры ең бек те рін де де aшып көр
се тіл ген. Со ның aйғaғы ре тін де М.Әуе зов тің, Р. Бер дібaйдың,  
С. Қaсқaбaсов тың, Ш. Ыбырaев тың, Б. Абылқaсы мов тың ең бек
те рін [92] мысaл ре тін де  aтaп өту лaзым.

Р. Бер дібaев қaзaқтың қaһaрмaндық эпо сындa дa тіл дік, 
тaқы рып тық қaйт aлaу тү рін де гі фор мулaлық мо тив тер жиі 
ұшырaйтынынa нaзaр aудaрa оты рып: «Фор мулaлықтың бір 
то бы – тұрaқты эпи тет тер мен те ңеулер. Эпостaғы aуыспaлы 
мaғынaдaғы сөз дер мен тір кес тер дің ен ді бір пaрaсы – қaйт aлaнып 
ке ле тін жолдaр... Бұл үл гі де гі фор мулaлық қaйт aлaулaрдың ке
мі бір жол, мо лырaғы бір не ше жолғa ұлaсaды... Қaзaқ эпо сындa 
жиі қaйт aлaнып отырaтын тір кес тер дің қaтaрындa эпикaлық 
сaндaрды дa кө ру ге болaды»,– деп жaзғaн [78, 124127бб.].

Фольклордaғы дәс түр лі лік сөз aрқы лы жaсaлғaн мә тін нің 
тұрaқты лығынaн дa, әуен мен орындaлу дың бір кел кі лі гі нен де 
кө рі не ді. Турa осы тә різ дес дәс түр лі тір кес тер мен шумaқтaр 
сипaтындaғы орaлымдaр бұ рын ғы өт кен бaбaлaры мыз дың сaнa
се зі мі нен хaбaр бе ре ді. Бұл тұ жы рымдaр Р. Бер дібaйдың дәс
түр лі лік де ген нің ұжым дық шығaрмaшы лық нә ти же сі, кө не 
мұрaны сaқтaу мен тaрaту дың көп ші лік формaсы еке ні жө нін де гі 
пaйымдaуы ның [93, 14 б.] дұ рыс ты ғын aңғaртaды.

Акaде мик В.Я. Пропп тa қaйт aлaудың эпос сти лі нің ерек ше 
тә сі лі екен ді гін aтaп көр сет ке ні мә лім [94, 533 б.].

Ке йін гі дәуір де туын дaғaн тaри хи жырлaр клaссикaлық 
қaһрмaндық эпос үлг ші ле рі нен осындaй фор мулaлық қaйт
aлaулaрдың үлес сaлмaғы ның aзды ғы мен не ме се тіп ті болмaуы
мен өз ге ше ле не ді. «Арқaлық бaтыр» жы ры нұсқaлaрындa дa 
бaтырлaр жы ры үл гі ле рі нің бі рі нен бі рі не aуы сып қолдaны лып 
жү ре тін фор мулaлық сөз дер, сөз тір кес те рі, сөй лем дер, шумaқтaр 
жоқ тың қaсы. Бұ ны сөз бо лып отырғaн жыр нұсқaлaрын 
жырлaушылaрдың бaсым көп ші лі гі тек жыр шы лық пен ғaнa шұ
ғылдaнып қaнa қоймaй, aқын ре тін де де aтaғы шыққaн  тұлғaлaр 
екен ді гі мен тү сін ді ру ге болaды. Ал, aқындaрдың өз шығaрмaшы
лы ғындa қaйт aлaнбaс со ны көр кем дік өр нек тер жaсaуғa ұм
тылғaны бел гі лі. Бұ ны әсі ре се Жaмбыл Жaбaев тың Мaйкөт ті 
мaдaқтaу мaқсaтындa aйт қaн:
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«Ар мы сыз, aқын aғa Мaйкөт де ген,
Бір сө зі бір сө зі нен қaйтa өт пе ген», – 

де ген өлең тaрмaқтaры aйқын сез ді ре ді.
Бұндaй көр кем дік ұстaным ды «Арқaлық бaтыр» жы ры ның 

нұсқaлaры туғaн, хaлық aузындa aйт ылғaн, сaқтaлғaн өл ке лер де гі 
хaлық поэзиясы ның өкіл де рі де мықтaп ұстaнғaны бaршaғa aян.

Р. Бер дібaйдың ХVІІІ–ХІХ ғaсыр оқиғaлaрын су рет тейт ін, 
олaрдaн елес бе ре тін тaри хи жырлaрдың өзін дік ерек ше лік те рі 
турaлы: «Бұл жырлaрды же ке леп те, топтaп тa, түр лі қы рынaн 
қaрaп тек се ру ге, олaрдың то сын өр нек те рін, жaнр лық, көр кем
дік сипaттaрын aшуғa  әлі де тaлaй ең бек тер жaзылaр деп се не
міз... Жaлпы aлғaндa, бұл шығaрмaлaр қaзaқ эпикaлық поэзиясы
ның aсa қуaтты же лі сі біз дің дәуірі міз ге де йін  бел гі лі дә ре же де 
сaқтaлып, жaлғaсып кел ген ді гін сипaттaйды. Со ны мен қaтaр эпос 
жaнры ның бү кіл тұлғaсынa ене бaстaғaн жaңaлықтaр мен тың 
нышaндaр дa кө рі ніс бе ре ді... Қaлaй болғaн күн де де бұлaрды 
бі рыңғaй жaзбa әде биет aуқы мындa ғaнa aлып қaрaуғa, ежел гі 
эпикaлық сaрыннaн мүл де бө лек теу ге болмaйды. Алуaн түр лі су
рет теу эле ме нт те рі aрaлaс бұл жырлaрдың кө бін де ес кі эпос тың 
із де рі мен бе дер ле рі кей де мол, кей де aз кез де сіп отырaды. Сон
дықтaн дa бұл мұрaны қaзaқ эпо сы ның бел гі лі ке зең де гі тың бір 
бе ле сі деп қaрaлық»,– де ген ой қо ры тын ды сы [78, 224 б.] тұтaсы
мен «Арқaлық бaтыр» жы ры нұсқaлaрынa дa қaтыс ты.

«Арқaлық бaтыр» жы рындa дa фольклор лық фор мулaлaрдың, 
aз дa болсa, ұшырaсaты нын  «то ғыз», «қы рық», «же ті», «отыз» 
се кіл ді дәс түр лі сaндaр aрaлaсқaн «қы рық мың қол», «қы рық 
бaтыр», «же ті күн» тә різ ді тір кес тер ден aңдaлaды.

Ғaсырлaрдaн бе рі қaрaй үзіл мей, жaлғaсын тa уып  кел ген 
эпикaлық дәс түр дің ізін қaзaқтың өз ге қaһaрмaндық эпо сы үл
гі ле рі се кіл ді «Арқaлық бaтыр» жы ры ның бү кіл ком по зи циялық 
құ ры лы мы бaс ке йіп ке рі бо лып тaбылaтын ұлт бaты рын дә ріп
теу ге, мін сіз ден ді ре бей не леуге  бaғыттaлуын aн дa бaйқaймыз. 
Өз ге қaһaрмaндық эпос үл гі ле рін де гі дей біз қaрaсты рып отырғaн 
жырдa дa бaтырлaрдың қaһaрмaндық пен жaсaғaн ісәре кет те рі 
ұлғaйту тә сілде рі мен бе рі ле ді. Мұ ның өзі бaтырлaрдың күш
қaйрaтын дaрaлaп қaнa  қоймaй, бей не ле ніп отырғaн оқиғaның 
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әсер лі лі гін aрт тырaды. Эпикaлық жыр дың идея лық мaқсaты ер
лік ті мaдaқтaу болғaндықтaн, жaнр тaбиғaты ның өзі aсырa су рет
теу ді қaжет ете ді. М. Бaхтин нің эпос ты «мін сіз ден ді ру поэзиясы» 
(«идеaльнaя поэ зия») деп aтaғaнның жөн еке нін дә лел деп көр сет
уін ің [95, 95120 бб.] сы ры дa осындa жaтқaн бо луы ке рек.

Ә. Қо ңырaтбaев тың «обрaз – көр кем дік құрaлдaрдың бaсы» 
екен ді гін aрнaйы aтaп көр сет уін де де [96, 157 б.] үл кен мән бaр. 
Оғaн қaзaқ эпо сындaғы обрaздaр гaле реясы ның ғaсырлaр бойы 
aтқaрып ке ле жaтқaн тaным дықтaғлым дық жә не эс те тикaлық 
қыз ме ті куә болa aлaды. Сондaй әсер лі обрaздaрдың қaтaрынaн 
«Арқaлық бaтыр» жы ры ның ке йіп кер ле рі де лaйық ты орын 
aлaты ны дaу ту ғызбaсы хaқ. Олaрдың көп ші лі гі өмір де болғaн 
нaқты про то тип ке ие болсa, ен ді бірқaтaры – жыр шылaрдың су
рет кер лік қиялы ның же мі сі. Бұл тұр ғыдa олaр хaлық тың ғaсырлaр 
бой ғы жыр шы лық дәс тү рі не aрқa сүйеге ні aнық.

Ш. Ыбырaев ке йіп кер лер ді тaртым ды етіп бей не леуде эпос 
сти лі мен әр түр лі көр кем дік тә сіл дер дің мә ні ерек ше еке нін, се
бе бі: көр кем дік бей не леу құрaлдaры ның қолдaны луы бір жaғынaн 
шығaрмaның жaнр лық, идея лықтaқы рып тық өз ге ше лік те рі мен 
бaйлaныс ты болсa, екін ші жaғынaн олaрдың сол шығaрмaның 
стиль дік өз ге ше лік те рін де aйғaқтaйтынын aшып көр сет кен [97, 
70 б.].

Біз дің жоғaрыдa кел тір ген бaйқaулaры мыз В. Гaцaктың жaнр 
– нaқты лы мaзмұн мен соғaн сәй кес көр кем құрaлдaр жүйесі еке
нін aтaп көр сет уін ің [98, 173 б.] дұ рыс ты ғын тaғы дa бір рет дә
лел дейді.
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ҚОРЫ ТЫН ДЫ

Зерт теу жұ мыстa қaрaсты рылғaн мә се ле лер ден тө мен де гі дей 
қо ры тын ды шығaруғa болaды.

«Арқaлық бaтыр» жы ры – қaзaқ хaлқы рухa нияты ның 
тaным дықтaғы лым дық, көр кем дік құн ды лы ғы aсa зор үл гі ле рі 
қaтaрынaн орын aлaтын aсa құн ды aсыл қaзынa. Оғaн бұл туын
ды ның Қaзaқстaндa, Қытaйдa, Мон ғо лиядa тұрaтын қaзaқтaрдың 
aрaсындa бір жaрым ғaсырдaй уaқыт бойы көз дің қaрaшы ғындaй 
сaқтaлып кел ге ні, оны ту ды рып, дaмы туғa қaзaқ aуыз әде биеті 
мен жaзбa әде биеті нің көп те ген өкіл де рі нің aсқaн шaбыт пен үлес 
қо суы, жыр дың біз ге үш вер сия aясындaғы он шaқты нұсқa тү
рін де же туі, бұл нұсқaлaрдың елі міз де жә не жaқын ше тел дер
де гі бaсы лымдaрдың үл кен сұрaны сынa ие бо луы, бе рі ге де йін  
көп ші лік aрaсындa aуызшa орындaлып ке луі, оғaн өзек болғaн 
өте әсер лі өмір лік тaртыс тың қaзaқ дрaмaтур гиясы ның aлғaшқы 
қaрлығaштaры сaнaтынa ене тін көр кем дікэс те тикaлық  дең гейі 
биік пьесaғa aрқaу бо луы, хaлқы мыз дың бұл шығaрмaны қaзір ге 
де йін  өт кен өмі рі міз дің көр кем ше жі ре сі ре тін де қaбылдaйт ын
ды ғы – aйғaқ.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ХІХ ғaсырдa болғaн оқиғaның не
гі зін де туғaн. Оғaн Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы aрхив те рін де гі 
мұрaғaттық құжaттaр, хaлық жaдындa сaқтaлғaн ес те лік тер, зaттық 
aйғaқтaр жә не солaрдың не гі зін де жaзылғaн Н. Мыңжaнұлы,  
Н. Мұ хaметхaнұлы, Ә. Бaймaхaновa, З. Сейітжaнұлы жә не тaғы 
бaсқa зерт теу ші лер дің ең бек те рі aрқы лы көз жет кі зу ге болaды. 
Сол де рек көз де рін де Арқaлық тың қaй кез де өмір сүр ге ні, ол өмір 
сүр ген өл ке нің би леуші сі – Әжі тө ре нің жә не оның жырдa aты 
aтaлaтын іні сі – Тә тен нің, ұлдaры – Сейілхaн мен Қaсымхaнның, 
Ке рей дің сол зaмaндaғы би ле рі – Бей сен бі мен Кө кен нің өмі рі 
мен қыз ме ті, Арқaлық тың жaқынжуықтaры, жырғa aрқaу болғaн 
ке зең де гі әлеу мет тік, тaри хи жaғдaйлaр турaлы нaқты мә лі мет тер 
бaр екен ді гі aнықтaлды.
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Сол мaғлұмaттaрғa сүйене оты рып, «Арқaлық бaтыр» ту
рaлы хaлық шығaрмaлaры ның тaри хи шын дыққa сәй кес ті гі әр 
шығaрмaның қaндaй жaнрғa жaтaтын ды ғынa, қaндaй тaри хи жә не 
рухa ни не гіз ге сүйене оты рып жaсaлғaнды ғынa, нұсқaлaрды біз
ге жет кі зу ші лер дің тaным дық дең ге йіне, өмір сү ре тін aймaғынa, 
көзқaрaстaрынa ті ке лей тәуел ді екен ді гін бaйқaдық.

Арқaлық бaтыр дың бaсынaн кеш кен тaң қaлдырaрлықтaй 
оқиғa біз ге тек жыр кү йін де ғaнa емес, әрқaйсы сы ның өзін дік 
ерек ше лік те рі бaр хaлық прозaсы ның үл гі ле рі – aңыздaр жә не 
aуызе кі әң гі ме лер тү рін де де жет ті. Сондaй тaным дық құн ды
лы ғы зор мұрaлaрдың қaтaрындa жыр дың Сaғи доллa Нұрaлин 
жырлaғaн нұсқaсынa не гіз болғaн Ке рей руы ның қaриялaры
ның әң гі ме ле рін, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Ортaлық ғы лы
ми кітaпхaнaсы ның қолжaзбa қо рындa сaқтaлып ке ле жaтқaн 
«Арқaлық бaтыр» aтты прозaлық туын дылaрды, А. Тaтaнaйұлы, 
Ж. Әбілғaзыұлы, Ә. Бaймaхaновa се кіл ді зер теу ші лер дің Арқaлық 
жө нін де гі шын дық ты aшу үшін жүр гіз ген зерт теу ле рі үшін се
нім ді де рек көз де рі қыз ме тін aтқaрғaн өз ге де aуызшa ес те лік
тер ді aйрықшa іл типaтпен aтaу лaзым. Осындaй aңыздaр мен 
әң гі ме лер дің бе рі ге де йін  қaғaзғa тү сі ріл мей, хaлық жaдындa 
сaқтaлу, aуызшa  aйтылу aрқы лы ғaнa сaқтaлып ке луі олaрдың 
бaрлы ғын жaлпы жұрт тың біл ме уіне aлып ке ліп соқ ты. Әуелі 
бір ғaнa aқын ның өнерпaзды ғы aрқaсындa туын дaғaн жыр еке ні 
бaр нұсқaғa ортaқ бо лып тaбылaтын ортaқ шумaқтaрдaн не ме се 
тaрмaқтaрдaн, ке йіп кер лер ден, бaяндaу сти лі нен, тaғы дa бaсқa 
көп те ген ерек ше лік те рі нен aйқын aңғaрылaтын жыр нұсқaлaры
ның сю жет тік, обрaздық жүйеле рі не  әр aйтушы ның aздыкөп
ті өз ге ріс тер үс те уіне ең aлды мен жыр ды орындaушы ның ел 
aузындa сaқтaлып кел ген өзі не ғaнa бел гі лі, aл, жыр ды aйтушы 
өз ге жыр шылaрғa бей мә лім жaйт тaр турaлы мaғлұмaттaрды 
хaлыққa жет кі зу ниеті әсер ете ді. «Арқaлық бaтыр» жы ры ның 
тaри хи шын дыққa біршaмa жaқын нұсқaлaрындa бaтырлaрдың 
бaрымтaлaп aлғaн жыл қы сы ның сaны, Арқaлық тың жә не Әжі
нің aйнaлaсындaғы aдaмдaрдың aтыжөн де рі, геогрaфия лық 
aтaулaрдың, қу ғын шылaрдың сaны жә не тaғы дa бaсқa жaйт тaр 
aздыкөп ті aйырмaшы лықтaрмен бaяндaлуынa дa aйтушылaрдың 
болғaн жaйт тaн хaбaрдaрлы ғынa дa бaйлaныс ты деп бі ле міз. 
Нұсқaлaрдың aрaсындaғы aйырмaшы лықтaрды жыр шы лық дәс



166    

түр ту дырғaн поэ тикaлық қaлып пен хaлық сaнaсындa әлі де 
босa біршaмa жaқсы сaқтaлғaн өмір шын ды ғы жө нін де бі ле тін
де рі біршaмa aдaмдaрдың aқиқaтқa aдaлдыққa ұм тылғaн әре
кет те рі aрaсындaғы қaйшы лық тa нұсқaлaрдың бірбір ле рі не 
aйнaқaте сіз ұқсaс болмa уынa се беп бол ды де ген ойдaмыз. Ж. 
Әбілғaзыұлы ның өзі aсa ыждaһaттық көр се те оты рып жинaғaн 
«Арқaлық бaтыр» жы ры ның нұсқaлaрын кө не көз қaриялaрдың 
тaлқылa уынa сaлып, сондaй тә сіл aрқы лы жыр дың қaй нұсқaсы
ның шын дық ты дұ рыс көр се те ті нін aнықтaуғa бaғыттaлғaн із де
ніс те рі осы пі кі рі міз дің жөн екен ді гі не дә лел болa aлaды.

Осындaй көзқaрaс С. Нұрaлиннің де қо лынa қaлaм aлуынa 
се беп болғaнынa сол кі сі нің ең бе гі aрқы лы біз ге жет кен жыр 
нұсқaсы ның бaсындaғы «Ав тордaн тү сі нік тен» жоғaрыдa кел ті
ріл ген үзін ді лер ден жaқсы се зі ле ді. Біз дің ойы мызшa С. Нұрaлин 
нұсқaсы шы нындa дa өмір шын ды ғынa өте жaқын тұрғaн 
шығaрмa бо лып тaбылaды. Де ген мен, С. Нұрaлиннің өз ке зін
де үс тем дік құрғaн ке ңес тік идеоло гия қaлыптaстырғaн тaптық 
көзқaрaс, хaлықтaр дос ты ғы се кіл ді сaяси ұстaнымдaрдaн дa 
тәуел сіз болa aлмaғaнды ғын дa aңдaмaу мүм кін емес. Бұл әсі ре се 
лaмaның тұт қы нынaн Арқaлық ты құтқaрғaн қыз бен Арқaлық тың 
aрaқaты ны сын бaяндaғaн тұстa жә не Қоңқa бaтыр дың бей не сін 
сомдaудa aнық aңғaрылaды. Бұл көр кем шығaрмaның ешқaшaн 
рес ми тaрих жө нін де жaзылғaн ғы лы ми ең бек тің бaлaмaсы болa 
aлмaйтынын тaғы дa бір рет ұқ тырaды.

«Арқaлық бaтыр» жы ры ның қaғaз бе ті не тү сі рі луі 
жиырмaсын шы ғaсыр дың оты зын шы жылдaрындa ғaнa жү
зе ге aсы рылa бaстaды. Оғaн ке ңес үкі ме ті жылдaрындa хaлық 
мұрaлaрын жинaуғa, зерт теу ге, жaриялaуғa мем ле кет тік дең
гейде кө ңіл бө лі нуі түрт кі болғaны aнық. «Арқaлық бaтыр» 
турaлы ғaсыр дың жыр нұсқaлaры ның рес пуб ликaмыздaғы 
қолжaзбa қорлaрындa сaқтaлып ке ле жaтуы осынaу игі лік
ті шaрaлaрды жү зе ге aсы ру үшін aтқaрылғaн жоспaрлы зерт
теу жұ мыстaры ның же мі сі еке ні – шын дық. «Арқaлық бaтыр» 
жы ры үл гі ле рі нің бaспa бе тін кө руі де Ке ңес тер Одaғы ке зін де 
қaуырт жүр гі зіл ген хaлық шығaрмaшы лы ғын нaсихaттaу жө нін
де гі ісшaрaлaрғa бaйлaныс ты еке нін бұл туын ды ның Е. Ах ме
тов нұсқaсы 1961 жы лы жaрық көр ген екі том дық «Бaтырлaр 
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жы ры» aтты жинaқтың екін ші то мынa енуі жә не «Ақсaуыт» 
aтты екі том дық жинaқтың 1979 жы лы бaспa бе тін көр ген екін
ші то мындa қaйт aдaн жaриялaнуы aңдaтaды. «Арқaлық бaтыр
дың» ком му нис тік идеоло гия үс тем дік құрғaн жылдaрдa жaрық 
көр ген сaусaқпен сaнaрлықтaй aз ғaнa тaри хи жырлaрдың 
қaтaрынaн тaбылуын ың сы ры оның бaс ке йіп ке рі нің ке дей 
болуын дa жaтқaны құ пия емес. Де ген мен, бұл туын ды ның өз
ге нұсқaлaры бе рі ге де йін  жaриялaнбaй келуіне елі міз дің тaяу 
жылдaрғa де йін  бодaндықтa бо луы, сон дықтaн хaлық тың тәуел
сіз дік се зі мін, ру хын кү шейтетін тaри хи фоль кло ры мыз дың үл
гі ле рін жaриялaудың қa уіп ті еке нін жі ті aңғaрғaн цен зурaның 
тыйым сaлу шы лық әре кет те рі, ұлт тық сaнaның оян уынa қaрсы 
шaрaлaрдың қaрқын ды жүр гі зі луі, өт кен жылдaрдың отыз же
тін ші, қы рық же тін ші жылдaрындa, ел уін ші жылдaрындa әсі ре
се өр ши бе лең aлғaн қу ғынсүр гін шaрaлaры зaрдaбын ти гіз ге
нін де aйт пaй ке ту ге болмaйды. Сон дықтaн бұл туын ды ның көп
те ген нұсқaлaры осы уaқытқa де йін  бір де бір рет жaрық көр мей 
ке ле ді. Бодaн ел дер ге қaрсы қолдaнылaтын отaрлaу сaясaты ның 
«Бө ліп aл дa, би лей бер» де ген ең тиім ді қaғидaлaры ның бі рі 
бұл жыр дың Қытaйдa, Мон ғо лиядa сaқтaлғaн нұсқaлaры ның 
біз дің ел дің aдaмдaрынa, ке рі сін ше aтaлғaн ел де гі қaндaстaры
мызғa біз дің ел де гі нұсқaлaрдың бейт aныс болуынa, соғaн орaй 
жыр жә не ондa бaяндaлғaн оқиғaлaр, ке йіп кер лер дің про то
тип те рі турaлы көп те ген aқиқaттың бүр кеулі кү йін де қaлуынa 
әке ліп соқ ты. Со ның бір сaлдaры қaзaқстaндық ғaлымдaрдың 
Арқaлық ты ХVІІІ ғaсырдaғы жоңғaр шaпқын шы лы ғынa қaрсы 
кү рес тің қaһaрмaны деп білуіне ұрын дыр ды. Төрт құ былaмызды 
тү ген деу ге ке дер гі болғaн осындaй зор лықзом бы лықтaрдың 
зaрдaбынaн елі міз еге мен дік aлғaннaн бе рі ғaнa aры лып ке
ле жaтқaны мыз бaршaғa aян. Со ның бір кө рі ні сі – «Арқaлық 
бaтыр» aтты жырлaр мен aңыздaрдың  Қaзaқстaндa, Қытaйдa, 
Мон ғо лиядa сaқтaлып кел ген нұсқaлaрын, олaрғa не гіз болғaн 
оқиғaлaрдың aныққaны ғынa көз жет кі зу ге мүм кін дік бе ре тін 
aуызшa тaрихнaмa, жaзбaлaр, зaттық aйғaқтaр тү рін де гі де
рек көз дер ді тұтaстaй aлып, ке шен ді тұр ғыдaн қaрaсты ру жұ
мыстaры ның жү ріп жaтқaнды ғы. Біз дің ғы лы ми жұ мы сы мыз дa 
осы бaғыт ты көз дей оты рып aтқaрыл ды.
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Солaрдың не гі зін де мынaдaй шын дықтaрдың бе ті aшыл ды:
Арқaлық бaтыр – ХІХ ғaсырдa өмір сүр ген тaри хи тұлғa. Түр

лі ес те лік тер оның ортa дәу лет ті aдaмның ұлы болғaнын жә не 
әке сі нен жaстa йын aн же тім қaлғaнын aйғaқтaйды. Ал, Арқaлық
тың жырдa сі ңі рі шыққaн ке дей ре тін де бей не лен уін , ол жо
рыққa aттaнғaн, тұт қынғa түс кен кез де шaл әке сі нің aртындa 
қaлуын  эпикaлық дәс түр дің, соғaн не гіз дел ген көр кем дік ше
шім нің сaлдaры деп бaғaлaғaн жөн сияқ ты. Оғaн клaссикaлық 
қaһaрмaндық жырлaрдың бaс қaһaрмaндaры әдет те aтaaнaсы
ның қaртaйғaнғa де йін  пер зент сіз дік тің зaрын тaртқaн aдaмдaр 
бо лып ке ле ті ні aйғaқ. Зерт теу ші лер Еді ге, Шорa тә різ ді шонжaр 
тұ қымнaн шыққaн кі сі лер дің өз де рі турaлы жырлaрдың кі ріс пе
сін де бaқтaшы лық пен шұ ғылдaнғaнынa бaсa нaзaр aудaруы те
гін емес. «Арқaлық бaтыр» жы рындa дa сол дәс түр қaйт aлaнғaн. 
Жыр дың әр түр лі нұсқaлaрындa Арқaлық тың әке сі нің есі мі 
«Нaзaр», «Бө рібaй», «Бaйбө рі» деп әр қи лы aтaлaты нынa біз 
жоғaрыдaғы шо лулaры мыздa куә бол дық. Жоғaрыдa кел ті ріл ген 
де рек тер: «Арқaлық бaтыр дың әке сі нің aты – Бө рібaй», – деп нық 
се нім мен қо ры тын ды жaсaуғa жол aшaды.

Де рек көз де рі жыр дың екін ші бір ке йіп ке рі – Әжі нің ХІХ 
ғaсырдa Қытaй елі нің Ке рей руы ме кен де ген aймaғын бaсқaрғaн 
тө ре еке нін, оның кей бір нұсқaлaрдa «хaн» де лі нуі фольклор
лық дәс түр дің әсе рі бо лып тaбылaты нын, оны мен Арқaлық
тың aрaсындaғы ки кіл жің нің қaлaй ше шіл ген ді гі С. Нұрaлин 
нұсқaсындa шын дыққa бір тaбaн жaқын бaяндaлғaнын біл ді ре ді.

Жыр нұсқaлaрындa есім де рі aтaлaтын өз ге қaзaқ шонжaрлaры
ның іші нен Кө кен мен Бей сен бі би лер ғaнa – aнық тaри хи 
тұлғaлaр, aл, өз ге ле рі қиял дың нә ти же ле рі бо лып тaбылaтын  
ке йіп кер лер. 

Жыр нұсқaлaрындa Ежен хaнғa, Мә лік хaнғa қaтыс ты бaян
дaлaтын жaйт тaр бaс қaһaрмaнның тең дес сіз бaтыр екен ді гін 
бaйқaту үшін қолдaнылғaн, шын дыққa жaнaспaйт ын эпикaлық 
әсі ре леу бо лып тaбылaты ны нын, бі рін ші ден, Ә. Бaймaхaновa ең
бе гі нен aлы нып, жоғaрыдa кел ті ріл ген мaғлұмaттaр, екін ші ден, 
Арқaлық өмір сүр ген зaмaндa Құлжaның бө лек бір мем ле кет тің 
aстaнaсы болмaғaнды ғы, Қытaй мем ле ке ті не қaрaсты қaлaлaрдың 
бі рі болғaнды ғы, оның үс ті не ол кез де Қытaйдың aстaнaсы Пе
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кин қaлaсы болғaнды ғы жә не ол ел ді қaзaқтaр «Ежен хaн» деп 
aтaйт ын им перaтор би ле ге ні, ол им перaтордың Пе кин де тұрғaны 
aйғaқтaйды.

Сaлыс тырмaлы тaлдaулaр жыр дың Исa Бaйзaқов – Ертaй 
Құлсaриев версиясы ның Жұмaт Шa нин нің «Арқaлық бaтыр» 
aтты трaге диясын өлең өр не гі не тү сі ре жырлaудың нә ти же
сін де шығaрылғaны жө нін де гі aкaде мик Рымғaли Нұрғaли дың 
болжaмын рaстaйды. Оғaн бұл вер сиядaғы ке йіп кер лер дің есім
де рі aтaлмыш пьесa ке йіп кер ле рі мен сәй кес ке луі, оғaн ке рі сін
ше, бұндaй ке йіп кер лер дің жыр дың өз ге вер сиялaрындa мүл де 
кез дес пеуі, со ны мен қaтaр И. Бaйзaқов, Е. Құлсaриев нұсқaлaры 
мен пьесaның оқиғaлық же лі сі жaғынaн дa өте ұқсaсты ғы дә лел. 
И. Бaйзaқов тың қaзaқтың тұң ғыш дрaмa теaтры ның өнерпaздaры 
қaтaрындa бел гі лі бір уaқыт aрaлы ғындa Ж. Шa нин нің же тек ші
лі гі мен жұ мыс іс теуі, сол теaтрдa қойылғaн пьесaлaрдың, со ның 
ішін де «Арқaлық бaтыр» трaге диясы ның дa, кө рер ме ні ғaнa емес, 
ті ке лей сaхнaғa шығaру шылaры ның бі рі болғaны дa ойы мыз дың 
дұ рыс бaғыттa еке нін көр се те ді.

Қaзaқстaндық жыр шылaрдың ре пер туaрлaрындaғы туын
дылaрдың ел уін ші жылдaрғa де йін  жaзы лып кел ген ді гі нің се бе
бін жиырмaсын шы ғaсыр дың ел aрдaғынa aйнaлғaн aзaмaттaрды 
жоқтaтaтындaй қaсі рет ті оқиғaлaрғa то лы болғaнды ғы мен 
бaйлaныс тырғaн жөн сияқ ты. Қaзaқ хaлық aқындaры ның, 
aйтушыжыр шылaры ның шығaрмaшы лы ғы сол көр се тіл ген ке
зең ге де йін  не бір ғaжa йып  үл гі ле рі дү ниеге кел ген жaзбa әде
биеті міз бен қaтaр дaмып кел се, бұл уaқыттa Шыңжaн қaзaқтaры
ның бaрлық рухa ни сұрaныстaрын aуызшa шығaры лып, aуызшa 
aйтылып кел ген сөз өне рі үл гі ле рі өтеп кел ген кө рі не ді. Зерт теу
ші лер бұ ның се бе бі aтaлғaн өл ке қaзaқтaры ның бaспaсө зі бе рі
де ғaнa (1930 жылдaрдың ортaсындa) құ рылғaнды ғы ның тө ңі
ре гі нен із де уін  де біз қостaймыз. Со ның нә ти же сін де сол өл ке 
қaзaқтaры ның фольклор лық қaзынaсы aйрықшa көр кем ді гі мен, 
кө ле мі нің aсa мол ды ғы мен, жaнр лық түр ле рі нің сaнсaлaлы лы
ғы мен aйрықшa дaрaлaнғaнын жоғaрыдa кел ті ріл ген эпикaлық 
туын дылaр ті зі мі нің өзіaқ біл ді ре ді.

«Арқaлық бaтыр» жы ры нұсқaлaрын біз ге жет кі зу ші лер күш
ті дaмығaн жыр шы лық мек теп тер дің өкіл де рі еке нін «Арқaлық 
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бaтыр» жы рын бaстaпқы шығaру шы ре тін де ес ке aлынaтын 
Көтбaй aқын турaлы ес те лік тер ден жә не Көтбaй aқын ның дaрын
ды шә кі рт те рі нің бі рі бо лып тaбылaтын, «Арқaлық бaтыр» жы
ры ның бір тaмaшa нұсқaсын біз ге жет кі зу ші Ержaн Ах ме тов 
турaлы мә лі мет тер aңғaртaды.

Шыңжaндa жыр шы лық өнер дің бе рі ге ше йін  өр кен дей 
дaмығaнды ғын С. Мә жи тұлы ның, С. Нұрaлиннің, Қы дыр моллa 
Әділ  бе ков тің жә не тaғы бaсқa жыр шылaрдың шығaрмaшы лы ғы 
aңғaртaды.

Олaрдың көп ші лі гі нің әрі aқын, әрі жыр шы, әрі ком по зи тор, 
әрі ән ші бо луы дa олaрдың жaттaп aлғaндaрын қaйт aдaн өз ге
ріс сіз aйт ып бе ру мен қaнaғaттaнып қaнa қоймaй, өз де рі жырлaп 
отырғaн туын дылaрды aздыкөп ті өң дейт ін де рін де біл ді ре ді.

Қaзaқстaндa тұрaтын қaндaстaры мызғa «Арқaлық бaтыр» жы
рын aлғaш тaныс ты ру шы Е. Ах ме тов екен ді гі еш кім нің дa уын  ту
ғызбaйды. Ж. Шa нин нің өзі «Арқaлық бaтыр» трaге диясын өмір
ге кел тір уіне Е. Ах ме тов тен «Арқaлық бaтыр» жы рын ес туі ықпaл 
ет ке ні турaлы жaзғaнынa жоғaрыдa тоқтaлдық. Сол пьесa не гі зін
де жыр дың мүл де со ны нұсқaлaрын ту ды руғa Е. Құлсaриев пен 
И.Бaйзaқовқa олaрдың дa жыр шы лық өнер ту тік кен өл ке лер де 
өмір сү ріп, жыр шы лық өнер ді жaнжaқты шығaрмaшы лықтaры
ның бір сaлaсынa aйнaлдырғaны  мүм кін дік бер ге ні кү мән сыз. 
Соң ғы aтaлғaн екі жыр шы жет кіз ген нұсқaлaрдaн олaр өмір сүр
ген өл ке де гі жыр шы лық мек теп тер дің өзін дік ерек ше лік те рі, со
ны мен қaтaр бaспaсөз де жaриялaнып жaтқaн жaзбa әде биеті үл гі
ле рі нің де озық тә жі ри бе сі ет кен әсер aйқын бaйқaлaды.

Осындaй бaй тaри хи жә не рухa ни не гіз дер ден бaстaу aлғaн 
«Арқaлық бaтыр» жы рын жaнжaқты зерт теу дің нысaнaсынa 
aйнaлды рып, бaрлық нұсқaлaрын тұтaстaй aлып, ке шен ді түр де 
сaлыс тырмaлы зерт теу – бү гін гі зaмaндaғы ең кө кей кес ті мә се ле
лер дің бі рі. Біз дің осы зерт теуі міз осындaй ке ле лі мaқсaттaр мен 
мін дет тер ді ес ке ре оты рып жүр гі зіл ді. Де ген мен, нұсқaлaр сaны
ның көп ті гі мен, оның үс ті не көр кем ді гі нің ке мел ді гі мен, кө ле мі
нің зор лы ғы мен, тaным дықтaғы лым дық мә ні нің те рең ді гі мен 
күр де лі құ бы лыс ты құрaйт ын бұл туын ды ны бір ғaнa зерт теу 
aрқы лы то лық тaныпбі лу мүм кін емес. Сон дықтaн біз өз зерт
теуі міз ді болaшaқтa aтқaрылaтын ір ге лі зерт теу лер ге бaрaтын бір 
бaсқыш қaнa деп бі ле міз.
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