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Мақалада түркі халықтары көк бөріні аса жоғары дәрежеде қадір тұтқаны және қасиетті
жануар санағаны жайында сөз етеді. Көк бөрі – түркі мифологиясында киелі ұғымдардың бірі.
Мұның басты себебі шамандық, тотемдік түсініктерде жатыр. Мифологиялық сарындағы
ертегілердің де негізігі арқауы – бөрінің адамдарға тылсым сиқыр әлемімен байланысы
төңірегінде өрбиді.
Түйін сөздер: тылсым дүние, қазақ фольклоры, түркі мифологиясы, космогониялық
мифтер, тотемдік түсінік.
Адам баласының қоршаған орта мен тылсым дҥние туралы тебіреністерін кҿркем, кестелі тҥрде
бейнелеп, жҧмбақ ҽлемнің қҧпиясын ашуға ҧмтылған алғашқы талпыныстары бҧл кҥнде қазақ
фольклорында мифология жанры деп аталып жҥр.Кҿк бҿрі – тҥркі мифологиясындағы киелі
ҧғымдардың бірі. Кҿк бҿріге қатысты ҽңгімелер ежелгі ҥйсін, тҥркі жҽне монғол аңыздарында
кездеседі.
Қасқырды тҥріктер «бҿрі» дейді (моңғолша – шино/чинно). Кҿне тҥріктер қасқырды Кҿк Қҧрт
деп атаған. Кҿк дегеніміз – кҿк тҥс, кҿк аспан. Ал, тҥріктің «қҧрт» дегені қазақтың «қҧртылу» деген
сҿзінің тҥбірі. Демек, кҿк бҿрі тҥріктердің тайпасын ажалдан аман алып қалған, кҿк аспандағы Кҿк
Тҽңірісінің ҿзі жіберген ерекше қасиетті жануар.
Жануарлар дҥниесі, жануарлар ҽлемі туралы фольклорлық мҧралар тақырыбы жағынан да,
жанрлық ерекшеліктері жағынан да, идеясы мен кҿркемдігі тҧрғысынан да сан алуан болып келеді.
Қасқыр бейнесі, ҽрине, ғалымдарды таң қалдырмай қоймаған. Атап айтқанда, қасқыр тотемі туралы
алғашқы деректер Ҽбілғазы [1], Рашид – Аддин [2], Ш.Уҽлиханов [3], Н.Я.Бичурин [4], Л.Н.Гумилев
[5], Дж.Дж.Фрезер [6], Ҽ.Марғҧлан [7], Н.Келімбетов [8], А.Сейдімбеков [9], С.Ақатаев [10],
А.Шҽріп [11], С.Қондыбаевтардың [12] еңбекгерінде беріледі.
Ҽбілғазының ―Тҥрік шежіресінде‖ жҽне Рашид–Аддиннің ―Шежірелер жинағында‖ тҥркі
халқының ханы Бҿрте – шене жҽне оның анасы қаншық қасқыр туралы ел арасындағы аңыздарды
баяндаса, Н.Я.Бичурин ғҧн тайпаларының шығу тегін «қиналып ҿлсін» деген мақсатпен дҧшпандары
қол-аяғын шауып, саздаққа лақтыра салған бала мен қаншық қасқырдан тарататын аңызды келтіреді.
Ал, Л.Н.Гумилев ―Кҿне тҥріктер‖ атты еңбегінің бірінші тарауындағы ―Қаншық қасқырдың
ҧрпақтары‖ атты шағын бҿлімшеде ата тегін кҿк бҿріден тарататын тҥркі тайпаларын санамалап
шығып, бастауын қаншық қасқырдан ҿрбітетін екі аңызды келтіре келіп:―Ашин – ―қасқыр‖, ―бҿрі‖
деген сҿз. Ол моңғолша ―шоно– чино‖, ―А‖– қытай тілінде қҧрметтеу префиксі. Демек, Ашин –
―дегдар бҿрі‖. Бҧл есімнің қытайша мҽнерленбеген тҥрі – Шане араб жазбасында сақталған‖– [5; 21]
деп, тҥркі хандарының шығу тегі мен атаулары туралы ҿзіндік ойын білдіреді. Ілкі бабасын айдай
сҧлу ханша мен кҿк бҿріден тарататын генеалогиялық аңыздардың бір тобын Ҽ.Марғҧлан ―Ежелгі
жыр, аңыздар‖ [7; 8] атты еңбегінде келтірсе, ―Петроглифы с тотемом волка. Тотем племени
шапырашты‖ [13;14] деген кҿлемді мақаласында қасқыр тотемінің қазақ ҽлеміндегі орнын
археологиялық қазбалар мен этнографиялық деректерге сҥйене отырып анықтайды.
Тҥркі халықтарының ―кҿк бҿрі‖, ―ақ марал‖, ―қызыл ит‖ туралы аңыздарына ғылыми
тҧжырымдар жасаумен бірге, ―қасқырдың тілерсегі белдің шойырылуынан, сарп ауруынан
(ревматизм) жҽне тіл–кҿзден сақтайды‖ деген нанымның ел арасында кең таралғандығы жҿнінде айта
келіп, ғалым Ш.Уҽлиханов қасқыр бейнесінің халық санасына терең орныққандығын мҽлімдейді [3;
187].
Қасқырдың магиялық кҥшіне деген сенімнің жер-жерде таралу барысы туралы қҧнды пікірлерді
В.П.Клингердің ―Животные в античном и современном суеверии‖ деген еңбегінен кездестіреміз.
Мҧнда антикалық Европадағы қасқырға қатысты соқыр сенім, ҽрі қасқыр, ҽрі адам кейпіндегі
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ликантроптар, қасқырдың қаскҿйлік ҽрекеті туралы қауесет ҽңгімелерге ғылыми талдау жасалады.
Осы автор ―Сказочные мотивы в истории Геродота‖ атты еңбегінде қасқыр туралы мынадай
қызғылықты ертегіні қарастырады:―Бір бай графтың жалғыз баласы дҥниеге келгенде, жҧлдызшылар
―баланы қасқыр жарып ҿлтіреді‖ деген болжам айтады. Ата-анасы қанша қорғап, кҥзеткенімен,
қасқыр раушан гҥлі кейпінде баланың кҥймесіне еніп, ақыры жарып кетеді‖– деген ертегіні келтіре
отырып, – ел арасында қасқырды ―жаратушының жазмышын орындаушы‖ ретінде қабылдағандығын
айтады.
Сонымен қатар, Дж. Дж. Фрезер мен Э.Д.Тэйлордың еңбектерінде де Европадағы қасқыр
бейнесіне қатысты діни наным-сенімдер талданады.
Н.Келімбетов ―Қазақ ҽдебиетінің бастаулары‖ атты еңбегінде тҥркі тайпаларының ―Ергенекҿк‖,
―Кҿк бҿрі‖ дастандарына шолу жасаса, А.Сейдімбеков ―Кҥй шежіре‖ атты монографиясында
қазақтың тотемдік кҥйлерінің қатарынан ―Кҿк бҿрі‖ кҥйінің де орын алатындығын атап ҿтеді.
С.Ақатаев пен А.Шҽріптің еңбектерінде ел арасында кең таралған Ашина туралы аңыздың
нҧсқаларына талдау жасалса, С.Қондыбаев ―Қазақ мифологиясына кіріспе‖ атты еңбегінде
қасқырдың хайуан кҥйінде суреттелетіндігіне баса назар аударып, мҧның себебін оның жыртқыштық
ҽрекетімен байланыстырады.
Тілдік зерттеулерге тоқталатын болсақ, Қ.Ғабитханҧлы «Наным-сенімге байланысты қазақ
тіліндегі тҧрақты тіркестер» [14] атты филология ғылымдарының кандидаты ғылыми атағын алу
ҥшін жазған диссертациясының ―аң тотемдері‖ атты бҿлімінде Кҿк бҿрі тотеміне тоқталып ҿтеді. Ол
Ашина туралы қытай деректерін молынан пайдаланады. Ғалым Б.Майтанов ―Қасқыр жҽне ҽлем
заңдылығы‖ атты мақаласында қасқыр бейнесінің жазба ҽдебиеттегі қырына назар аударады.
М.Ҽуезовтің ―Кҿксерек‖ ҽңгімесі, ондағы қасқыр психологиясының ашылуы туралы қҧнды ойларды
ҿрбітеді. Міне, жануарлар ҽлемінің, жануарлар дҥниесінің, соның ішінде фольклорлық мҧралардағы
бҿрі бейнесінің сомдалуын зерттеген еңбектердің бағыты осындай.
«Оғызнама» эпосында Оғыз қаған жорыққа шығар алдында ҿзінің тайпаластарына мынадай
жалынды сҿздерін арнайды: «Мен сіздердің қағандарың болдым. Қолдарыңа қалқан мен садақ
алыңдар, ол сіздерге «игілік» таңбасы болсын, «Кҿк бҿрі» ҧранымыз болсын!». «Ергенекон»
эпосында кҿк тҥріктер татарлардан жеңіліп, Ильханның екі ҧлы – Қиян мен Ноғыздан басқаларының
бҽрі қырылады. Жаудан қашқан ағайындылар ҿз жҧртынан да, жаулардан да аулақ тау арасына келіп
жасырынбақ болады. Жолда оларға ҧрғашы марал жолығып, оларды тау арасындағы жазыққа бастап
барады. Жан-жақты жете барлаған Қиян мен Ноғыз бҧл жерге ҿздерінен басқа жан адамның аяқ
баспағанына кҿздері жетіп, қуанғаннан қҧдайға сиынып, осы жерге мекен тебеді. Содан 400 жыл
бойы кҿк тҥріктер осында ҿніп-ҿседі. Жан-жағын тау қоршаған бҧл жазықтың ҿзі де енді кҿк
бҿрілерге тарлық етеді. Сонда олар тау арасына тығылмай енді бабаларының туған жерін табуға
бекінеді. Олар тау арасында адасып кҿп жҥреді, оларды тек ғайыптан пайда болғандай кҿкжал бҿрі
ғана жолға салады.
Қырғыз дастандарында ең даңқты батырларды «Кҿкжал бҿрілер» деп атаған.
Қырғыздың «Манас» эпосында «Менің кҿк бҿрі сҧлтаным» деген тіркес жиі кездеседі. Манас ханның
ҿзі туралы:Манас білген бҽрін де,Саққҧлақ кҿкжал бҿрідей,–дейді. Ең ҿжет, ең жҥректі, ең батыл
адамдарды Ҽзербайжандар «қасқырдың жҥрегін жҧтқан», «бҿрінің ҧлы» деп дҽріптейді. Гҿҿк бҿри
деген есім мҧнда кең тараған.
«Қорқыт ата кітабы» дейтін атақты эпоста оның кейіпкерлерінің ҿмірінде қасиетті қасқырдың
маңызы зор екені атап айтылған. Бҿрі атаулы саха бақсылары табынатын ең қасиетті жануар.
Саханың аңыз-ертегілеріндегі желеп-жебеуші рухтың тоғыз ҧлы – қасқырларға ҧқсас. Жазбаша
деректерге қарағанда ҿздерін осы кҿне тотемнен шықтық деп есептейтін Половшылар – (қыпшақтар
мен қҧмандар, яғни далалықтар) ордасы да бҿріге табынған. Орданың ханы Боняктың ҿзі осы
қасиетті табынудың бас абызы болған.
Қасқырды киелі деп табыну қазақ бақсыларының арасында да сақталған.
Жебеушісін шақырып бақсылық ҿнерінің шыңына жеткен арпалыста кҿмекке кҿкжал бҿрінің
енесі қаншық қасқырды, алты қарыс аш қасқырды, азуы ҿткір, ашулы жас қасқырды шақырады.
Жоңғарларға қарсы жорықта даңқы шыққан Жҽнібек ханның бҿрі басы тігілген туы жау
келердің алдында дҥрілдеп, немесе ерекше дыбыс шығарып, алда болар айқасты білдіріп отырған.
Кҿк бҿрі – тҥркі мифологиясындағы киелі ҧғымдардың бірі. Кҿк бҿріге қатысты ҽңгімелер
ежелгі ҥйсін, тҥркі жҽне монғол аңыздарында кездеседі. Кҿк бҿрі туралы аңыздардың қытай тіліндегі
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жылнамаларында сақталып қалған деректерде былай суреттеледі: Бір халық жаугершілік заманда
қырылған екен. Бетпақ дала ішінде аяқ-қолы шабылып жараланған он жасар бала ғана тірі
қалғандығы айтылады. Ол балаға бір қаншық қасқыр жолығып, емізіп, қанын тоқтатып, жарасын
жалап жазып алады. Бала есейгенше сол қасқырмен бірге тҧрған деседі. Кейін жаулар бала жігітті
тауып алып, ҿлтіргенше буаз қасқыр Гауачан тауының терістігіндегі бір ҥңгірге барып
жасырыныпты. Қаншық қасқыр осы ҥңгірде 10 бала босанады. Он ҧл есейіп, ҥйленіп, кҿбейіп ҥлкен
елге айналыпты – мыс. Он ҧлының ең кҥштісінің Ашшина есімі олардың жалпы атына айналыпты,
кейін халық ҥңгірге сыймайтын болған кезде Ашшинаның ҧрпағы Асянь – Шад деген елбасы
халықты ҥңгірден шығарып, олар тҥрік деген атпен Алтайды қоныс еткен.
Адам баласының қоршаған орта мен тылсым дҥние туралы тебіреністерін кҿркем, кестелі тҥрде
бейнелеп, жҧмбақ ҽлемнің қҧпиясын ашуға ҧмтылған алғашқы талпыныстары бҧл кҥнде қазақ
фольклорында мифология жанры деп аталып жҥр. Кҿрнекті фольклортанушы С.А.Қасқабасов
―Қазақтың халық прозасы‖ атты монографиясында қазақ фольклорындағы миф жанрына жан-жақты
анықтама береді. Қҧрылысы мен баяндалуы жағынан ҿзіндік ерекшеліктерге бай бҧл жанрдың басқа
да фольклорлық жанрлармен ҧқсас жақтары молдығын, ол ҧқсастықтың басты себебі сюжеттердің
қайталануында, миф кейіпкерлерінің басқа жанрларға да тҽн бейне болуында жатқандығына
тоқталады.
Фольклорлық жанрлардың ҿзге тҥрлеріндегідей қазақ мифологиясының да жан – жақты
сомдалған бейнелерінің бірегейі – кҿк бҿрі. Кҿк бҿрі тҿңірегіндегі мифтерді мазмҧнына қарай
мынадай басты топтарға бҿлуге болады.
Космогониялық мифтер. Бҧл топтағы мифтерге ата–бабаларымыздың қасқырды аспан денелері
тҿңірегінде сыр шертетін туындылары жатады. Аспан ҽлемін «кҿк» деген атаумен атап, оған қҧдіреттің ҿзі
ретінде қараған ата-бабаларымыз қиналғанда кҿкке жалбарынса, қуанғанда кҿкке қарап алғыс айтуды
ҧмытпаған. Кҥні бҥгінге дейін «кҿк соққыр» деп қарғау, осынау тҧңғиық ҽлемнің кҥшіне деген сенімді білдіреді.
Тҽңірінің тҧрағы саналатын кҿк аспанда кҿк бҿрінің ҿмір сҥруі заңды қҧбылыс. Кҥн мен айды,
жҧлдыздарды тірі дҥние ретінде қабылдаған ата-бабаларымыз олар туралы талай мифтер
туындатады. Сол мифтердің бір тобында қасқыр кҿктегі қҧбылыстарды реттеуші болып табылады.
Мҽселен, бір аңызда «жетім бала ханның жҥйрік арғымағына мініп алып, аспанға ҧшады. Хан оның
соңынан 12 қасқырды жібереді, бірақ қасқырлар балаға жете алмай, ҽлі кҥнге қуып жҥр екен» деп
аяқталады. Зерттеуші Фадлун Эфенди бҧл мифті жыл мезгілдерімен байланыстырады. «Жҥйрік атты
кҥннің, баланы қуған 12 қасқырды 12 айдың символы» деп тҥсіндіреді [15; 23].
Туысқан якут жҧртшылығындағы ай мен оның ескіруі, толығуы жҽне тууы туралы мифте де
қасқыр аспан ҽлемінің тҧрғыны ретінде бейнеленеді. «Суға келген сҧлу қызды ҧрлап кеткені ҥшін
қасқыр мен аю оны тістелеп жейді, бірақ ай қиналып, ҿлгенмен қайта тіріледі» деген сюжеттің
астарында да аспан ҽлемі туралы тҥсінік жатыр.
«Жаңа айда жарылқа, ескі айда есірке» деп, ай фазасының алмасуының ҿзіне ҥлкен маңыз
артқан халқымыз аспан денелері туралы да небір керемет мифтерді туындатады.
«Қҧдіреті кҥшті қҧдайдың мың бір есімі бар. Ол есімдердің бҽрін білген адам жҧмаққа барады.
Соның бірі – Алла тағала, деген нанымды білмейтін қазақ баласы кем де кем. Қазақ ертегісі
«Еркемайдарда» бас қаһарман Тағаланның кҿк шолақ қасқырымен ҥш кҥн алысады. Біз бҧл жерде
«Тағалан» жасаған Иенің ҿзі деп есептейміз. Кҿк шолақ қасқырдың мекеніне Еркемайдардың ҧзақ
жол жҥріп, арып-ашып жеткенін ескерсек, оның тҧрағының жер бетінде еместігі анықталады. Ҥстіңгі
ҽлемге шығу не астыңғы ҽлемге тҥсу ертегі кейіпкерлерінің ғана қолынан келетін іс.
Генеологиялық мифтер. Мҧнда бҿрі сиқыр иесі, жоғарыдан келген рух, жҧмыр басты
пенделердің арғы ата-бабасы ретінде суреттеледі.
Шамандардың сҥйенері болып табылатын Кҿкаман мекендейтін Бҿрітастаған тауы туралы да
қызғылықты миф бар. Онда,―Бҧрынғы замандарда бір ҥлкен алып ҧрғашы Тарбағатай тауында ешкі
бағып жҥріпті. Кіші Тарбағатайда жатады екен. Кҥндерде бір кҥн бҧл алып ҧрғашы ешкілерін бағып,
жіп иіріп отырғанда, мҧның ешкілеріне қасқыр шауыпты. Бҧл ҧршығын қасқырға лақтырғанда,
ҧршығы барып Сары даланың жотасына тҥсіп, сол арада тау пайда болыпты‖ [16;163] – делінеді.
Бҧдан халқымыздың мифтік санасы туындатқан шығармалардың арасында ҿзара тығыз байланыс
барын кҿреміз. Фольклорлық шығармаларды жинақтап, байыппен қараған адамға тҧтастай бір тарихи
кезең мен халықтың мҽдени деңгейі ашыла тҥсері сҿзсіз.
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Миф – қоршаған ортаға қатысты қалыптасқан қоғамдық сананың кҿрінісі. Мифтің бҥгінгі кҥнге
жеткен нҧсқаларынан діни сенімнің, ҽлеуметтік оқиғалардың, ҧрпақтарына айтылатын ҿсиет пен
тҽлім-тҽрбиенің ізін байқауға болады. Мифтерде қайрат, жҥйріктік, сезімталдық тҽрізді қасиеттердің
қасқыр бойына жинақталу сыры оның Тҽңірінің шапағатына ие болуында деп тҥсіндіріледі.
Қазақ фольклорындағы қасқыр бейнесіне қатысты деректерді жинақтай отырып, оның мифте,
ертегіде, эпостық жырлар мен жоқтауларда, мақал-мҽтелдер мен жҧмбақтарда тҥрлі қырынан
танылатындығын анық байқадық.
Халқымыздың мифтерінің барлығында дерлік бҿрі – ілкі ата, жорықтардың сҽттілігін реттеуші,
кҿктен келген кҿмекші ретінде беріледі. Мифологиялық сарындағы ертегілердің де негізігі арқауы –
бҿрінің адамдарға тылсым сиқыр ҽлемімен байланысы тҿңірегінде ҿрбиді.
Мҧның басты себебі шамандық, тотемдік тҥсініктерді жаңа, бҧрынғы діннен ҽлдеқайда қуатты
Ислам дінінің ығыстыруында жатыр. Жаратылыс, ҽлем, қҧдірет туралы ҿзіндік қағидалар ҧсынып,
тіршілік атаулыны жаңаша тҥсіндіретін Ислам діні халық санасында да жаңа ҧғымдарды туындатты.
Алайда, халық ескі сенімнен тҥгелдей ада бола қойған жоқ. Ертегілердегі қасқыр бейнесіне ерен,
сиқырлы кҥштерді телу осының айғағы болмақ. Халқымыздың мифтерінің барлығында дерлік бҿрі –
ілкі ата, жорықтардың сҽттілігін реттеуші, кҿктен келген кҿмекші ретінде беріледі. Мифологиялық
сарындағы ертегілердің де негізігі арқауы – бҿрінің адамдарға тылсым сиқыр ҽлемімен байланысы
тҿңірегінде ҿрбиді.
Алайда, ертегілердің басым кҿпшілігінде қасқыр ақымақ, қаскҿй, қомағай хайуан ретінде
суреттелетінін айта кеткеніміз жҿн. Мҧның себебін миф пен ертегінің жанрлық ерекшелігінен
іздегенді жҿн кҿрдік. Ҿйткені миф ілгері кезеңнің, ал ертегі кейінгі, адамзаттың кҿркем ойлау
жҥйесінің қалыптаса бастаған сҽтінің жемісі болып табылады. Бір кездегі тотемдік бабалар туралы
мифтердің орнын кей жан-жануарлардың пайда болуы туралы сыртқы тҥр-кейпіне не қимыл
ҽрекетіне байланысты туындаған этнологиялық ертегілер басады. Тотемдік сенімнің жойылып,
табиғи қҧбылыстар, жан–жануарлар дҥниесі туралы жаңаша танымның қалыптаса бастауы сонау
ертегілердің дҥниеге келуінің алғышарты болып табылды.
Ҽйтсе де мифологиялық ҧғымдар, бір кездері тҥркі тайпаларының тотемдеріне айналған ит,
бҿрі, ҿгіз, жылқы, айдаһар т.б. жан-жануарлардың қҧпия кҥштеріне сену қазақ ертегілерінде жиі
ҧшырасып жатады. Ҽсіресе, «Ер Тҿстік», «Қҧламерген» сияқты қиял-ғажайып ертегілерде
мифологиялық кейіпкерлер жиі кездеседі. Миф пен ертегілердегі қасқыр бейнесінің берілу
барысындағы мынадай сюжеттік ҧқсастықтар кездеседі.,
Қасқыр мен адамның некелесуі.Мифте мҧндай некенің нҽтижесінде бҥтіндей бір халық дҥниеге келіп,
қуатты, іргелі елге айналады. Адамның жҧбайы адам емес, хайуан болып келуі, нақтырақ айтқанда қасқыр болып
табылуы тосын оқиға емес, қалыпты жағдай болып суреттеледі. Қасқыр жоғарғы сананың иесі ретінде
бейнеленеді. Бір ескерте кететін жайт, мҧнда ―қасқыр мен адамның некесінен адамдар қауымы, тайпалық
одақтар дҥниеге келді‖ делінеді.
Ертегіде қасқыр мен адамның некелесуі шытырман оқиғалардың ҿрбуіне себепші болады.
Мҧндағы басты мҽселе олардан ҧрпақ таратып, ҿсіп-ҿнгенін баяндау емес, бас кейіпкердің мақсатмҧратына жету жолындағы кездескен қиыншылықтар мен тосқауылдарды жеңу ретін ҽңгімелеу
болып табылады. Жоғарыдағы сюжетті пайдалану барысындағы мифтің басты мақсаты жаратылыс
сырларын тҥсіндіру болса, ертегінің басты мақсаты кейіпкерлерді оқиғаның шешіміне жеткізу болып
табылады.
Мҽселен ―Кҥйеу қасқыр‖, «Дудар қыз», «Қасқыр мен жігіт» деген ертегілерді алайық. «Кҥйеу
қасқырда», ―Жас, жақсы қызды қасқыр кҥйеу болып барып алады. Басында, қызды айттыра келгенде,
қара жорға ат мініп, қара қҧлын жарғақ киіл, сҧлу да сымбатты жігіт болып келеді, ал оңаша шыққан
соң, аунап тҥсіп кҿкжал қасқырға айналады‖.
Бҧл ҥш ертегіде де қасқырлар адам кейпіне ауыса алады, яғни қҧбылмалы жан иелері. Олар
даланың тағы хайуандары емес. Мазмҧны жағынан «Қасқыр мен жігіт» ертегісі тотемдік мифтерге
ҿте жақын. Алайда, ертегінің соңындағы, «Барлық тапсырманы орындағаннан кейін, хан ойланып,
қатесін мойындап, кемпірдің басын алып, жігітке ҿзінің қызын қосып, орнынан тҥсіп, тағын береді.
Ертегінің соңғы баяндауы жігіт қонақ болатын қасқырлар ҥйірі мен бҧлаңдаған ақ қаншық
қасқырды қасқыр кейпін жамылып жҥрген сиқыршы – адамдар деген ойға жетелейді. Сҧлу қыз
жігіттің ел-жҧртының қастандығынан сақтану ҥшін ғана қасқыр кебінін пайдаланған болып шығады.
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Ханның ҿлген ҽкесінен барып, қырқына арнап сойған кҿк айғырды ҽкелуі о дҥние, ҿлі жандардың
тҧрағы туралы елдің наным-сенімін кҿрсетіп–ақ тҧр.
Алайда, бҧл мотив ханның ашкҿздігін ашып, жігітті мақсатына жеткізу ҥшін қолданылған бір
штрих қана. Сондай–ақ қасқырды хайуан кейпінде қабылдау, ауыл адамдарының қасқыр алған жігітті
мазақ етуі тотемдік тҥсініктің арыда қалғандығына куҽ болады.
«Дудар қыз», «Кҥйеу қасқыр» ертегілеріндегі қасқыр – хроникалық бейне. Екі ертегідегі
қасқырдың басты мақсаты біреу ғана. Ол – жемтігін оңаша алып шығып жеу. Екеуінде де қасқыр
қалыңдықты ата-анасының ризашылығымен, айттырып алады (ҽрине адам кейпінде қҧбылып
барады). Қасқырдың мҧндай ҽрекетінің себебін ҽлеуметтік жағдайдан іздестіргеніміз жҿн.
Қазақ қыздарының оң жақта ҿткізген қызықты кҥндері келін болып жат босағаны аттаған сҽттен
бастап аяқталып, жат елде қатаң тыйымдардың салынатынынан хабар береді. Ата-анасына бҧлаңдап
ҿскен ерке бойжеткендер бҿтен табалдырықты аттасымен-ақ от жағу, су тасу, сиыр сауу, тезек жинау
сияқты ҥй шаруасының барлық тҥрлерін атқарады. Ерте тҧрып тҥндік ашу, ата-енесінің жылы суы
мен ас-ауқатын даярлау да келінге жҥктеледі. Ауыл-аймағына жағу, ҥлкен-кішісіне дейін лайықты ат
қойып, шатастырмай атау, қайныларының қалжыңдарына қабақ шытпау, ең бастысы ата-анасына
деген сағынышын жасырып, қашан ата-енесі рҧқсатын бергенше тҿркіндемеу, олардың кҿңілінен
шығу болашақта ҧзатылатын қыз-қырқындардың жҥрегінде жҧбайлық ҿмірге деген ҥрейді
туыңдатады. Осы ҥрей ертегілерде қасқыр кейпінде кҿрініс алады.
Кҿп қиындық кҿріп, сан мҽрте ажал тырнағынан сытылып шыққан Дудар қыздың баласы ер
жеткеннен кейін ғана қауіп-қатерден толық қҧтылып, сҥйгеніне қайта қосылуы ҽйелдердің бала–
шағасы ҿсіп, бҽйбіше атанғанда ғана от басындағы беделінің артып, ауыл-аймағындағы маңызды
мҽселелерге ақыл қоса алғандығынан хабар береді.
Дудар қыздың сенімді серігі – ҽкесінің ен малының ішінен таңдап алған қотыр тайы болып
табылады. Тай – алдағыны кҥні бҧрын білетін, адамша сҿйлей алатын сиқыр иесі. Ҿзеннен ҿтерде
қаскҿй қасқырдың да, Дудардың жан серігіне айналған тайдың да ҿлуі, бҿрі, жылқы тотемінің
жойылуын символдайды. Ата–бабаларымыздың тҥсінігінде ҿзен жаңа ҿмір деген ҧғымды білдіреді.
«Тіршілік кҿзі – суда» – деп танитын халқымыз ҥшін ҿзеннің арғы бетіне ҿткен Дудардың жаңа
ҿмірді бастауы заңды қҧбылыс.
Ата-бабамыз тҿрт тҥлікті қолға ҥйретіп, етін ас, терісін киім қылған тҧста жыртқыш
хайуандарға деген кҿзқарасын ҿзгертіп, оларға пір тҧтып табынудан гҿрі, шаруашылыққа зиянын
тигізбес ҥшін жоқ қылудың жолдарын іздей бастайды. Тҿрт тҥліктің пірі, Шопан ата, Сексек ата,
Зеңгі баба, Ойсыл қара, Қамбар аталардың нҽсілін адам ретінде қабылдаудың ҿзі тотемизмнің
кейпінде қалғанын дҽлелдей тҥседі.
«Қазіргі заман талабына сай білім беру – бҧл қоғам мҥшелерінің адамгершілік,
интеллектуалдық, мҽдени дамуының жоғары деңгейлік жҽне кҽсіби біліктілігін қамтамасыз етуге
бағытталған тҽрбие беру мен оқытудың ҥздіксіз ҥрдісі екендігі белгілі» деп, білікті мамандар А.Қ.Еркінбек пен Б.П.Омарбаеваның пікірін оқи отырып, қазақ халқы қазіргі
кҥнге дейін ержҥрек, батыл жігіттерді «Кҿк бҿріге» теңеп кҿркем шығармаларда бҿріні батырлықтың
символы ретінде бейнеленгендігін ескере отырып, болашақ жастарға осындай мақалалар жазу
арқылы тҽлім-тҽрбиелік қасиеттерді бойларына дарытсақ.
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МИФЫ О ВОЛКАХ И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ
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1

В этой статье тюркские народы говорят о наивысшей степени достоинства и
освященных животных. Волк - один из священных зверей в тюркской мифологии. Главная
причина этого - теневое и тоталитарное понимание. Легендарная сказка о мифологическом
происхождении также вращается вокруг связей с таинственным миром.
Ключевые слова: таинственный мир, казахский фольклор, тюркская мифология,
космогонические мифы, тотемизм.

MYTHS ABOUT WOLVES AND THEIR CLASSIFICATIONS
A.

Koshekova1
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In this article the Turkic peoples speak about the highest degree of dignity and consecrated
animals. The wolf is one of the sacred beasts in Turkic mythology. The main reason for this is a
shadowy and totalitarian understanding. The legendary tale of mythological origin also revolves
around connections with the mysterious world.
Key words: mysterious world, кazakh folklore,turkic mythology, cosmogonic myths, totemism.
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