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ҚОЛЖАЗБА ҚОРЛАРЫНДАҒЫ БАТЫРЛЫҚ
ЖЫРЛАРДЫҢ ЖИНАЛУ ТАРИХЫ

КІРІСПЕ
азақ халкының ерте заманда жасаған мәдени
мұрасының бірі - халықтың ауыз эдебиеті. Жазусызу өнері болмаған ерте кезде-ақ қазақ халқы өзінің
тұрмыс-тіршілігі, қогамдық өмірі, шаруашылығы мен
кәсібі, қуанышы мен күйініші, дүние танудағы көзқарасы
т.б. жайында неше турлі өлең-жыр, ертеғі-эңгіме, мақалмэтел, аңыздар ойлап шығарған жэне оларды ауызекі
куйінде тудырған. Сондықтан да бұларды халықтың
ауызша шығарған көркем шығармасы, даналық сөзі, яғни
халық эдебиеті дейміз. Бұл - біздің рухани байлығымыз.
Міне, осы аталған рухани байлықтарымыздың бәрі ұрақтан-ұрпакқа ауызша жеткен мұралар. Бұлар - көне
замандардың ізі, ел басынан өткен елеулі замандардың
куәсі, ел басынан өткен елеулі оқиғалардың шежіресі.
Бұдан адамның сонау сәбилік дэуірлерінен берғі бар
өмірін, тұрмыс-тіршілігі, әдет-ғұрпын т.б. оқып білуге
болады.
Қазақ халық эдебиеті мұраларының жиналу,
жариялану, насихатталу, зерттелу тарихының кезеңдері
ғасырлар тереңіне кетеді. Жалпы түркі тілдес халықтарға,
соньщ ішінде қазақ халқына тэн фольклорлық нұсқалар
сонау Ү-УІІІ ғасырлардың тасқа жазылған жәдігерлері
Орхон-Енисей ескерткіштерінен де кездеседі. Әсіресе,
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