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Бұл хиқая бұрынғы заманда Ұлы Еуразия Даладағы Тоба-
Вэй деген қағанатта тап болған. Бұл қағанаттын елінің тайпадағы 
аты «табғаш» деген болған, оның мағынасы – «шаш 
бұрымдылар», себебі бұл елде не еркектер, не қатындар өз ұзын 
шаштарын ұзын бұрымға өрген.  

Табғашының ішінде «бұлан» деген руы болған. Бұл 
руының атының мағынасы деген «ірі бұғы», өйткені бұлан 
руының Алтай төңірегінде тұрған ата-бабалары бұғы-бұлан 
бағатын малшылар болған. Олардың тамғасы әдемі әрі үлкен 
мүйізді бұланды бейнелеген.  

Бұлан руының ерлері ұрпақтан ұрпаққа табғашы ханның 
кавалериясында қызмет еткен. Олар Тоба-Вэйды солтүстік 
көшпенділерден қорғауға жәрдем берген, және де осы 
жауынгерлік қызмет жоғары намысқа санасқан. 

Бір бұлан қарияның он-алты жастағы қызы болған. Оны 
есімі Мұлан. Жұртта оны «Бұланнан шыққан Мұлан» деп 
аталған. Мұланның кіші інісі, және үлкен әпкесі болған. Әпкесі 
аумақтың арулардың бірі болған. 

Мұланның отбасы Сары-Өзеннің солтүстік жағасындағы 
далада тұрған. Одан бері дала бойында солтүстікке жүрсек, Юан 
таулары бар, ал таулардың артында Ұлы Даланың кең шексіз 
жазықтары жатқан. Бұлан руының көшпелі ата-бабалары да осы 
таулардың артыннан келген. Сол көне заманда олар тек 
жылжымалы киіз үйлерде тұрып, отырықшы тас үйлерде 
тұрмаған. 

Ал Мұланның отбасы жартылай-көшпелі болған, яғни 
олар тастан салған үйінде тұрса, ал оның қасында дәстүрлі 
табғашы киіз үй тігулі тұрған. Сол киіз үй Мұланның отбасының 
бір маңызды дүние болған. Оның ішінде отбасылық тойдарын 
мен ырымдарын өткізіп және қонақтарын қабылдаған. 

Мұланның отбасы бір отар қой, бірнеше ат пен жылқы, 
және түйе ұстаған. Қойдан ет-май мен жүн келген. Жүннен киіз 
үйдің сыртқы жабдықтарын және жерге төсейтін текемет пен 
сырмақтарын, және тоқыма жіп жасаған.  
 



 

 

 



 

  

Табғашылар аттың үстіне мініп жүрген, себебі бұл дала 
тұрғындары жаяу жүретінді жақсы көрмеген. Ал киіз үйді 
козғалу үшін олар оны жинап-байлап түенің мықты арқасына 
жүктеп бір орнынан басқа орнына апарған.  

Табғашылар малды жайлаудан алып келген сон, оны 
ағаштан салған малқораның ішінде үстаған. Ал жайлауда мал 
бос жүріп, шөптен қоріктеген. Аулдың көршілері көп мал бірге 
жинап оны жайлауға жүргізген, әр отбасы бір кісіні жайлаған 
мал бағуға жіберген.  

Әр табғашы ер мен қатын көне көшпенді «бес-қару» 
жауынгерлік өнерін үйренуге тиіс болған. Бес қаруға оқ-садақ, 
сүңгі-найза, семсер-қылыш, балталар және қанжарлар жатқан. 
Бұл ережелгі дәстуріне сәйкес, Мұланның әкесі өз балаларына 
жас кезіннен бес-қару өнерін үйреткен. 

 Табғашылар, олардың солтүстік нақты көшпелі даладағы 
көршілер сияқты, аулдардың айналасында биік қамал дұвалдар 
салған жоқ. Олардың  батырлары өз жылдам оқ  ататын 
садақтарға, ұзын сүңгі-найзаларға және өткір семсер-
қылыштарға сенген. 

Егерде жау келсе, табғашылардың төбелерде орналасқан 
қарауылдары оны байқап, бірте от жандырып, түтінімен еліне 
қауып түралы белгіні жіберген. Онда бүкіл табғашы әскери 
қызметкерлері олардың қаруларын қолына алып, сауыт-
салмандарын киіп, соғыс аттарға мініп, өз рулы-тайпалы 
жасақтарына жиналып, жауыны бетке-бетпен қарсалған. 

 
***** 

 
Біздің әңгімеміз Мұлан киіз үйдің қасында, өз тоқымада 

отырғанда басталады. Ол қой жүні жіптен әдемі басқұрды 
тоқыған. Бұл көне көшпелі өнерді оған оның анасы үйреткен, ал 
анасының өзі бұл өнерді өз анасынан үйренген. Осылай тоқыма 
өнері ұрпақтан ұрпаққа, анадан-қызға өтіп кетткен. 

Бірақтан Мұлан өз жұмысы туралы ойлаған да жоқ. Ол 
әбден көнілсіз отырып, тек дем алған да, әрен-әрен тоқыған.  

 



 

 

 



 

  

Кейде ол тіпті жұмысын тоқтатқан, ал оның әдемі тоқыған 
басқұрға жас тамшылары түсіп қалған. Осы сәтте оны біреуі 
көрсе, «бір жігітке жылаған шығар» - деп ойлауыш еді.  

Бірақ Мұлан нақты мәселеге жас төккен. Кеше күні Бұлан 
ауылына ханның хабаршы келіп, бүкіл әскери-қызметкерлерді 
соғысқа шақырған. Хан Тоба-Вэйге солтүстік Ұлы Даладан келген 
Жұжан Қағанаттын шабуыл жасаған жасақтарға қарсы үлкен 
әскерині жинап жатырған. 

Хан хабаршының  он екі бұрама кағазда жазған қызметкер 
ерлердің есімдердің тізімдерінде Мұланның әкесінің де аты 
болған. Бірақ Мұланның әкесі қартайып, енді әскери қызметке 
лайықты болған жоқ. Өз орнына ұлыны жіберейін деп, бірақ 
оның ұлы әскери жасқа әлі жеткен жоқ. Мұланның тек бір 
кішкентай інісі мен үлкен әпкесі бар еді, ал әпкесі тұрмысқа 
шығайын деп еді. Сол үшін тек Мұлан ғана әкесінің орныңа 
әскерине баруға түсе алауыш еді. 

Отбасы жиналыста Мұлан әкесінің орнына соғысқа түспек 
деген шешім жасалынған. Енді Мұлан өз қарапайым өмірін, 
отбасын, достарын тастап, қорқынышты соғысқа бармақшы 
болған. Сол үшін біздің Мұлан дем алып жылаған. 

 
****** 

 
Табғашы жауынгерлер ханның шақыруына өз толық  

қару-жарақпен келу керек еді. Сол үшін келесі күні әкесі Мұланға 
ақша берген. Мұлан өзіңе жақсы соғыс атты сатып алуға базарға 
барған. Бір ірі емес, бірақ мықты әрі соғысқа үйренген ат тапқан. 
Онымен қатар өзіңе жаңа ер-тоқым мен ұзын, ауыр қамшы сатып 
алған. 

Үйде ол өзіңнің тері-былғардан жасаған сауыт пен дұлыға, 
садак және оққа толық қорамсақ, семсер, соғыс балта және 
қанжар дайындалған. Отбасы оған жолға тамақ пен жылы киім 
жинаған. Енді Мұлан соғысқа баруға дайын болған.  

Таңертен Мұлан шалбар, көйлек, және ұзын шапанын киіп 
алды. Аяғына қалың былғардан тіккен биік етік киіп алды. Беліне 
семсер мен қанжар қосылған белдік орады.  



 

 

 



 

  

Сосын садаққап пен қорамсағы қосқан садақбауды 
байлады. Қорамсаққа отыз үшкір жебелі оқ салған, және 
садаққабына садақ қойған. Үстінен ұзын-женді, ұзын етекті жылы 
жабынша байлады. Басына дәстүрлі бұлан домалақ-төбелі 
баскиим тақты. Енді ол жолға шығуға дайын болған. 

Отбасы мүшелері оны сыртта күтіп жатырған. Екі ат 
дайын тұрыпты – біреуіне ер-тоқым таққан, екіншісіне 
Мұланның соғыс салмандары жүккен. Кететін уақыты келді. 
Мұлан әке-шешені құшақтап, сосын әпке-інісін құшақтаған. 
Табғашылар жылауды ұнатпаған халық болғандықтан, ешкім 
нақты сезімдерін көрсетпей, тек сулаған көздерін тыныштап 
сүрткен. 

Мұлан өз атына мініп алып, далаға бет алды. Бірнеше 
қадам жүрген сон, ол атынды тоқтатып артқа қараған. Кәрі әке-
шешесіне, әдемі әпкесіне және күлкілі інісіне соңғы рет қараған. 
Олардың артында отбасының тастан салған ескі үй, домалақ-
төбелі киіз үй, малқора және бірнеше тал мен ағаштар. Ауылдың 
айналасында ашық кең дала, ал алыста көрінген тау мен төбелер. 
Мұлан оның бәрін еске салуға тырысқан. Одан кейін ол бұрылып 
соғысқа кеткен. Ал әке-шешесі оны тоқтатқан да жоқ. 

Мұланымыз тұған жүртіне орала алады ма? Немесе оның 
жас өмірінді соғыс құртар ма? 

 
****** 

 
Мұлан өзіне жаңа соғыс атты сатып алған үшін басқа 

ауылшы әскери қызметшілерден кешігіп қалған. Олардың бәрі 
кеше кеткен, ал Мұлан жолға жалғыз өзі шыққан. Ұлы Сары-
Өзеннің бойында айдап, оның сары сулардың аққанынды естіп, 
бірақ әке-шешенің сүйікті дауыстарын естімеген. 

Сары-Өзеннің жағасында жалғыз өзі түнеп, таңертен алып 
өзенімен қоштасып, ашық далаға, алыстағы солтүстік Юан 
тауларға қарай жолға шықты. Түнге шейін Мұлан Қаратаудың 
етегіне жетіп, сол жерде қонған. 



 

 

 



 

  

Келесі күні Мұлан өз жеке сапарын жалғастырған. Әке-
шешенің дауысы қайттан естілмеген, бірақ алыстағы Жан-Тау 
сайлардан желімен алып келген Жұжан жауынгерлерінің 
дауыстары естілген. 

 
****** 

 
Әйтеуір Мұлан ханның он-мыңдық түмен әскерине жеткен. 

Бұл әскерині ханның ең мықты түменбасы атқарған. Мұлан 
жолдан соншама шаршап және қорқып, өз халқыны көруге риза 
болған. Олардың бәрі ана табғашы тілінде сөйлеген сон, Мұлан 
«өз жүртіме жеттім» деп сезген. 

Осылай біздің Мұланның  соғыс қызметі басталған. 
Түменбасы оны жеңіл салт-атты садақшылардың қатарына 
қабылдаған. Олардың жасақтары маңайындағы тауларын және 
сайларын құс-қанаты бар сияқты жылдам барласып кеткен. 
Әскеринің негізі денесі - ауыр-сауытты атты жауынгерлер мен 
айдауыл, астында сайдың түбімен асықпай қозғалған. 

Осы соғыстың ішінде талай шайқастар болған. Жұжандар 
батыл әрі қу жау болған. Табғашыларды күні-түнімен кенет 
шабуыл соғып та тез қашқан, ал табғашылар жиі оларға жауап 
беруге үлгіре алмаған. Сонда  түменбасы қашатын жұжандардың 
артына өз жеңіл салт-атты садақшыларын жіберіп, олар 
жауларын қуып, тар таулы жолдарда олармен шайқаскан.  

Мұлан осындай қуғындарға көп рет қатысқан да және көп 
шайқастарда шайқаскан. Ол әкесіне бес-қару өнеріне дүрыс 
үйреткен үшін мың алғыс айтқан. Мұланның садақшылық пен 
қылыштасу өнері өзіннің және үзенгілестердің өмірлерін талай 
рет құтқарған. Мұлан атақты жауынгер болып қалған. 

Түменбасы ақыры жұжандарды Жан-Таулардың солтүстік 
жағына - ашық Ұлы Даланың бетіне қуып айдаған. Енді 
табғышының салт-атты әскери даланың кеңістіктерде еркін 
сайысқан. Бірақ көшпелі жұжандарға да тұған даланың бетінде 
соғысқаны оңай болған. Соғыс енді кең  далада жалғастырған. 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

Соғыс тағыда бірнеше жылға жалғастырды. Кейбір 
жылдары сәт жұжандарға бет көрсетіп, олар табғашыларды Жан-
Тауға қуып айдаған. Ал басқа жылдары табғашының мықты 
әскери жұжандарын қайттан ашық далаға қуып басқан. 

Мұланымыз енді мықты, көпті көрген жауынгеріне 
айналдырған. Талай жас табғашы жауынгерлері сол соғыста қаза 
табқан, сол үшін Мұлан аз қалған ескі жауынгерлердін бірі 
болған. Түменбасы Мұланды бірінші жеңіл салт-атты 
садақшылардың жүзбасы, одан кейін мыңбасы орнына бекіткен.  

Енді атақты «Мұланның мыңы» өзіңді шайқастарда өте 
жақсы көрсеткен – жұжандар да содан қорыққан. Түменбасы 
Мұланның мыңын ең қауыпты, жұжанның даласында терең 
жатқан жерлерге жіберген. Ол «Мұлан менің  бұйрығымды 
орындатады» деп сенген. 

Мұлан және оның мың  жауынгерлері ызғар солтүстік 
желде талай түндер өткізген. Түнгі қарауыл өз шапалақтайтын 
тақтайларды әр сағатта шапалап, оттың шұғыласы олардың 
темір сауыттарда жарқыраған. 

Бір жылы табғашы әскери жұжанның тойтарысын ақыры 
сындырған. Табғашы түменбасы жүз ірі және мың кіші 
шайқастарға қатысқан сон, ескі жаралардан қайтыс болған.  

Соғыс әйтеуір тауысылған. Ол ұзын он екі жылға 
созылған. Мұлан енді жиырма-сегіз жасына жеткен. Жеңіскер 
табғашы әскери енді үйге қайтаруға шешім алған. Он мың 
құанышты дауыстар Ұла Даланың ауасын шайқасқан. Осы мың 
дауыстардың бірі біздің Мұландікі болған. 

 
****** 

 
Мұлан және оның мың жауынгерлері, және бүкіл түмен 

табғашы ханның Ақ-Ордаға жеткен. Ханның өзі сауыт киіп, 
беліне екі бір-біріне қарайтын айдахары бар алтын белдігін 
байлап, өз тағында отырған. Хан өз бетімен жұжандармен қиын 
соғыстан келген женіскерлерін қарсалған. Он екі бұрама 
қағаздарда мың аттары жазған жауынгерлерге сыйақысын 
берген.  



 

 



 

  

 



 

 

Енді Мұланның есімін шақырған. Хан Мұланнан: «Бұлан 
руынан шыққан Мұлан! Мен сенің қаһармандық туралы көп 
естігенмін. Менің әскеримде сен сияқты мықты жауынгерлері өте 
керек екен. Менің Ордамда атқарушы болып қалғың келеді ме?» 
- деп сұраған. 

Бірақ Мұлан оған: «Ханым-тақсырым! Сен Тәнірінің 
Ұлысың, сенің ұсынысың маған ең жоғары намыс! Бірақ мен он 
екі жыл соғысқанмын, енді мен соғыстан шаршадым. Мен өмір-
бойы әскери атқарушы болғым келмейді, енді тек үйіме барғым 
келеді. Сеннен тек менің соғыс олжамды үйіме апару үшін бір 
мықты түйені сұрасам едім!» - деп жауап берген. 

Сонда Хан оған: «Бұл өте өкінішті. Сен сияқты мыңбасы 
маған керек екен. Бірақ бұл сенің таңдауың. Менің батыл-жүрек 
Мұлан, әрине мен саған ең үздік түемді сыйлаймын!» - деп 
айтқан. 

Мұлан атқарған мың жауынгерлерімен қоштасқан. 
Олардың бәрі өз қорықсыз мыңбасының  кетуіне өкініп жүрген. 
Мұлан да өзіннің үзенгілес жолдастармен айырылғысы келген 
жоқ. Бірақ бәрі үйлеріне баруға қажет болған. 

Мұлан ханның жеке табындардан берген бір мықты 
түесіне өз соғыс олжаны жүккен. Бір жүйрік атты хабаршыны өз 
аулына «келе жатырмын» деп хабарымен жіберген. 

Сосын Мұлан басқа бір Тоба-Вэй жауынгерлердің 
мыңбасы досынды тауып алған. Ол да мықты және батыл-жүрек 
жауынгер болып, онымен бірге Мұлан бірнеше шайқастарда 
шайқасып талай жауларын жеңген. Ол да өз үйіне барайын деп 
еді, ал оның ауылы да Бұлан руының ауылы жақта орналасқан 
еді. Мұлан оны жолында өз ауылында қонуға шақырған. Досы 
келісті. 

Енді екеуі аттарменпен және түелермен үйлеріне қарай 
жолға шыққан. Соғыс біткеннен сол, олар ауыр сауттарын 
шешіп, тек жеңіл киімдерін киіп ат айдаған. Жолында олар ән 
салып, ойын ойнап, атпен бәйгеленіп, осылай рақаттанып уақыт 
өтгізді. Еліне қызмет еткен сон өз үйіне баруы өте керемет 
болған! 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

****** 
Мұланның отбасы оның оралуы туралы естуге риза 

болған. Оның әпкесі ең үздік киімдерін тағып және өз ең  
кішкентай баланы алып қонаққа келген. Ал Мұланның он сегіз 
жасқа толған інісі қой сойып, хош-иісті ет пісірді. Оның әке-
шешесі әбден қартайған, бірақ оны қарсалуға көшеге шықты. 
Бір-бірінді қолдап, топрақ жолда өз қызынды күткен.  

Мұлан досымен келгенде, бүкіл отбасы оны қатты 
құшақтады. Мұлан сонда оларға өз үзенгілесті таныстырған. Енді 
бәрі киіз үйне кірген. 

Мұланның әпкесі мен інісі керемет дастархан жасады. 
Ортасындағы ірі табақта жаңа-ғана пісірген ет, оның қасында 
піскен жайма нан. Бүкіл дастарханға тандыр нан мен 
бауырсақтар шашқан. Қымыз бен шұбатқа толық торсықтар, 
әрқайсы адамның алдында қыш кеселер дайын тұр екен. 

Барлықтар тамақ жеген сон, Мұлан әрқайсы отбасының 
мүшесіне сыйлық берген. Әкесіне ең керемет солтүстік бұлғын 
жүнінен тіккен ұзын әрі жылы тон, және асыл таспен қаптаған 
қыны бар қанжар сыйлаған. Шешесіне түлкі жүнінен жасаған 
баскиім, қолғап, және етік берген. Әдемі әпкесіне әсем көйлектер 
мен зергерлік сыйлаған. 

Ал інісіне оның ең алғашқы жауынгерліқ сауыт-салман 
берген - оның ішінде дене сауыты мен дұлыға, садақ пен оқтар, 
жақсы қылыш пен қын, найза, айбалта және қанжар сыйлаған. 
Жас жігітке айналдырған інісі соған қатты құанып, біржола 
сауыт-салманын киіп, ауыл достарға көрсетуге жүгіріп кеткен.  

Енді бәрі сыйлақтарға риза болған. Ал Мұлан киіз үйден 
шығып, ескі тас үйіңе барып, өз бөлмесіне кіріп, ескі кереуетіне 
отырған.  Сосын жауынгерлік киімдерін шешіп, сандықтан өз 
ескі қыз көйлегін таққан. Айнаға қарап, шаштарын мұқиятты 
тарап, оларды әйел түріне сәйкес сәндеп жасады.  Шашына әдемі 
сары гүл таққан. Енді ол қайттан жас бикешке айналдырған! 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

  

Мұлан киіз үйіне қайтып келді. Мұланның отбасы: «Біздің 
Мұлан қайттан қыз болып қалды! және «Енді біз соғыс 
аяқтағанына сеніп тұрмыз!» және «Хандығымызда бейбітшілік, 
тыныштық болсын!» және «Құдай тағала ханымыз және оның 
батырлары жүз жасасын!» - деп айғайлаған.  

Ал Мұланның досы оның  өзгертуіне қатты таңдаған. Өз 
көзіне сенбей, барлығына қарап, ауызын ашып бір де дыбыс 
шығара алмаған. 

Ақырында ол: «Мұлан, біз сенімен бір-бірін он екі жыл 
таныймыз. Үзенгі-үзенгіне мың шайқасқа қатысқанбыз, бір-
бірінің жараларын емдегенбіз! Мен сені «бауырым» деп 
ойлағанбын. Ал сен осы бүкіл уақытта қыз болғансын ғой!» - деп 
айтқан. 

Мұлан оған жымиып қарап, былай жауап берген: 
 

Ер қоян артында шауып жүр, 
Ұрғашы қоянның көзі солғындау. 
Екеуі бір-бірінің қасында жүгіргенде, 
Ерді ұрғашынан қалай айта аласың? 

 
Мұлан досымен сыртқа қыдыруға шыққан. Дала 

қаранғыға айналдырған, айдың көзінен ақ жарық түскен. 
Мұлан досына былай деді: «Енді біз елімізге қызмет еттік. 

Жақсы еттік, жаулардын бәрін шет елге қуып жібердік. Ұлы Дала 
енді біздікі, біздің күзет-қарауылдары солтүстік шекараларын 
қорғайды. Сол бағыттан енді қатер жақында келмес». 

Досы ештенке айтпай оны тыңдаған. Мұлан сонда: 
«Тыңдашы, батыр, біздің соғыс аяқталды, біз енді дем алуға 
лайық болдық. Осы уақытта біз қаруларымызды керегеге іліп 
қойып, отбасын бастау туралы ойлануымыз қажет». 

Мұлан досына нәзік қарап солай деді: «Сен жақсы 
еркексің. Мен саған бірнеше жыл бойында үйренгенмін. Сезімді 
сеннен тығылуға қиын болды. Мен саған әйтеуір «сені сүйемін» 
деп айтуға ұзақ уақыт армандағанмын». Енді айтуға уақыт келді. 

 
 



 

 

 



 

  

Осы сөздермен Мұлан тоқтап, досының қолынды қолға 
алып, тұра оның көзіне қарап: «Менімен қал, байым бол!» - деп 
айтқан.  

****** 
 
Ал киіз үйдің ішінде сол кезде Мұланның әкесі сөйтіп 

сөйлеген: “Біздің Мұлан нақты қаһарманға айналдырды! Өз 
әкесінің намысың қорғап, оның орнында соғысқа қатысқан. 
Соғыста батылдығын және жауынгерлік өнерін көрсетіп, даңқы 
болып және ханның өз қолынан сайақысын алған. Тұған үйіне 
аман келіп, үлкен олжасымен оралды!» 

Барлықтарға қарап: «Бірақ оның ең маңызды жетістігі 
деген – өзіннің үйіне жаң а күйеуін алып келгені екен!». Барлығы 
Мұланның ерлігін мақтап күлген. 

 
****** 

 
Мұланның соғыстан сәтті оралғаны және оның батырлығы 

туралы хабар тез бұлан ауылдарынның арасында тараған. Оның 
ерліктері оның өмір уақытында аңызға айналған. Руластары 
«сондай адам ең мықты мақтағанына лайықты» деп шешкен де 
оған «Мұлан-Батыр» деген атын қойған.  

Мұлан мен оның соғыс досы үйленіп, балалы болған. Олар 
ұзақ әрі бақытты өмір сүрген, және олар өз балалар мен қыздарға 
«бесқару» өнерін үйреткен. 

Ал бірнеше жылдан кейін жұжандар қайттан солтүстіктен 
келгенде және Тоба-Вэйге жаңадан шабуылдар жасағанда, бұлан 
руының Мұлан-Батырдың балаларымен басқарған жаңа ұрпағы 
ханның шақырғанына жауап елінді жаудан қорғауға шыққан. 

 
 

 
Соңы 



 

 

 



 

  

Бұл кітап туралы 
 
Бұл кітаптың бас мағынасы – тарихи Мұланның шынайы 

құпиясын ашып білдіріп қою – ол кісі қытай емес, бірақ 
жартылай көшпелі Табғашы (Тоба) халықтың өкілі болған, және 
оның тамырлары Ұлы Еуразиялық Даладан табылады. Бұл 
тарихы осы кітаптағы сияқты бүгінге шейін әлі ешкім айтпаған. 
Автор бұл кітапты реконструкция ретінде және «Мұлан туралы 
баллада» түпнұсқасына сәйкес жазуға тырысқан.  

 
Автор туралы 
 
Данияр Байдаралы - жазушы, иллюстратор, сүретші, 

сәулетші (архитектор) және тарихи реконструктор. Өзі қазақ 
елінің баласы болса, көшпелі өркениеттің көзінде - Қазақстанда 
тұрады, және осы өркениеттің мәдениетінің иеленушілердің бірі 
болып табылады. Бірнеше жыл АҚШ-та жұмыс жасап тұрған. 
Оның ең басты тақырыбы-  Еуразиялық көшпенділердің дәстүрлі 
және материалдық мәдениет. Ол тарих және жазбаша 
дереккөздерін зерттегенін үстінде көне көшпенділердің 
киімдерін, ат-саймандарын, сауыт-қаруларын, аксессуарларын 
зерртеп, олардың репликалар жасап, іске қосып тексереді да 
қорытындыларды шығарады. 

 
Жазуы мен сүрет салуы Данияр Байдаралының бұрыннан 

бері бір мықты құштарлығы болған. Бала кезінде ол жүздеген 
балаларға арналған кітаптарды және әлемдегі дәстүрлі 
ертектерді оқыған. Оған ең ұнағандары - әдемі, қызық 
сүреттермен кітаптар еді. Енді бүгін ол өз ескі тарихымен 
қызығуды мен ғылыми зерртеуды, және сүрет салу өнеріні 
бірлестіріп, балаларға арналған кітаптарды жазады, мысалы осы 
Мұлан туралы хиқаясын. 

 



 

 

Иллюстрациялар туралы 
 
Данияр Байдаралыда екі өнер білім дипломдар бар. 

Бірінші ол мүсін, сүрет, иллюстрация және кескіндеме оқыған. 
Екінші ол «өнер тарихы мен өнертануды» оқыған. Оның үстінде 
ол сәулет (архитектура) дипломын ұстап жүр. 

 
Оның бірегей өнер стилине әртүрлі ықпалдар әсер еткен, 

оның ішінде Көне дүние өнері, ортағасырдағы еуропалық, 
жапондық, қытай және ортаазиялық миниатюра, классикалық 
өнері, 19-20 ғасырдағы реализм, және заманауи кино мен комикс 
өнері. 

 
Осы «Мұлан: шынайы тарихы» кітабында ол нақты тарихи 

Мұланның өмірінің жағдайлары мен ахуалдарын анық және 
шын көрсетуге тырысқан. Мұлан ерте ортағасырлық Солтүстік 
Вэй мемлекетінде өмір сүрген, және оның Табғаш (Тоба) жүрті 
жартылай көшпелі халық болған. Байдаралы мырза 
табғаштардың киімдерін, шаш үлгілерін, сауыттарын, қару-
жарақтарын және көліктерін зерттеп, бұл ақпараттарын өз 
иллюстрацияларға еңгізген. 

 
Сонымен қатар, табғаштардың жауларын – Жұжан 

қағанатты сүрет салғанда, ол осы екі қастық елдердің туралы 
тарихи ақпаратына сүйенген. Мысалы, екі елдерінің қару-
жарақтары мен сауыт-салмандары негізі бір-біріне қатты ұқсас, 
текқана азғантай аумақтық ерекшеліктермен. Табғашылар бәрін 
дөнгелектеген пішінді жақсы көрген: олардың дұлығалар мен 
баскиімдер, және олардың киіз үйлер дөнгелектеген үстімен 
болған. Сонымен, олар ерекше, үлкен, ұзын-жеңді шапандар 
киген – бұл шапандармен олар «жабыншамен» (плащ) секілді 
жамылған. Керісінше, жұжандар биік-төбелі дұлығаларды 
ұнатқан. 

 



 

  

Тағы бір ерекшелігі: осы кітапта Бейдаралы мырза 
көшпелі жұжандарды айуан мінезді, лас жүнді киім киетін 
жабайдар (варвар) сияқты көрсеткен жоқ. Тарихи және 
археологиялық деректер бойынша, жұжан әскери тәртіпті 
болған, сосын табғаш әскери сияқты жабдықталған еді. 
Кішкентай ерекшелерге қарамасақ, бұл екі әскерилер бір-біріне 
тен болған. Бұның ешқандай таңданатыны жоқ, себебі екеуі де 
бір көзден шыққан – Ұлы Еуразиялық Көшпелі өркениеттен. 
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Мұлан: шынайы тарихы 
 

Автор және сүретші:  Данияр Байдаралы 
 
Мұлан туралы естісе, оқырмандар жиі “бұл Қытайдың 

тарихы» деп ойлайды. Ол да дұрыс, бірақ Мұланның хиқаясы 
Қытайдікі ғана емес, ол Еуразиялық түрік-моңғол көшпенді 
халықтардің тарихыне де жатады. Неге солай сұрасаңыз, осы 
кітапті оқып, жауабыңызды біліп аласыз.  

Жазушы, сүретші, және тарихи реконструктор Данияр 
Байдаралы сізге Мұланның көшпелі тамырларын туралы 
дәлелдеуге тырысады.  
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