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ҚОРҚЫТ АТАНЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ МҰРАСЫ  

 
Түйін 

Зерттеу жұмысында аты аңызға айналған Қорқыт Атаның аспаптық музыкасының 

қалыптасуымен байланысты жалпытүркілік маңызы қарастырылады. Бұл контексте батыс-еуропа, 

орыс және қазақ қорқыттанушы ғалымдарының еңбектері талданады. Жұмыстың зерттеу нысаны 

ретінде қазақ қобыз музыкасының негізін қалаушы Қорқыттың музыкалық мұрасы алынды, оның 

күйлеріне тақырыптық, мазмұндық және сараптау негізінде талдау жасалынды. Сарын термині 

берілген жұмыстың негізін құрайды. Зерттеудің түйінді негізі жеке авторлардың және/немесе 

аймақтық мектептер көзқарасымен сипатталатын; Орталық Азияның кәсіби дәстүрінің анағұрлым 

көне формаларының бірі саналатын сарын ұғымы болып табылады. Сарынға варианттылық, 

тұрақтылық тән. Автор көптеген түркітілдес халықтардың (алтай, башқұрт, хакас т.б.) 

музыкасында фольклордың ежелгі түрінің халық жадында сақталған Қорқыт сарындарына 

тоқталады.  

 

Тірек сөздер: Қорқыт, қобыз музыкасы, сарын, түркітілдес халықтардың музыкасы 

 

Қорқыт Ата есімі түркі халықтарының жалпы тарихы мен мәдениетінде кеңінен 

белгілі болып (Қазақстан, Орта Азия, Кавказ, Алтай және т.б.), олардың руханиятында 

ерекше мағынада орын алады. Ал, атақты «Қорқыт Ата кітабы» – жалпы осы жерлерде 

мекендеген оғыз-қыпшақ және де басқа елдердің ортақ дүниесі. Көптеген ғасырлар өтсе 

де, «Қорқыт Ата» дастаны өзінің тарихи маңыздылығы мен рухтық құндылығының 

арқасында жержүзінің ойшылдары мен ғалымдардың еңбектерінің өзегі болып келеді. 

Қорқыт туралы осы заманға дейін 800-ден астам философиялық, тарихи-әдеби жұмыстар 

жарық көрген екен. Зерттеуші ғалымдардың аттарын қысқаша келтірсек, ол Х.Ф.Дицтен 

бастаған бірнеше неміс және көптеген батыс-еуропа оқымыстылары, ресейліктер – 

В.Бартольд, И.Кастанье, В.Радлов, Ә.Диваев, В.Жирмунский, В.Басиловтар, түркі 

зерттеушілері – Ш.Гөкәй, М.Қырғызоғлы, әзербайжандықтар – Г.Аслы, М.Тахмасиб, 

Х.Көроғлы, қазақ оқымыстылары – Ш.Уәлиханов, Ә.Марғұлан, А.Жұбанов, М.Әуезов, 

Ә.Қоңыратбаев, Ш.Ыбыраев, Е.Тұрсынов және т.б.  

Академик Әлкей Марғұлан былай деген: «Қорқыт Ата – халықтың рухани санасында 

ұлы сәуегей, қазақ бақсыларының пірі, табынатын тәңірісі. Бақсылар оны әрдайым бабам 

деп Қорқытқа сиынып отырған» [1, 45-б.]. Ал, қорқыттану ғылымында көптеген құнды 

жұмыстар жазып, ғылымның бұл саласын насихаттап, дамытуда қомақты үлес қосқан 

В.Бартольд болса, «Қорқыт жыршы, халық тағдырына қиыншылық туғанда, ол ел 

басшыларына даналық ақыл, Отан қорғайтын батыр ұлдарына ақ бата беретін, ол ата-

бабаларының дәстүрін жалғастырушы Ұлы тұлға» – деп жазады [2, Б.117-119.].  

Аты аңызға айналған Қорқыт Ата – көптеген деректер бойынша, VIII-IX ғасырлар 

арасында Сырдария жағасында өмір сүрген. Оның рухани мұрасы халық тарихымен және 

емшілік, әдет-ғұрып, бақсылық өнерлерімен байланысты болған. Кейбір түркітілдес 

елдердің ұғымында, ол мысалы, философ, жырау, әскери қолбасшы, эпик болып, 

кейбіреулерінде – дана, батагөй, шебер музыкант, ал қазақ өнерінде Қорқыт бақсылардың 

пірі, қобыз аспабының, оның музыкасының негізін салушы ретінде жоғары бағаланған.  

Сонау көне дәуірден бері атадан балаға, яғни ұрпақтар жалғасында көздің 

қарашығындай сақталып келген, оның ішінде әсіресе бақсылар, қобызшылар, жыраулар 

өнерінде киелі музыка іспеттес болмысын тапқан Қорқыттың оннан астам (нұсқаларымен 

бірге) күйлері бар. Оларды атап айтқанда мыналар – «Ұшардың ұлуы», «Тарғыл тана», 

«Елім-ай», «Әуппай», «Сарын», «Қоңыр», «Башпай», «Желмая». Бұл туындылардың 



 Күзембай, С. Қорқыт Атаның музыкалық мұрасы | 7 

  

барлығы бабамыздың және халқымыздың өмірі мен тұрмыс-салтымен тығыз байланысты. 

Олардың (күйлердің) әрқайсысы адам тағдырының әртүрлі көріністерін бейнелейді. 

Мысал ретінде аталған күйлердің қысқаша мазмұны мен шығу тарихына тоқталсақ, соғыс 

пен шабуылдардан зарыққан елі туралы тарихи күйі «Елім-ай, халқым-ай!», жоқтау 

жанрындағы «Ұшардың ұлуы» тазы иттің кенеттен қайтыс болған иесіне ұлуы, оны 

естіген баланың анасы: «жалғызымнан айрылдым, қанатымнан қайрылдым, Ұшар, Ұшар, 

кә-кә деп зарлайды. Арнау жанрында үнделетін «Желмаяны» алатын болсақ, ол күйді 

Қорқыт өзінің жан серігі, әрі қанаты, жүйрік, әрі төзімді Желмаясына арнаған. Ал, 

«Қорқыт» атты топтамалары күйшінің өмірімен байланысты: Қорқыт Атаның өлімнен 

қашып, Сыр суына қасиетті кілемін төсеп, терең ой-толғаныспен, қобалжып, дәрияның 

бетінде қобыз тартып шығарған күйі – деп тұжырымдалады. «Байлаулы киіктің зары» күйі 

ана-киік өзі ұсталғаннан кейін, жетім қалған екі лағын қайғырған, зарын баяндайды. 

Күйшінің мұндағы ойы – мейірімділік пен жауыздық, жан-жануарларға деген аяныш пен 

қайырымдылық. 

Қорқыт туындыларының ішінде ең бір қайғылы күй ол – «Әуппай, әуппай». Аңыз 

бойынша, мұнда өмірдің бір көрінісі бейнеленген. Емшегінен сүт шықпай, аш баласын 

жұбатып отырған анаға Қорқыт қобызымен сарындатып: 

Айналайын балам-ай, 

Жас балаңа алаңдай, 

Аш болсаң да ойыңда, 

Аман сақтау балаңды-ай – деп ана мен балаға жаны 

ашып, мейірімділігін білдіреді. Мазмұны мен тақырыбы осы күнге дейін өзекті «Елім-ай, 

халқым-айға» қайтадан келетін болсақ, мұнда әуенімен біртұтас, синкерттік түрде 

үндескен, толғау жанрымен байланысты келтірілген, өлең жолары бар. Ғұлама Бабамыз: 

«Елім-ай, халқым-ай, қолыңнан найза, үстіңнен сауыт түспеді-ау. Ел басына мамырстан 

заман туып, шат-шадыман өмір сүрер күндерің болар ма екен?» – деп күйзеліп, 

армандаған екен.  

 
Кезінде бұл шығарманы репертуарында сақтап, орындаушы, Қорқыт Ата мұрасын 

әрі насихаттаушы, қызылордалық, марқұм Нышан Шәменұлы. Күйдің сарыны өте 

қайғылы, мазмұнына сәйкес оның ладтық жүйесі (диатоникалық минор), ауыспалы өлшем 

(2/4, 3/4), диапазоны (кіші септима), үлкенді-кішілі форшлагтар (си-бемоль, ля), қорыта 

айтқанда, жалпы музыкалық тілі – сомдалған идеяны терең суреттейді. Күйдің көнелігін 

оның кварталық бұрауы да дәлелдей түседі (ре-соль).  

Киелі тұлғаның аталған күйлерінде оларға тән ішкі энергетика (күш-құдірет), 

магиялық-шипагерлік сакральдық қасиет, философиялық тереңдік, көркемдік кереметтілік 

ерекше белгіленеді.  
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Қорқыт күйлері көбінесе құрылымы жағынан ықшамды, жай екпінді, қысқа-қысқа 

мотивтерден тұрады. Оларда бір-біріне ұқсас тұрақты (канондық) мақамдар жиі 

қайталанып келеді. Қорқыт шығармашылығының көнелігі, оның ұлттық ежелгі 

фольклормен тығыз байланысы сарындардан анық көрініп тұр. Жоғарыда аталған 

«Қорқыт сарыны» атты (оның екі нұсқасы нотаға түскен) күйге сүйене отырып, сарынды 

сонау байырғы заманнан қалыптасқан музыканың ежелгі түрі деп саралауға болады. 

Сондықтан да сарынның бастауы Қорқыт мұрасында жатыр деп толығымен айта аламыз. 

Бұл пікірді дәлелдеу үшін ұлы ғалым-энциклопедист Шоқан Уәлихановтың тұжырымын 

келтірейік. Оның пікірі бойынша, «Қырғыз (қазақ – С.К.) бақсыларында ең алғашқы бақсы 

болған Қорқыт туралы аңыз кең тараған. Онда Қорқыт (қазақтарға – С.К.) қобыз ойнап, 

сарын айтуды үйреткен» («У киргизских (казахских – С.К.) шаманов есть легенда о 

Хорхуте, первом шамане, который научил их играть на кобызе и петь сарн» (астын сызған 

– С.К.) [3, 168-б.]. 

Сарын туралы құнды ой-пікірлер көрнекті тіл маманы, түркітанушы 

А.Байтұрсыновтың [4, 298-б.] (оның ғылымға енгізген термині – «сарын – сөз саласы») 

еңбектерінде, оның көп мәнді мағыналары туралы Ә.Марғұлан, М.Әуезов, С.Қирабаев, 

С.Қасқабасов, А.Ісімақова және т.б. оқымыстылардың зерттеулерінде жазылған. Аталған 

еңбектерде негізінде тарих, тіл, әдебиеттану салаларына қатысты болып келеді, ал 

музыкатану саласында сарын тың мәселені құрайды.  

Жалпы айтқанда, сарын ұлттық мәдениетіміздің ежелгі дәуірінде пайда болып, одан 

әрі өмір талабына сәйкестене келе, ғасырлар бойы сараланып, өзінше дамыған. Оның 

болмысы бірнеше тарихи кезеңдерді қамтиды. Сарынның алғашқы түрі тұрмыс-салттық, 

бақсылық, эпикалық жанрлардың, сонымен қатар, басқа да халық музыкасының негіздерін 

қалап, лирикалық әндердің, айтыстың, аспапты музыканың өзектерін құрастырып, халық 

композиторларының – сал-серілердің, ақындардың, күйшілердің шығармашылығына 

елеулі ықпалын тигізді. Сондықтан мәдени мұрамыздың тарихында сарындардың орны 

өте маңызды да ерекше. Бұл тұрғыдан атақты ағылшын оқымыстысы, мәдениеттанушы 

және этнограф Э.Тайлор (1832-1917) өзінің «Алғашқы мәдениет» атты белгілі еңбегінде: 

«Мәдениеттің әр түрлі кезеңдері оның бірте-бірте дамуын көрсете келе, өткен дәуірдің 

мұрасы болып, келешектің қалыптасуында маңызды рөл атқарады», – деген [5, 18-б.]. 

Сарынды ежелгі фольклордың архаикалық түрі ретінде танып, оны тікелей талдау 

қажетті мәселе. Ерекше мәдени құбылыс ретінде сарын ғасырлар қойнауынан бізге дейін 

жетіп, рухани болмыстың және өмір тұрмысының жан-жағында қолданылып келеді. Бұл 

көне сөздің мағынасы Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде [6, Б.194-195.] және филология 

терминдерінің сөздігінде [7, Б.232-233.] толық келтірілген. Сарынның рухани 

мәдениетіміздің өзегі ретінде ғасырлар тереңінен бізге жеткендігі «Қазақ өнері» атты 

энциклопедияда ғылыми түрде дәлелденеді. Мұнда сарын музыкалық-поэтикалық 

фольклордың көне түрі» делінген [8, 603-б.]. «Сарын» сөзінің этимологиясы (сарындату, 

сарындатып айту) қазақ әдебиеті мен лингвистикасында, филологиясында ерекше 

стильдік бағыт ретінде сипатталады. Сюжет дамуының жетекші желісі ретінде, романның 

негізгі кейіпкерлерінің ішкі дүниесін ашатын көркемдік әдіс болып, олардың ой-

пікірлерінің бірлігін көрсететін құралға айналып, сонымен қатар, қысқа да нұсқа 

поэтикалық өлеңдер түрінде де кездеседі.  

Ал музыкада, дәлірек айтқанда, опера және күрделі оркестрлік туындыларда 

лейтмотив, лейт-интонация ұғымдары негізгі сарын түрінде және басқа да көркемдік тәсіл 

ретінде кең пайдаланылады. Сарынның ортақ тарихи-генетикалық тамырлары жалпы 

түркітілдес халықтардың (балқар-қарашайларда, ноғайлықтарда, башқұрт-татарларда, 

тувалықтарда және т.б.) ғұрып-салт музыкасында жиі кездеседі. Филология 

ғылымдарының докторы Р.А.Султангареева башқұрттардың үйлену салты мен 

жоқтауларын зерттеу барысында қазақ, татар, ноғай, т.б. туыстас этностардың 

фольклорлық нұсқаларын өз еңбектерінде келтірген. Мысалы, балқар-қарашайларда 

сарын, сарнау, жылау-сықтау деп айтылып, рәсім-салттық функцияларды орындап, ұлттық 
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дәстүрлерінде кеңінен орын алған [9, 28-б.]. Ғалым олардың мақамдарының архаикалық 

кезеңде пайда болғанына ерекше назар аударады. 

Жоғарыда анықталған сарынның сипаттамасы оның көптеген халықтардың 

мәдениетінің көне түрі бола тұра, алдымен вокалдық музыкада қалыптасқанын 

нақтылайды. 

Алғашқы қауымның адамы өзінің музыкалық қажеттіліктерін бастапқыда дауыспен 

немесе ішінен өзі үшін ыңылдаған. Бірте-бірте үнделіп жекелеген дыбыстар, кейіннен 

мағынаға ие болып, музыкалық фразалардың кешеніне айналып, үздіксіз қимыл үстінде 

қалыптасып, дамыған, адамның қоршаған ортаны игеруі мен ой-жүйесінің қалыптасу 

деңгейіне байланысты болған, сөйтіп, интонациялық-дыбыс биіктігіне, ырғақтылығына, 

өлшемі мен екпінінің ұйымдасуына бейімделіп, мағыналы-эмоционалды мәнімен 

бастапқы эстетикалық белгілерге ие бола бастады. Бұл ұзақ және мағыналы үрдіс біресе 

қарқынмен дамып, біресе жеткен көркемдік құндылықтарын жоғалтып, жалпы музыкалық 

тілдің қалыптасқан элементтерінің құрылуына әсер етті. Көне музыкалық мәдениет 

архаикалық өнердің басқа түрлері тәрізді синкреттік түрде болып (дыбыс, сөз бен қимыл), 

кейінірек бөлектеніп, жанрлық және стильдік белгілерге иеленеді. 

Сарынның негізінде дәстүрлі өнердің эстетикалық және дыбыстық сұлулығы, 

музыкалық тілінің әуендік-интонациялық ерекшеліктері байқалады. Көптеген тарихи 

құбылыстардан өткен сарын халықтың поэтикалық және музыкалық фольклорының 

іргесін қалаған. Рухани мәдениет өкілдерінің (Қорқыт, Асан Қайғы) философиялық және 

музыкалық мұрасында, терменің речитативтік-декламациялық негізінде, аспапты 

шығармалардың (қобыз, домбыра және сыбызғы күйлерінде) бастапқы мақамы ретінде 

сарынның орны басым бола бастаған. 

Сарындар алғашқы музыка мәдениетінің бұлағы ретінде қабылданып, бізге жеткен 

ноталық нұсқалары бойынша Қорқыт сарындары, бақсылық және тұрмыстық сарындар, 

сонымен қатар ақындық, күйшілік түрлері болып жүйеленеді. 

Ал, Қорқыттың музыкалық мұрасында сарынның (бірнеше варианттарымен бірге) 

көне фольклор үлгісі ретінде орны ерекше. Себебі, музыканың бұл түрінде көптеген 

түркітілдес халықтарының ұлттық өзектері сақталып қалған
1
.  

 
Қорқыт сарынының негізгі әуені таза кварта шеңберінде үнделеді (ре-соль), орташа 

екпін мен ауыспалы өлшемдер, дыбыстар қатары осы интервал негізінде біресе жоғары 

секіріп, біресе төмек тізбектеліп, мұңды көңіл-күйді бейнелейді (диатоникалық минор).  

Ортаңғы бөлім сәл жылдамдата басталып, әрі қарай екпіндете қос дыбысты (таза 

кварталар) үрдіске ауысып, күй аяғында (кодасында) алғашқы екпінге ауысады.  

Қорқыттың басқа күйлерімен салыстырғанда, бұл туындысы көлемді болып, мұнда 

алғашқы мақам даму тәсілдерімен қамтылған. Сірә, сарынның бұл түрін орындағанда, әр 

                                                 
1
 Талдауға сарынның үзіндісі алынған. 
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қобызшы өз тарапынан бастапқы мақамды импровизациялық үрдіске түсіріп, оны 

құрылым жағынан дамытқан. Соның нәтижесінде сарын көлемді болып, музыкалық ой 

даму процесіне түскен.  

Кезінде аса сезімтал, мәдениетті, сирек кездесетін интеллектің иесі А.В.Затаевич 

қазақтың байырғы бай музыка өнерін асқан сүйіспеншілікпен жинап, зерттеп, жарыққа 

шығарып, бүкіл прогрессшіл адамзатқа танымал етті. Сарындарды Ұлы Даланың рухани 

байлығының бірі ретінде жоғары бағалап, олардың (сарындардың) көркемдік құндылығын 

дәлелдеп, эмоционалдық әсерін, тұрмыста алатын орнын өз еңбектерінде нақтылы түрде 

көрсетті. Көне дәуірден ХХІ ғасырға дейін музыка өнерінде қалыптасып келе жатқан 

фольклордың бұл түрін, оның жанрлық сипатын, ұлттық өзектілігін, музыкалық 

заңдылықтарын зерттеуді нысанаға біз алдық. Оларды жүйелеу барысында сарындардың 

Қорқыт бабаның музыкалық мұрасынан өзектенгенін, сонымен қатар, халық 

шығармашылығына тән эпикалық дәстүр, терме, толғау, желдірмелердің де сарыннан 

туындағаны туралы баяндалды. 

Сарындардағы музыкалық-стильдік ерекшеліктер ХIХ ғасырда одан әрі дамып, 

халықтың ән және аспаптық өнерінің, сал-сері, ақындар мен халықтың кәсіби 

композиторларының шығармашылығының өріс алуына әсерін тигізді. 

Бұл жұмыста біз алдымызға қазақстандық музыкатану саласында алғаш рет өте қиын 

әрі бұрын қарастырылмаған мәселелерді шешуді мақсат еттік. Ол – музыка мәдениетіндегі 

архаикалық түрі мен типтердің бастауларын анықтау, оның ішінде Қорқыт ата 

сарындарының тарихи орнын көрсету және аты аңызға айналған бабамыздың музыкалық 

мұрасы туралы сөз көтеру болды. Сонымен қатар, Қорқыт мақамдарының киелілігі 

туралы, оның магиялық-шипагерлік қасиеті, музыкалық семантикасындағы ғасырлар 

бойы қалыптасқан, дәстүрлі өнерде өзінің әрі қарай болмысын тапқан қайталанатын 

мотивтер (стереотиптік, канондық), Қорқыттың қобыз күйлеріне тән бурдондық құрылым, 

дыбыс үнделуінің релятивтік түрде шығуы, мотивтердің вариантты жолмен дамуы және 

т.с.с. проблемалар қысқаша пайымдалды. Қорқыт ата дәстүрі, оның сарындары, 

таланттары Аллаһтан қабылданған бақсы өнерінде, жыраулықта, ақындық 

шығармашылығында өлмес жалғасын тапты. Оған ең бір таңғажайып мысал ретінде ұлы 

классик-қобызшы Ықылас Дүкенұлының (1846-1916) творчествосын келтіруге болады. 

Қорқыт дәстүрі, оның сарындары дарынды қобызшылар Тілеп, Әбікей, 

Н.Шәменұлы, Д.Мықтыбаев, Ж.Қаламбаевтардың орындаушылық өнерінде, қазіргі 

кезеңдегі жазба композиторлар С.Мұхамеджановтың қобызға арналған концертінде, 

Қ.Шілдебаевтың «Қара кемпір» атты шығармасында, Б.Баяхуновтың Төртінші 

симфониясында (оның ортаңғы бөлімі «Душа Коркыта» деп аталады), А.Райымқұлованың 

жаңа аспаптық пьесасында және фольклорлық «Тұран» ансамблінің концерттік 

бағдарламаларында жаңашыл тәсілдермен байытылып, замана сұраныстарына сәйкес 

өзінің өміршілдігін көрсетуде. 

Заманымыздың ұлы жазушысы, академик М.О.Әуезов (1897-1967) «Қорқыт туралы 

аңыз» деген мақаласында Қорқыт музыкасы, оның көркемдік-рухтық құндылығы мен 

ерекше тигізетін әсері туралы былай деген екен: «Он (Қорқыт) вложил всю свою душу в 

эти мелодии (имеются в виду кобызовые мелодии – С.К.) и чудесные звуки его струн 

прозвучали на весь мир, дошли до людей, захватили и пленили их. С тех пор мелодии 

Коркыта и созданный им кобыз пошли странствовать по земле, а имя Коркыта осталось 

бессмертным в струнах кобыза и в сердцах людей» [10, 99-б.]. 

Қорқыт Атаның мұрасы тек түркітілдес халықтардың ғана емес, ол бүкіл 

прог.рессивтік адамзаттың руханияттық асыл қазынасы. Ұлы тұлға туралы прозалық және 

поэтикалық, сахналық туындылар жарық көріп, ғылыми конференциялар, музыкалық 

конкурстар, фестивальдер өткізілуде. Сонымен қатар, Қорқыт Ата деген ғылыми және 

көпшілікке арналған энциклопедия. Бұл тұрғыдан қазақтың көрнекті ақыны, философ, 

ғалым Шәкәрім Құдайбердиевтің (1858-1931) «Қорқыт сарыны» және «Қорқыт Хожа 

Хафиз» атты өлеңдерін айта керу қажет.  
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Журналист Е.Жұмахметұлының мақаласыда («Алматы ақшамы». 29.10.2016) тағы да 

бір қызықты мәлемет бойынша, ол Шешенстанға жұмыс бабымен барғанда Дербент деген 

қаласын аралап жүріп, Қорқыт бабамызға арналған қабырханы көріпті. Сол басылымда 

журналист Түркияның Байбұрт елді-мекенінде Қорқыт бабамызға арнап, кесене 

тұрғызылса, соау еуропаның астанасы саналатын Брюссельде де бабамызға орнатылған 

ескерткіш бар екенін келтіреді. Ал, Қызыордада бабаның басына көтерілген күрделі 

мемориалдық кешен бәрімізге белгілі. Сонымен, аты аңызға айналған, қасиетті де киелі 

Қорқыт бабамыздың мұрасы түркітілдес халықтардың, олардың ішінде әсіресе, қазақ 

елінің Мәңгілік рухани байлығы.  
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С. Кузембай 

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ КОРКЫТ АТА  

 

Аннотация 

В научном исследовании раскрывается общетюркская значимость легендарной личности 

Коркыт Ата, с которой связывается создание инструментальной музыки. В этом контексте 

отмечаются труды западно-европейских, русских и казахских коркытоведов. Непосредственным 

объектом в работе предстает музыкальное наследие Коркыта, основоположника казахской 

кобызовой музыки, производится общая характеристика его кюев, разрабатывается их 

тематическая, содержательная и аналитическая основа. Опорной точкой исследования становится 

понятие сарын – напев, характеризующий отдельного автора и/или региональную школу; одна из 

наиболее архаичных форм в устных профессиональных традициях Центральной Азии. Сарынам 

свойственны такие признаки, как формульность, вариантность, устойчивость. Автор более 

подробно останавливается на сарынах, атрибутируемых в памяти народа как сарыны Коркута, и 
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выявляет аналоги этого древнего вида фольклора в музыке многих тюркоязычных народов 

(алтайцев, хакасов, башкир и т.п.). 

 

Ключевые слова: Коркыт, кобызовая музыка, сарын, музыка тюркоязычных народов. 
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MUSICAL HERITAGE OF QORQYT ATA  

 

Abstract 

The scientific study reveals the whole-Turkic significance of the legendary Qorqyt Ata 

personality, with whom the creation of instrumental music is associated. In this context, the works of 

Western European, Russian and Kazakh Qorqyt studies are noted. The musical heritage of Qorqyt – the 

founder of Kazakh kobyz music – is a direct object of this study; a general description of his kuys is 

produced, their thematic, substantive and analytical basis is developed. The reference point of the study is 

the concept of saryn – the tune that characterizes an individual author and/or a regional school; one of the 

most archaic forms in the oral professional traditions of Central Asia. Saryn has such peculiar features as 

formulary, variability, stability. The author dwells in more detail on the saryn, attributed in the people’s 

memory as Qorqut’s saryn, and reveals the analogues of this ancient type of folklore in the music of many 

Turkic-speaking peoples (Altai, Khakass, Bashkirs, etc.). 

 

Keywords: Qorqyt, kobyz music, saryn, music of Turkic-speaking peoples. 
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