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К Ы Р Г Ы З Ж А Н А  А ЛТА Й  Ф О Л ЬК Л О РУ Н Д А ГЫ  А Й РЫ М  Т И П О Л О Г И Я Л Ы К
Ж А Л П Ы Л Ы К Т А Р

Бул жумушта rnrndeeHYH предметы катары кыргыз фольклористикасындагы эпос жанры 
маселеси боюнча айрым коз караштар талданып, кыргыз жана алтай фольклорунун тектештиги 
маселеси каралды. ИзилдоонYн максаты - аталган эки элдин эпосторундагы орток жана архаика- 
лык мотивдерди болуп алып, алардын типологиялык жалпылыктарын салыштырып иликтоо болуп 
саналат. Изилдоодо салыштыруу, типтештирYY, сыпаттоо жана тектештируу методдору колдо- 
нулду Изилдоодон алынган натыйжалар катары кыргыз жана алтай элдеринин элдик оозеки чыгар- 
мачылыгындагы орток эпикалык чыгармаларына басым жасалгандыгын белгилоого болот. Натый- 
жалардын илимий баалуулугу кыргыз жана алтай элдеринин элдик оозеки чыгармачылыгына азыркы 
коз караштан туруп мYноздомо берилип, жанрдык тYрлор, алардын арасындагы байланыш, типтYY 
белги-касиеттер, окшоштуктар жана айырмачылыктардын талдануусунда аныкталды. Мында- 
гы алынган натыйжаларды жана талданган материалдарды жалпы билим берYYЧY мектептердин, 
атайын кесиптик орто окуу жайлардын, ЖОЖдордун филологиялык багыттагы адистиктеринде 
сабак отуудо колдонууга болот. Тема боюнча перспективалык изилдоолордо макаладан алынган ты- 
янактарды кыргыз жана алтай элдеринин оозеки элдик адабиятын жанрлар арасында андан ары 
терецдетип оздоштуруудо пайдалануу сунушталат.

Негизги свздвр: кыргыз жана алтай фольклору; тектештик; жанрлар; орток сюжет; архаика- 
лык мотивдер; типологиялык жалпылыктар.

Н Е К О Т О РЫ Е  Т И П О Л О Г И Ч Е С К И Е  О Б Щ Н О С Т И  К Ы Р Г Ы ЗС К О Г О  И
А Л ТА Й С К О ГО  Ф О Л ЬК Л О РА

В статье анализируется некоторые взгляды на проблему эпического жанра в кыргызском фоль
клоре как на предмет исследования, а также рассматривается вопрос сходства кыргызского и ал
тайского фольклора. Цель исследования -  выделить общие и архаические мотивы в эпосах этих двух 
народов и сравнить их типологические общности. В исследовании использовались методы сравнения, 
типизации, описания и классификации. Результаты исследования сосредоточены на общеэпических 
произведениях кыргызского и алтайского фольклора. Научная ценность результатов характеризует
ся современным подходом к фольклору кыргызов и алтайцев, раскрывающимся при анализе жанровых 
типов, их соотношения, типичных черт, сходств и различий. Полученные результаты и проанализиро
ванные материалы могут быть использованы при обучении в общеобразовательных школах, средних 
специальныхучебных заведениях, вузах, на филологических специальностях. Перспективное исследова
ние темы предполагает использование выводов статьи при дальнейшем углубленном изучении устной 
народной литературы кыргызов и алтайских народов в жанровом разрезе.

Ключевые слова: кыргызский и алтайский фольклор; сходство; жанры; общий сюжет; архаи
ческие мотивы; типологическая общность.

SOM E TY P O L O G IC A L  C O M M U N ITIES O F TH E K Y RG Y Z AND ALTAI
F O L K L O R E

The article analyzes some views on the problem o f the epic genre in Kyrgyz folklore as a subject o f  
research, and also discusses the issue o f similarities between Kyrgyz and Altai folklore. The purpose o f the 
study is to distinguish between common and archaic motifs in the epics o f these two peoples and to compare 
their typological similarities. The study used methods o f comparison, typing, description and classification. 
The results o f  the study focus on common epic works o f Kyrgyz and Altai folklore. The scientific value o f the 
results is characterized by a modern approach to the folklore o f the Kyrgyz and Altaians, revealed in the 
analysis o f  genre types, the relationship between them, typical features, similarities and differences. The results 
obtained and the analyzed materials can be used in teaching philological specialties in secondary schools, 
vocational schools and universities. A promising study o f the topic involves the use o f the conclusions o f the 
article in the further deepening o f the oral folk literature o f the Kyrgyz and Altai peoples among the genres.

Key words: Hyrgyz and altai folklore; similarity; genres, common plot; archaic motives; typological 
commonality.
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Филологические науки

Кириш уу . Тарыхый, генетикалы к ж ана тилдик-м аданий тектеш тиги бар кыргыз ж ана 
алтай элдеринин эпикалы к чы гармачы лы гы ндагы  орток сю жеттик мотивдердин типология- 
сын тары хы й-ф ольклордук аспектиден талдоого алуу ж ана баа 6epYY зары лчы лы гы  изилдееге 
алы нган тем аны н актуалдуулугун аныктап турат. У чурдагы  кы ргы з-алтай элдеринин карым-ка- 
ты ш тары  кецейип, коммуникативдик алакалары  терецдеп бара ж атканды гы  изилдеенYн тема- 
сын тандоого негиз болду. К ы ргы з элинин улуттук e3YH таанып-билYYCY ж ана руханий турму- 
шу узак тары хы й ж аш оосунда коцшулаш элдер менен эриш -аркак eнYккeн. Ошол ceбeптYY 
кы ргы здарды н ж ана алтайлы ктарды н маданий турмуш унун керкем  сез м атериалдары ны н не- 
гизинде эпикалы к чыгармачылыгын тары хы й-ф ольклордук планда талдоо ж ана баа 6epYY за
ры лчы лы гы  келип чыгат. Эки элдеги эпостор - кыргыз элинин кеп теген  кылымдар бою сактап, 
ыйы к тутуп, улам толуктап келе ж аткан керкем  сез мурасы, улуттук сы ймы гы  катары баала- 
нуучу чыгармалар. М акалада тутумунда архаикалы к сю жеттер сакталы п калган “Эр TeштYк” , 
“М аадай-К ара” эпосторуна басым ж асалды. Бул эпостордун мазмунунда кеп теген  доорлорду 
камты ган катмарлануулар орун алып тYPДYY мYнeздeгY сю жеттик мотивдер кездешет. Ошон- 
дуктан макаланын максаты катары аталган эки элдин эпосторундагы  орток к еен е  мотивдерди 
бeлYп алып, алардын типологиялык ж алпы лы ктары н салы ш ты ры п иликтeeнY тандап алдык.

Изилдеенун материалдары ж ана методдору. М акаланы н объектиси алтай ж ана кыргыз 
ф ольклористикасы ндагы  типологияга байланы ш кан айры м актуалдуу маселелер болуп сана- 
лат, предмети катары кыргыз ф ольклористикасы ндагы  эпос ж анры  м аселеси бою нча айрым 
кез караш тар, алтай фольклору менен тектеш тиги тандалы п алынды. И зилдее салыштыруу, 
типтeштиpYY, сыпаттоо ж ана тeктeштиpYY методдоруна негизделет.

Негизги белум. Тарых барактарында, тYPДYY eцYттeгY илимий изи лдеелерде кы ргы 
здарды н TYштYк Сибирь аймагы нда ж аш аган алтай, хакас, шор, тыва, якут (саха уранхай) 
сыяктуу элдер менен генетикалык, маданий-экономикалык, этнографиялы к, тилдик ж.б. тек
теш тиги тууралуу бир топ иликтеелер  бар [1; 3; 5]. А йрыкча алтай элинин кыргыз эли менен 
ар тараптуу жакындыгы, тары хы й тагды рлары ндагы  терец тектеш тиги баса кepceтYЛYп ке- 
лет. Элдик оозеки чы гармачы лы ктагы  эпос ж анры  аталган элдерде калы птануунун ж ана eнY- 
rYYHYH узак этаптары н басы п eтYшкeн. Бул элдик чы гармалар тамы рлаш  эки элдин ж алпы 
эле рухий ж ана социалды к турмуш унун ар кыл ж актары н изилдеп YЙpeнYYДeгY езгеч е  бай 
ж ана баалуу булак болуп саналат. Эпостордун бул eзгeчeлYктepY X IX  кы лы м дагы  В .В .Рад- 
лов, Ч.Ч. Валиханов баш таган изилдeeчY лepдeн тарты п эле илимий эмгектеринде белгиле- 
не баш таган. Ф ольклордук-этнограф иялы к планда С.С.Суразаков, И .В .Пухов, М елетинский 
С.Е., Л .Я.Ш тернберг, С.А.Токарев, А .Н .Бернш там , В .М .Ж ирм унский ж.б. фундаменталды к 
изилдeeлepY н ж аратып кетишти. А л эми кийинки кы лы мдарда калы птаны п eepчYYгe жетиш - 
кен кыргыз ф ольклористикасы нда фольклордук жанрлардагы, анын ичинде биз изилдееге 
алган эпостордогу архаикалы к мотивдер фольклорист, этнограф  окумуш туулар Э.Абдылдаев, 
Р.З.Кыдырбаева, Т.Абдыракунов, Р.Сарыпбеков, Б.Кебекова, И .Б .М олдобаев ж.б. эмгектеринде 
ез проблемалары на байланыш туу айрым каралган [7].

Ж огоруда аталган окумуш туулардын изилдeeлepY ндe фольклордук, этнографиялы к, 
тары хы й ж.б. ж агдайда эки элдин эпосторунун оозеки эпикалы к салттары ны н eнYГYYCYHYн 
eзeктYY м аселелери Болгон эпостун келип чыгуусу, стадиалды к-тары хы й epчYШY, поэтикасы  
ж ана образдык тутуму, айтуучулук енер, эпостордун варианттары н салы ш ты рмалуу изилдее, 
эпикалы к мейкиндик ж ана убакы т маселеси, алардагы  к еен е  катмарлар ж.б. каралган ж ана бул 
иш тер улам кийинки окумуш туулардын м уундары  тарабы нан улантылууда.

Ф ольклорист Э .А бды лдаевдин (1987) пикири бою нча эпостордун к еен е  катмары тектеш  
эки элдин эц к еен е  тары хы н -  элдин калыптануу этабы н чагы лды рары  берилген. Р.З. Кы ды р- 
баева (1980) кыргыз, алтай эпосторунун тектеш тигине кeцYЛ бeлYY менен алардагы  кеп теген  
кы лы мдарда калы птанган катмарланууларды баса белгилейт ж ана аларды н оозеки табияты - 
на байланыш туу келип чы ккан eзгeчeлY ктepгe токтолот [6]. О кумуш туунун пикири бою нча 
эпостордогу к еен е  катмарлар алардагы  архаикалык мотивдердин, сю жеттердин, образдардын 
ж ана керкем  тую нтуу караж аттары ны н системасы нан тYЗYлeт. О кумуш туу Т. Абдыракунов-
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дун (1981) илимий талдоолору кыргыз элинин тектеш  элдер менен анын ичинде алтай эли 
менен тары хы й-маданий, фольклордук байланы ш ы ны н тары хы й фактыларына, диний-мифо- 
логиялык тYШYHYктepдYн реалдуу турмуш  менен байланы ш туулугуна таянат. Э ки элдин орток 
сюжетке ээ Болгон оозеки чы гармачылыгы айрым иликтееге алынган. Р.Сарыпбековдун “М а- 
нас” эпосундагы  баатырдык мотивдердин эволю циясы на ж ана А лмамбеттин образы н ачууга 
байланы ш туу эмгектеринде архаикалы к мотив м аселесинин ж ана ж алпы  эле эпос таануунун 
теориясы на арналган бир топ материалдар орун алып, алтай ж ана кыргыз эпосторунун миса- 
лы нда салы ш ты рм а талдоолор жYpгYЗYЛген, фольклордук эпикадагы  эпостордун ж аралыш ын- 
да езек  Болгон архаикалы к мотивдердин ролуна басы м ж асалса, ал эми этнограф  И.Б. М олдо- 
баев (1989) ез эм гектеринде тектеш  элдердин эпосторун тары хы й-этнограф иялы к жагдайда 
талдоого алуу менен бирге архаикалы к мотивдер бою нча да ж азма булактарга кайрылуу менен 
езY изи лдееге алган проблематикага байланыш туу токтолуп кеткен ж ана аларды  тYpк тилдYY 
элдердин этнограф иялы к м исалы нда салы ш ты рмалуу талдоого алган [8].

К ы ргы з ж ана алтай элдери ездеpYHYн карт тары хы нда эпикалы к м аданиятты н Бийик Yл- 
гYлеpYн ж аратууга жетиш кен. Узак доорду камтыган карт тары хы нда кыргыздар абдан бай, 
уникалдуу оозеки чыгармачылыкты жараткан. Э пикалы к чы гармалар ооздон-оозго етYп, эчен- 
деген муундар тарабы нан кы лы м дан-кы лы м га жетип, улам жацырып, алымча-кош умчалар 
менен иш телип чы ккан элдик казына болуп азы ркы  мезгилге чейин убакы тты н сы ноосунан 
еткен  кеп теген  керкем  мурастар бизге келип жетти, кептеpY оозеки табияты на байланыш туу 
унутулуп калган. К ечм ен  цивилизацияга байланыш туу бул элдер езYHYн руханий енYГYYCYн, 
айры м реалдуу тары хы й окуяларын оозеки эпикалы к ж анрда керкем  типтеш тирип чагылды- 
ры п келген. Э лдик оозеки чы гармачы лы к ез табияты на ылайы к тYPДYY доорлордогу турмуш, 
табият, ж акш ы лы к менен ж ам анды к ж.б. тууралуу тYШYHYктеpYн, алардын ички езегYHYн маз- 
муну ошол доорлордун тактоосунан етYп келгендиги маалым [4].

К ы ргы з ж ана алтай элдеринин тектеш тиги тилдик ж агы нан да ачык кеpYнет, окумуш туу 
Н.А. Баскаковдун классификациясы  бою нча кыргыз, алтай тилдери А лтай тил уясы ны н тYpк 
тайпасы ны н кы ргы з-кы пчак тобун тYзет. Typk тилдеринин ичинен уш ул кыргыз ж ана алтай 
тилдеринде гана YндYYлеpдYн YндештYк м ы йзамы  - сингармонизм  толук сакталары н илимпоз 
баса белгилейт. М ы нда окумуш туу тYpк тилдеринин классификациясы н тYpк элдеринин ж ана 
тилдеринин тары хы й енYГYШYHYн хронологиялык иретине байланы ш ты ры п караган (Баскаков 
Н.А. ,1952).

Ч ы нды гы нда эле ДYЙнелYк тилдердин классиф икациясы нда А лтай тил уясы ндагы  кыр
гыз тилине эц ж акы ны  алтай тили. X V III-X IX  кы лы мдарда Батыш  Европа, орус окумуш туу- 
лары  аталган тил уясы на киpYYЧY тектеш  тилдер тууралуу маселе кетерген . А лгач бул гипо
теза Болсо, улам убакы тты н етYШY менен илимде такталы п, азыр теорияга айланып олтурат. 
Буга биринчи далил О рхон-Енисей таш  ж азууларынын табы лы ш ы  Болгон. 1890-жылдарды бул 
жазуулар окулуп, С ибирь аймагы нда ж аш аган элдердин тилдериндеги окш ош туктар изилдене 
баштайт. А лтай тил уясы  монгол, тунгус-манж ур ж ана турк тайпалары нан турары  белгилYY. 
А ларды н ичинен тYpк тайпасы ндагы  тилдер кыргыз тилине ж акы нкы  тектеш  Болсо, монгол 
ж ана тунгус-манж ур тилдери салы ш ты рмалуу алы скы  тектеш  тилдер болуп саналат. Бирок Y4 
тайпаны н тец тилдери О рхон-Енисей таш  ж азма тексттерине окшош. М ы ндан тары хы й планда 
алып Караганда бул тилдерде CYЙлеген элдердин там ы ры  бир экендигин байкоого болот.

Ж огоруда белгиленгендерди эске алуу менен кыргыз ж ана алтай эпикалы к ж алпы лыгы, 
алардагы  орток сю жеттердин типологиясынын фольклор таануу ж ана баш ка илимдерде изил- 
денYYCYне сереп салуу аталган маселелердин ачы кталы ш ы на еб ел ге  тYЗYлеpY анык. К еен е  
эпостор ар кандай элдин керкем  енYГYYCYнде мифтен енYп чы ккан сез енеpYHYн байы ркы фор- 
масы  болуп саналат. М ы ндай мифтен элдик эпоско айлануу учурунда аталган жанр ар тYPДYY 
стадияларды  басы п етет, алар маселен алгачкы стадия ж ана типологиялык кийинки стадиялар. 
И ли ктееге  алынган тектеш  элдердин эпостору алгачкы сы на таанды к болуп, к еен е  TYШYHYК- 
тер ге  негизделген мотивдерге бай, архаикалык белгилери туруктуу сакталганды гы  байкалат.

К еен е  эпикалы к чы гарм аларды н баш кы  каармандары жердеги алгачкы адамдар болуп 
саналат. А лар уруу ж аш ай турган ж ерди жаратышат, андан соц kyh, ай, жы лды здар жаратылат.
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Филологические науки

А лгачкы адамдар ж елмогуздарды  ж ецип ж ерди ж аш оо учун ы цгайлуу абалга алып келишет, 
бул хаосту жецуу, дуйие тузум уи иретке келтируу десек болот. А лар отту пайдаланууну, мер- 
генчиликти, дыйканчылы кты, ооруну дары мдоону уйретуш ет, ош ентип бул дуйн еде мындан 
ары дайы м боло беруучу тартипти орнотушат. Бул сю жет туруктуу сакталуу менен улам ену- 
гуп фольклордук сю жеттен салттуу ордун табат [2]. Буга ж акы нкы  ж ана алы скы  тектеш  чы- 
гыш, турк-монгол элдеринин фольклорунан кеп теген  м исалдарды  келтирууге болот. М аселен 
якут олонхосунда Эр Соготох ж.б. кыргыз эпосу “Эр Т еш тук”, алтай эпостору “А лы п-М а- 
наш та” , “М аадай-К арада” да уш ундай алгачкы адамзатты к к еен е  дуйнетааны м  орун алган. 
У чурда мифология менен фольклордун катыш ы фольклор таануу илиминде турдуу аспектиде 
такталууда.

Ж алпы лап алганда, алгачкы адамзаттык ац-сезим  учун миф чы ны гы  нерсе, анда ук- 
муш туулук жок. М иф тен элдик эпоско етуу  ж олунда байланы ш ты н мазмуну езгер е  баштайт, 
жогоруда белгилегендей, миф ыйы к Билим Болсо, баатырдык эпос -  эрдик тууралуу ыр. К ы р
гыз ж ана алтай эпосторунда уш ул эле баш ат бирдей сакталганды гы  керунет. А лардагы  баатыр 
каармандардын образдары чы гарм аларды н оозеки табияты на ылайы к кийинки доорлордо улам 
толукталы п олтурган. Э постордогу мифологиялы к персонаж дар чы гармаларды н архаикалык 
езегун  ачуучу негизги элементтер катары каралат.

Байы ркы  доорлордун терецинде м ифологиялы к туш унуктер дуйне тааны м ды н алгачкы 
формасы  болуп, дуйненун бутун бир туш унугун тую нтуп турган ж ана ал тую нууда практи- 
калык, илимий, керкем  тааны м дар али бири-биринен белуне элек болгондугун фольклордук 
материалдар, алардын ичинде элдик эпостор тасты ктап турат. Э пос баяндаган окуялар мурда- 
гы  доорлорго таанды к. М аселен алтай эпосу “М аадай-К арада” байы ркы  доордогу баатырдын 
портрети тем ен д егуче  сыпатталат [9]:

Суу елбистен ады  буткен -  кара-калтар,
Туу елбистен бойы буткен -  М аадай-Кара.

А л эми кыргыз эпосу “Эр Т еш тукте” буга ундеш  тем енкудей  уш ул сыяктуу эле портрет- 
тик м унездем е кездеш ет [10]:

Оц далы ц опсуз кец кылган, Теш тук,
Ж араткан суйуп шер кылган, Теш тук,
Ж алпы  журтка эр кылган, Теш тук,
Тан, атар салкы н бозумсуц, Теш тук.
Ж аны ма ж акы н досумсуц, Теш тук,
А лты  айлык чел  керген, Теш тук,
А дам  кербес жер керген, Теш тук...

М ы ндан керунуп тургандай эки элдин, кыргыз ж ана алтай элдеринин эпосторундагы  ба- 
атырлардын портреттик суреттем елерун де алардын алптыгынан, езгеч е  баатырлыгынан ка- 
бар берген м унездем елер  орун алган.

И зи лд еед ен  алы нган натыйжалар. И зи л д еед е  бир нече ж ацы  натыйжалар алынды:
1) азы ркы  ф ольклористикадагы  актуалдуу багыттар аныкталы п, ез ара салы ш ты ры лы п 

берилди;
2) кы ргы з-алтай фольклордук тектеш тиги бою нча бул багы ттагы  илимий изилдееде 

алардын орток тиологиясын ачуунун мааниси белгиленди;
3) кыргыз ж ана алтай элдерине тиеш елуу оозеки чы гармачы лы к тузум дегу  аналогиялуу- 

луктун эпикалы к табиятка байланыш туу себептери керсетулду.
Бул натыйжалар ф ольклористика учун маанилуу деп ойлойбуз. Кээ бир табы лгалар тек

теш  фольклордук чы гармачы лы к ж енундегу  гипотезаны н такталы ш ы на аргументтелиш ине 
салы м  кошуу мумкунчулугу бар.

Ж ы йы нты ктар:
1. А зы ркы  фольклортаануудагы  структуралы к-салы ш ты рма методологияны колдонуу 

менен кыргыз ж ана алтай элдеринин фольклорундагы  жанрларды, анын ичинен эпосторун 
иликтеелерду  алы п баруу ж акш ы  наты йж аларды  берет;
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2. Элдик оозеки чыгармачылыкты илимий изилдее иш теринин аталган эки элдеги ж алпы  
тем атикалы к пландары  кецейтилип каралуусу, терецдетилиш и учурда маанилYY;

3. Ж аш  окумуш тууларга илимий экспедицияларга чыгууга, илимий иш сапарларга, эл 
аралы к конференцияларга барууга ш арт тYЗYЛcе илимий иш тердин сапаты кескин жогору- 
лаш ы на еб ел ге  тYЗYлмек.
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КУ Т ТYШ YНYГY К Ы Р Г Ы ЗД Ы Н  М Е Н ТА Л Д Ы К -Т И Л Д И К  Д Y Й Н e C Y P G T Y ^ G

ИзилдввнYн предметы катары кыргыздын когнитивдик тилдик дYйнв CYрвтYHYн элементы бол- 
гон кут концепти каралды. ИзилдввнYн максаты болуп кут свЗYHYн семантикасын, менталдык-тилдик 
касиеттерин, мазмундук тYрлврYн жана катмарларын бир бYтYндYк катары талдап чыгуу саналат. 
Макалада салыштыруу, сыпаттоо, анализ, жалпылоо методдору колдонулду ИзилдввнYн ЖYPYшYндв 
бир нече жацы натыйжалар алынды. Кут свЗYHYн негизги жана туунду, реалдуу жана ирреалдуу, тYЗ 
жана втмв, денотативдик жана коннотативдик, нейтралдуу жана экспрессивдуу маанилери анык- 
талды, бул маанилер кыргыздын улуттук менталдуулугунун зарыл тYЗYYЧYлврY катары мYнвздвлдY, 
мында сакралдык-мифтик семанын YствмдYк кылышы кврсвтYлдY, концепттин когнитивдик-семан- 
тикалык мазмуну тYркологиянын алкагында каралды. Бул жоболор теолингвистика, лингвокогнито- 
логия, этимология, лексикография учун баалуу. Келтирилген фактылар кыргыз тилин YйрвнYYЧYлвр 
YЧYн да зарыл материал боло алат. Бул изилдвв кыргыздын когнитивдик-тилдик дYйнв CYрвтYн кенен 
жана ар тараптан сыпаттоого мYмкYнчYЛYк ачат.

Негизги свздвр: теолингвистика; Кудай; семасиология; концепт; тYШYHYк; менталитет; 
сакралдык маани; этикеттик маани.

П О Н Я Т И Е  КУТ В К Ы Р Г Ы ЗС К О Й  М Е Н Т А Л Ь Н О -Я ЗЫ К О В О Й  К А РТИ Н Е МИРА

В качестве предмета исследования выбран концепт кут, являющийся элементом кыргызской 
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