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ФИЛОЛОГИЯ
PHILOLOGY

ҒТАМР 17.07.41
Ж.Ә. Аймұхамбет1, Л. Мақаш2

Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
(E-mail: ¹a_zhanat@mail.ru@mail.ru, ²dinamit_1994@mail.ru )

Атилла туралы аңыздаулар
Аңдатпа. Мақалада ғұн империясының даңқты билеушісі Атилла (Еділ) туралы аңыздаулардың көркем әдебиеттегі көрінісі қарастырылады. Қазақ халқының арғы
ата-бабалары ғұндар мен оның патшасы Аттиланың мифтегі орны көркемдік бейне болып
сақталғандықтан, оның батырлық тұлғасына байланысты жазылған деректер талданды.
Әлем халықтарының аңыздарына арқау болған даңқты қолбасшының мемлекет құрудағы
және елдікті нығайтудағы істері оның көркем образын жасауға негіз болғандығы талдаулар
нәтижесінде тұжырымдалады. «Нибелунг туралы жыр», «Алып қолды Вальтарий» сынды
ежелгі герман эпостарында, исландиялық «Волсунга туралы сага», норвегиялық «Тидрек
туралы сага», скандинавиялық «Эдда» аңыздарындағы ұлы қолбасшының бейнесі салыстырылған. Әлемдік зерттеуші ғалымдар мен қаламгерлердің Атилла туралы жазбаларындағы деректер мен халық мұрасындағы сюжет, мотивтер талдаудың негізгі өзегіне алынған.
Түйін сөздер: Атилла (Еділ, Этцель), «Құдайдың қамшысы», ғұн, аңыз, дастан,
авентюра, батырлық эпос.
DOI: https://doi.org/10.32523/2616-678X-2018-125-4-8-15

Кіріспе. Атилла-Еділ патша туралы Еуропа жұртына кеңінен тараған аңыз-әпсаналардың бастауында халықтық дастандар тұрғаны анық. Н.Ә. Назарбаев «Қазақ даласы –
ұлы түркі елінің қара шаңырағы» атты мақаласында көшпенділердің пайда болуында бір
орталыққа бағынуды қалыпты көріп, бас бола білген батыр туралы, «Еділ (Атыл, Атилла)
бастаған ғұндар Батыс Рим империясын біржола құлатты», – деп ерекше атап көрсеткен [1,
86]. Біздің эпикалық аңыздауларда сұлбасы ғана сақталған Атилланың билеушілік және жауынгерлік даңқы еуропа жұртының ежелгі мұраларынан орын алған. Бұл мұраларға енген
сюжеттер мен мотивтердің төркіні ғұн тайпасының фольклорлық мұрасы болуы заңдылық.
Аттила-Еділ – әйгілі Ғұн империясының билеушісі. Оны Аттила деп сол кездегі латын тілінде, яғни Рим империясының мемлекеттік тілінде атағандықтан тарихта осы термин қалыптасты. Алайда Атилла есімі Еуропа жұртында түрліше айтылады. Испандықтарда – Атила, ежелгі алман жұртының батырлық жырларында Этцель, қытайлықтар Әтил,
шведтік және даттық, сондай-ақ Фарер аралдарындағы халық балладаларында Артала,
ғұндардың мұрагері – қазақтарда Еділ атымен тарағандығын зерттеуші Н.Келімбетов атап
көрсетеді [2, 57]. Сол Аттила дәуірінде көптеген халықтар оны “Құдай тоқпақ” деп атаған.
Оның бір есімінің өзі айналаға айбарлы естіліп, ерекше үрей-қорқыныш туғызған. Сондықтан болар барша халық оған ортақ ұғымға сыйдыра отырып: «ағылшын тілінде – Cod
skourde, «Құдай тоқпақ», «Тәңір құты», француз тілінде – Fleu du Dieu, «Құдай тоқпақ»,
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«Тәңір құты», испан тілінде – Asote de Dios, «Құдай тоқпақ», «Тәңір құты», неміс тілінде Die
Gottgeibel, «Құдай тоқпақ», «Тәңір құты», орыс тілінде – Бичь божий, «Тәңір құты», түрік
тілінде «Тәңірінің қыржабы», қазақ тілінде – «Құдай тоқпақ», яғни “Тәңірінің қамшысы»
[3, 59] секілді ныспы берген. «Аттила өзара қырық пышақ болып, ұдайы соғысып жататын
тайпалардың басын қосты, Еуропада бейбіт өмір орнатты. Өз халқына қатігездік жасаған
әміршілерді қатал жазалап отырды. Сол үшін Аттиланы халық «Құдайдың қамшысы(«бичь
божий») деп атап кетті» [2, 58].
Мәселенің зерттелуі. Аттиланы ғұндардың, олардың тарихи мұрагері түркі жұртының хас батыры деп атауымыздың себебі көп. Еділ батыр туралы мағлұматтар еуропа
әдебиетінде ғана емес, қазақтың көне жырларында да ерекше орын алған. Еділ батырдың
батырлық сипатын өмірі мен тарихының тікелей біздің қанымызға байланысты екенін зерттеген қаламгерлер мен ғалымдарымыз – Ш. Уәлиханов, А. Байтұрсынов, М. Әуезов, М.
Жұмабаев, М. Базарбаев, Ә. Марғұлан, Н. Келімбетов, О. Сүлейменов, С. Өтенияз, Т. Жұртбай, С. Қондыбай, А. Сейдімбек болып бірауыздан Аттила – қазақтың арғы бабасы, ертеден
бергі жырға қосылған Еділі, һәм хас батыры деген тұжырым жасаған.
Тарих сахнасында сан ғасыр атой салып, ерлік пен елдіктің, жауынгерліктің қайталанбас үлгісі болған даңқты Ғұн бабамыз туралы Мағжан ақын жақсы жырлаған:
		
Ерте күнде жоқ бар еді, түн туған.
		
Қап-қараңғы түн ішінде Күн туған.
		
Отты Күннің сәулесінен от алтын
		
Оты көзді, отты жанды Гүн туған.
		
		
		
		

Ерте күнде отты Күннен Гун туған,
Отты Гуннен от боп ойнап мен туғам,
Жүзiмдi де, қысық қара көзiмдi
Туа сала жалынменен мен жуғам.

		
		
		

Қайғыланба, соқыр сорлы, шекпе зар,
Мен – Күн ұлы, көзiмде Күн нұры бар.
Мен келемiн, мен келемiн, мен келем,
Күннен туған, Гуннен туған пайғамбар [4, 69-70].

Өткен тарихты, жауынгерлік болмысты шабытпен бейнелеген бұл өлең жолдарында Мағжан Жұмабаев өзінің Аттиладай батыры болған Ғұннан тарап, Ғұннан туғанын
мақтан етеді. Бұл Еділ батырдың қазақ халқы тарихында ерекше орын алар тұлғалардың
бірі екеніне дәлел.
Мәселенің өзектілігі. Атилла есімі батырлықтың, жауынгерліктің символы ретінде
Еуразия құрлығының есінде күні бүгінге дейін сақталып келді. Француз тарихшысы А.
Тьерри 1864 жылы жазылған «Атилла тарихы» атты еңбегінде: «Атилла есімі адамзат тарихындағы ұлы тұлғалар – Александр Македонский мен Юлий Цезарьдің қатарынан орын
алады» [5] деуі бұл аңыз-адамның тарихтағы рөлін танытады. Атилла туралы батырлық
дастандар орта ғасырларда неміс, ағылшын, француз тілдерінде жазылды. Бұл дастандарда қаһарман қолбасшының ерекше ерлік болмысымен бірге адамгершілігі, бауырмалдығы,
әділеттілігі, мейірбандығы айтылады. Тек дастандар ғана емес, Атилланың даңқын паш
ететін тарихи зерттеулер де көп. Олардың қатарында итальян, неміс, француз тарихшыларының еңбектерін атай аламыз. А.Тьерридің «Атилла тарихы» («Histoire d’ Attila et de ses
successeurs, 1864), А.Ф.Вельтманның «Атилла және ІҮ-Ү ғ.ғ. Русь» (1858), т.б. көптеген тарихи жазбаларда Атилла тұлғасын танытуда тарихи деректермен қатар, аңыздық мотивтер
де негізге алынады. Итальяндық даңқты ақын, ойшыл Данте Альигери өзінің «Құдіретті
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комедиясында» (1321 жылы жазылған) Атилланы бір кейіпкері ретінде алып, оны «Жердің
қамшысы» деп атайды. Атилла есімі күллі құрлық тұрғындарының жадында «Тәңірінің
қамшысы» ретінде жатталғанын еске алсақ, данте сол мотивтен алшақ кетпеген.
Әйгілі француз драматургі Пьер Корнелдің «Атилла» драмасы 1667 жылы сахналанса, неміс драматургі Вернер Цахариас «Ғұн патшасы Атилла» трагедиясын сахнаға
шығарған. Бұл драмалық шығармаларда Атилла құл иеленуші Рим империясын күйреткен
ұлы қолбасшы ретінде суреттеледі.
Венгерлік жазушы Геза Гардонидің «Көзге көрінбейтін адам» («Невидимый человек», 1901) романындағы оқиға ғұндардың әміршісі Атилла дәуірінде деп көрсетіледі.
Оқиғаның көбі византиялық дипломат Приск Панийскийдің Атилланың тұрағына келуіне
арналады. Бас кейіпкер – византиялық тұтқын, жас жігіт Зэта ғұн қызына ғашық болады.
Ғашығына үйленуден үміттенген ол Византиядағы тұтқындықтан қашып шығып, ғұндар
еліне келіп, тұтқын болады. Романда, сондай-ақ ғұндар мен римдіктер арасында болған әйгілі Каталун шайқасы суреттеледі. Американ жазушысы Дитрих Уильям Рим империясының құлауы, ғұндардың әйгілі билеушісі, қолбасшы Атилла туралы «Тәңірінің қамшысы»
(The Scourge of Gold, 2005) романын жазды.
Скандинавия халықтарының әдебиетіндегі батырлар жырында Аттиланың образы
біріншіден, әлемге танымал әдеби мұра «Эдда» жырында үлкен орын алады. Бұл жыр исланд халқының эпикалық жыр-толғауындағы жинақта «Эдда» жыры деген атпен белгілі.
Оның негізгі мазмұны екі бөлімге жинақталған.
Бірінші бөлімінде мифтік және дидактикалық сарынды жырлар болса, екінші бөлімде батырлық жырлар негізге алынған. Зерттеушілердің пікірінше, бұл қолжазба ХІІІ ғасырда жазылған. Сол қолжазба Данияның Копенгагендегі Корольдік кітапханасында сақтаулы
тұр. Жырда негізі кейіпкерлер Сигурд пен Брюнхилда, Атли (Аттила) және Нибелунгтердің
ажалы жөнінде оқиға жырланады.
Екінші, ХІІІ ғасырдың ортасында жазылған көлемді жыр «Волсунга туралы сага»
деп аталатын туындының «Эдда» жырындағы қара сөзбен баяндалатын мазмұны берілген.
Үшінші, «Эдда» жырын көркем прозамен жазып шыққан Снорри Стурлусон атты
исландиялық тарихшы, ақын, белгілі саяси қайраткер осы еңбегінде Нибелунга байлығының («Рейн алтыны») қысқаша тарихын айтып өткен. Төртінші, жыр ХІІІ ғасырдың орта
шенінде жазылған «Тидрек туралы сага» деп аталады. Мұнда Берндік Дитрихтің толық
өмірбаяны туралы аңыздардың жиынтығынан тұрады.
Бесінші, 1330 жылы жазылған «Норнагест туралы хикаялар» деп аталатын ертедегі
аңыздар жиынтығы. Норнагесттің әскери ерліктері жырланған. Жырдың кейбір бөліктері
«Эдда» жырынан алынған.
Алтыншы, Скандинавия халықтарының балладалары. Мұнда Дания, Швеция және
Фарер аралдарындағы халық балладалары, негізінен Нибелунга жөніндегі аңыздарға арналған. «Тидрек туралы сага», «Эдда» және басқа жырлардың үзінділері әртүрлі нұсқада
беріліп, жан-жақты сипатталған..
Жетіншісі, ХVІ ғасырдың соңында, нақтылай айтқанда 1603 жылы «Хвен хроникасы» латын тілінен дат тіліне аударылып жазылған. Даниядағы Отланд архипелагында Хвен
деген арал бар. Бұл сол Хвенның тарихын негізге ала отырып, оның ішінде «Нибелунггтер
жырлары» мен «Тидрек туралы саганың» көптеген оқиғалары орын алған. «Ертедегі Германия мен Скандинавия халықтарының поэзиясы басқа халықтардікі сияқты өлең түрінде
болды, ауызша айтылып атадан балаға асыл мұра болып қалып отырған. Олардың қандай
да бір әдеби мұрасы, я батырлық жырлары – бәрі батырлық пен ерлікті жырға қосқан. Ертедегі эпикалық жырлары негізінен ХІІ ғасыр соңында хатқа түскен. Солардың ішіндегі
көрнектісі «Нибелунгтер туралы жыр» 1220 жылы толық жазылып біткен. Ал Скандинавия
халықтарының «Эдда» жыры ІХ ғасырда хатқа түсіріліп үлгерген.
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Скандинавия халықтарының поэзиясындағы Исландия халқының асыл мұрасы
«Эдда» жыры - өте көлемді әдеби мұралардың бірі. Жалпы сол дәуірдегі Скандинавия мен
неміс халықтарының жырларының басты тақырыбы – адамзат тарихында терең із қалдырған «Халықтардың қоныс аударуы» тарихи процесіне байланысты. Хун королі Аттила бейнесі (бұл жырда Атли деген атпен беріледі) аса жағымды кейіпкер ретінде берілген осынау
батырлық эпостың Эрманарик басқарған остготтар патшалығы Қара теңіз жағалауында хундар шабуылынан талқандалуы және осы Эрманарик пен Сванхилда туралы баяндалады.
Эрманарик (Иормунрик) өз баласы Рандверді қалыңдығы Сванхилдаға ұрын жібереді. Рандвердің жанындағы жалақор зұлым кеңесшісі Бикки жас ханым мен Рандверді
Эрманарикке жамандайды: «Олар сол тайпаға, яғни Сванхилданың төркіндеріне сатылып
кеткелі жүр», -деп әке мен бала арасына нақақтан от тастайды. Бұған сенген аңғал патша
Эрманарик өз ұлы мен жас келінді өлтіруге бұйрық береді, жазықсыз жандарды ат тұяғына
таптатады. Бұл қанды оқиғадан соң Сванхилданың бауырлары қарындасы үшін мықтап
кектенеді. Олар Эрманариктің нөкеріне шабуыл жасайды, Эрманариктің өзін өлімші етіп
жаралайды. Алайда осынау ержүрек жігіттер өздері де қаза табады. Жалғыз жауыз Биккидің қырсығынан осылайша қаншама қыршын жас қаза болады. Эрманарик – өз туыстарына өте қатал болған патша. Сондықтан оның көп туыстары, даңқты төрелер хун королі
Еділге (Атлиге) барып паналаған. Әділ қолбасшы, хун королі Еділ (Атли) бейбіт жағдайда
дүниеден өткен. Осы аталған жырларда Аттиланың образы үлкен орын алады. Сол жырлардың ішінде Аттиланы суреттеген тұстарда оның жазықсыз жандарға мейірімді, дұшпанына
қатал, досына адал қолбасшы ретінде суреттеледі. Король тарапынан әділетсіздік, қысым
көрген исланд жұртшылығы ғұндардың әділ билеушісі Атилладан пана табады. Ал, ІҮ ғасырда туған «Хильдебрант туралы жырда» корольдің тепкісінен қашып, Атилланы паналаған жауынгер туралы айтылады. «Хильдебрант туралы жыр» – ежелгі неміс тілінде, жыр
үлгісінде сақталған жалғыз туынды. Бұл жыр үзіндісі шамамен ІХ ғасырға тиесілі. Фульд
монастыріндегі кітаптың ішкі мұқабасында жазылған мәтін толық емес, көлемі алпыс сегіз жол ғана. Жырдағы негізгі мотив – орта ғасыр әдебиетіне тән әке мен бала арасындағы
шайқас. Бас кейіпкер Хильдебрант отыз жыл бойы Атилла әмірлік жүргізген ғұндар елінде болады. Отыз жылдан соң еліне оралғанда, оның алдынан баласы қол бастап шығады.
Әкесі ұлын танығанымен, ұлы әкесін танымайды. Әке мен бала арасындағы соғыста ұлы
Хаудбранд қаза табады.
Бұл жырдағы біз үшін құнды оқиға – Хильдебрандттың өз әміршісінен қысым көріп,
қуғынға ұшырағанда, Атилладан пана табуы. Атилла қамқоршы, қуғын көрушілерді қорғаушы әділ билеуші ретінде танылады.
Атилла есімінің тарихи бекуі. Атилла есімі алман жұртының «Нибелунгтар туралы жырына» енген. Бұл жырда ол Этцель деп аталады. Атилла «Нибелунгтер туралы хикаяның» басты кейіпкері болмаса да, оның тарихи тұлғасы осы дастанда айтылатын дәуірде
елеулі орын алады. «Нибелунгтер туралы жыр» шамамен 1200 жылы жазылған. Бұл поэманың тарихи өзегі етіп автор Бургунд патшалығының күйреуін алған. Ғұндар 437 жылы
осы патшалықты құлатқаны тарихта мәлім. Аталмыш поэманың бір емес, екі желісі бар
деуге болады. Бірі – Алманияның тарихи кезеңі болса, екіншісі – V ғасырдағы ғұндар ғұмырнамасы. Жырдың алғашқы бөлімінде Алманияның ханшайымы Кримхильдаға ғашық
болған Нибелунг елінің батыры Зигфрид жайында және оның Бургундия елінде мәртебесін
қызғанып, Зигфридті қастандықпен өлтірген Кримхильданың жақын туысы Хаген туралы
айтылады. Жырдың келесі бөлімінде Хагеннен күйеуінің кегін қайтару үшін Кримхильданың Этцельге (Атиллаға) тұрмысқа шығуы баяндалады.
«Нибелунгтар туралы хикаяда» Атилла (Этцель) сабырлы, қайырымды, христиан
дініне құрметпен қарап, өзара ынтымақты өмірді сақтауға ұмтылған, әділ жан ретінде суреттеледі. Неміс зерттеушісі Клаус Цатлоукал (Klaus Zatloukal) «Das Nibelungenlied und
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Niederosttereich» кітабында Этцельдің прототипі деп венгерлік билеуші Гайца (972-977
жылдары билікте болған) есімін айтады. Гайца да мінезі жұмсақ, сабырлы адам болған екен.
«Нибелунгтер туралы хикаяда» Этцельдің сабырлы болуы да сондықтан шығар. Немістің
тағы бір зерттеушісі Готфрид Вебер (Gottfried Weber) «Das Nibelungenlied. Problem und
Idee» атты кітабында ғұндардың билеушісін былай сипаттайды: «Ол пұтқа табынушы, солай бола тұрса да барынша білімді, кеңінен ойлайтын, керітартпа пікірлерден аулақ. Кең байтақ
жерінде христиандар мен пұтқа табынушылар сыйластықпен өмір сүрген. Ізгілікті сардарлы ой
толғамы діни қақтығыстардың болуына жол бермейді. Оған жиырма бірінші авентюраның 13341335 жолдары дәлел бола алады: «Этцельдің иелігі алысқа танылған, сондықтан сарай маңынан
есімдері христиандар мен пұтқа табынушылардың аузында жүрген көптеген сардарларды кездестіруге болады, олар корольмен келген. Этцель христиандардың уағызымен және пұтқа табынушылардың заңымен әрдайым санасып отыратын. Король олардың қандай өмір салтын ұстанса
да, бәрінің бай сыйлық иесі болуына қамқорлық жасайтын» [6, 178].

«Нибелунгтер туралы хикаядағы» 20 авентюра «Король Этцельдің Бургундтар еліне Кримхильдаға құда түсуге адамдарды жіберуі», 21авентюра «Кримхильданың гунндар
еліне сапары», 22 авентюра «Этцельдің Кримхильданы қарсы алуы», 25 авентюра «Нибелунгтердің гунндарға аттануы», 28 авентюра «Бургундықтардың гунндарға келуі», 33
авентюра «Бургундықтардың гунндармен шайқасуы» оқиғаларына арналған.
21 авентюрада Этцель және оның иелігі туралы берілетін мәліметтер мынадай: «1332.
Гунндар елі королінің Трайзенде даңқы шартарапқа жайылған ерекше мықты бекінісі бар
еді. Цайзельмауер атанатын онда бұрын Хельхе айтса тіл жеткісіз тамаша ғұмыр кешкен»
[7, 214]. Бұл баяндаулар Атилла жайлы аңыздаулардан жиналған мәліметтер болуы әбден
мүмкін. Өйткен ол аңыздаулар тек ғұндар арасында ғана емес, Еуропа топырағын мекендеген күллі тайпаларға таныс еді.
22 авентюрада 1332 шумақта айтылатын бекініс сипаты былай беріледі: «1336.
Кримхильда Цайзельмауерде төрт күнге дейін аялдады. Көшеде шаң басылмады, өрттің
түтініндей үйіріліп тұрып алды. Бұл Австрияда шапқылап жүрген король Этцельдің нөкерлерінің аттарының тұяғынан ұшқан тозаң еді» [7, 215].
Этцельдің қалыңдығын қарсы алуы, оның тілекетрін орындауы, ғұндар еліндегі тұрмыс-тіршілік, салт-ғұрып аталмыш хикая авентюраларында бірсыпыра көрінген.
Атилла туралы аңыздаулардың желісіне құрылып, ІХ ғасырда дүниеге келген, неміс
халқының батырлық эпосы ретінде бағаланатын ежелгі жәдігерліктердің біреуі – «Алып
қолды Вальтария» («Вальтарий могучая рука») – («Waltarius vanu fortis») немесе қысқаша «Вальтария» деп қана аталатын әдеби мұра. Бұл поэма ежелгі герман тайпалары мен
Еуропалық ғұндардың арасындағы қарым-қатынастарды танытады. Бұл аталған жәдігерліктердің жазылуы туралы пікір білдірген зерттеуші-ғалымдардың (Н.Келіметов, М.Аджи)
пікірінше, «Нибелунг туралы жыр» мен «Алып қолды Вальтария» («Вальтарий могучая
рука») деп аталатын поэмалардың авторлары қыпшақ текті болуы керек деп болжамдар
бар. Өйткені, бұл туындыларда жолдарында қыпшақтың салт-санасы, әдет-ғұрпы айқын
аңғарылады. Бұл поэма ежелгі герман тайпалары мен Еуропалық ғұндардың арасындағы
сан-қырлы қарым-қатынастарды бейнелейді. Герман жұрты Аттиланы өздерінің ұлттық
қаһарманы етіп көрсетуге барынша әрекет жасаған. Бұл жайтты Мурад Аджи жан-жақты
талдай келіп, төмендегідей пікір айтады: «Первыми, кто заявил на него свои права были германцы, сделавшие историческое лицо – царя кипчаков Аттилу – национальным героем, персонажем
своих эпических произведении. Его именем даже названы горы – Этцельские Альпы. Это уже серьезно! Подумать только: даже потомки кельтов, тех самых кельтов, которых нещадно громил
Аттила, назвали его своим национальным героем. Атли, Этцель – такие имена получил кипчакский
полководец в германо-скандинавских былинах и сагах» [8]. «Алып қолды Вальтария” поэмасы

ғұн елін және олардың көсемі Аттиланы таныстырудан басталады:
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Қандастарым, жердің үлкен бөлігі Еуропаға тиесілі,
		
Бұл құрлықта салты мен дәстүрі,
		
нәсілі сан түрлі тайпалар тіршілік кешеді.
		
Сөйлейтін тілі де, ұстанған діні сан түрлі.
		
Сол тайпалар ішінде Паннония уалаятын мекендеген халық бар.
		
Бұл халықты әдетте «ғұндар» деп атайды.
		
Майдандағы ерлігімен даңқы асқақтаған халық
		
Жақын тұрған көршіге ғана емес,
		
Сонау Мұхитқа дейінгі аралықта билік жүргізеді.
		
Алыс-жақын халықтармен бейбіт бітім жасайды,
		
Бойұсынбағандарды жазалайды.
		
Бұл халық осы қарқынмен
		
мың жылдан астам тарих төрінде болады.
		
Қадым замандарда халықты хас батыр Атилла басқарыпты.
		
Ол жеңісті, даңқты арттыруда асқан көсем»
Аттила дастанының сюжеттік желісін қайта жыр еткен «Вальтария» поэмасы оқырманын ерлікке, бірлікке, ізгілікке шақырумен бітеді [2, 66].
Аттила дастанының сюжеттік желісін қайта жыр еткен «Вальтария» поэмасы оқырманын ерлікке, бірлікке, ізгілікке шақырумен аяқталады. Мұнда авторлар қыпшақтардың
әдет-ғұрпын, салт-санасын, ішкі жан дүниесін, психологиясын егжей-тегжейлі терең біліп,
жеткізген. Бұл туралы Мұрат Аджи: «Авторы «Песни о Нибелунгах», и «Вальтария», вне
всякого сомнения, по крови были кипчаками, они еще помнили степные адаты, это чувствуется по многим, очень точным деталям. Вот почему их герой Этцель (Аттила) сохранял
благородства даже, казалось бы, в непозволительной, с точки зрения европейца, ситуации»,
– деп [8, 67] «Жусанды қыпшақ даласы» атты Мәскеуде, 1994 жылғы еңбегінде көрсетеді.
Қорытындылай келе, ғұндардың даңқты әміршісі Атилла – Еділ туралы ел аузындағы эпикалық үлгідегі аңыздаулар сол қалпында сақталып жетпесе де, көптеген әлемдік фольклорлық-әдеби мұралардың желісіне алынып, кейіннен классикалық жазба туындылардың
арқауына айналып, өзінің «рухани өмірін» жаңғыртып, жалғастырғанын, сөйтіп, бүгінгі
күнге дейін жеткенін айтқымыз келеді. Мысалы, алғашқы түрік қағандарының бірі Ашин
өзінің арғы ата-бабасы қасқыр тұқымынан тараған деген түсінік қалыптастырған. Бүгінгі күні қазақ елінің тәуелсіздік алған тұста, өткен дәуірдегі ата-бабаларымыздың Еуропа
еліндегі Аттила секілді ерлерімізді насихаттау, оның шынайы болмысын ғылыми тұрғыда
таныту басты мақсат екенін баса айтқан жөн. Болашаққа қадам басар сәтте арғы-бергі тарихымызды танып-білуіміз үшін, оның рас-өтірігін саралай алуымыз үшін батырларымыз
бен бектерімізге деген құрметті күшейтуіміз керек.
Эпикалық аңыздаулар фольклорлық жыр, дастан үлгілерінде көмескіленгенімен,
өзінің рухани мұра ретіндегі мәңгілік өмірін басқа пішінде, басқа жанрларда жалғастырып,
аңызға айналған, тарихта ерекше орын алған тұлғалар болмысы мен даңқын сақтауда қайнар көз болғанын Атилла туралы мотивтер дәлелдей түседі.
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Легенды об Аттиле
Аннотация. В данной статье рассматривается отражение в художественной литературе легенд о славном правителе империи гунов Атиллы. Поскольку место в мифах предков казахского
народа гунов и их короля Атиллы образ художественный мы анализировали информацию о их героическом облике. В результате анализа того факта, что славный правитель, основанный на легендах
народов мира, стал основой для создания государства и укрепления страны в качестве основы для
ее художественного сюжетного образа. В древнегерманских эпосах «Песня о Нибелунгах», «Вальтарий могучая рука», исландской «Саге о Вельсунгах», норвежской «Саге о Тидреке», скандинавской саге «Эдда» сравнивали образ великого царя. Выводы всемирно известных исследователей и
писателей о сюжете, мотивов народного наследия Атиллы являются основой сюжетного анализа.
Ключевые слова: Атилла, «Кнут Бога», гуны, легенда, стихотворение, авентюра, героический эпос.
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Legends about Attila
Abstract. This article discusses the reflection in fiction of legends about Atilla glorious ruler of
the Huns empire. Since the place in the myths of the ancestors of the Kazakh people of the guns and their
king Attila is an artistic image, we analyzed information about their heroic appearance. As a result of the
analysis of the fact that the glorious ruler, based on the world legends, became the basis for creating a state
and strengthening the country as the basis for its artistic image. Was compared in the ancient German epos
«The Song of the Nibelungs», «Valtarius the Mighty Hand», the Icelandic «Saga of the Welsungs», the
Norwegian «Saga of Tidrek», the Scandinavian saga «Edda» compared The image of the great king. The
conclusions of the world-famous researchers and writers about the plot, the motives of the folk heritage of
Attila are the basis of the analysis.
Keywords: Atilla, “Whip of God”, the Huns, legend, poem, aventure, heroic epic.
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Лиро-эпостық жырлардағы жылқыға қатысты заттық мәдениет
лексикасының берілуі
Аңдатпа. Қазақ тілінде үй жануарларының төрт түріне қатысты кәсіби лексика, әсіресе жылқы туралы айтатын сөздер, ең жемісті дамыған. Қазақ тіліндегі ауызша халық шығармашылығында, атап айтқанда, лирикалық-эпикалық шығармаларда атқа жиі қолданылатын тіл
туралы фактілер қолданылады. Бұл мақалада жылқы өсіруге қатысты лингвистикалық фактілерді
лиро-эпикалық шығармадағы Қозы Көрпеш-Баян Сұлу жырынан ұсынады және сөзді құру, этно-лингвистикалық, лингвистикалық және мәдениеттанулық аспектілерде материалдық мәдениеттің сөздік қорын кешенді талдауды қамтамасыз етеді. Жырға арқау болып отырған оқиғалар өткен
тарихи кезеңге байланысты, көшпенді өмір салтын ұстанған далалықтар үшін жылқының маңызы
өте зор болғандықтан зерттеу мақалаға негізгі арқау болды.
Түйін сөздер: рухани мәдениет, материалдық мәдениет, кәсіби сөздік, дүниетаным, символдық мағына, салт-дәстүрлер.
DOI: https://doi.org/10.32523/2616-678X-2018-125-4-15-25

Кіріспе. Қазақ тіліндегі төрт түлікке, соның ішінде жылқыға байланысты туындап,
қалыптасқан, сөздік қорымыздың ең құнарлысы болып саналатын кәсіби сөздер біршама.
Сонымен қатар бұл атауларды тілдің ең көне қабатына жатқызуға болады. Өйткені бұл сөздер он екі мың жылдан астам уақыт бойы белсенді қолданылуда болып, уақыттың қатал
тезінен, сұрыптауынан өтіп, нешеме ұрпақтан-ұрпаққа ауысып, біздерге жетті.
Қазақ халқының ауыз әдебиетінде, сол сияқты, лиро-эпостық жырларда жылқыға
қатысты тілдік деректер молынан ұшырасады. Мәселен, «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырында жылқыға қатысты тілдік деректер өте көп. Сонымен қатар жылқы шаруашылығы15

