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(Құрманғазы атындығы ҚҰК мысалында) 

 
Түйін 

Бұл мақалада сан ғасырлар қойнауынан саф алтындай дәстүрлі «Құйма-құлақ» әдісімен 

ауызша сақталған қазақ күйлерінің дамуы үдерісіндегі маңызды аспектілер қарастырылған. Олар 

күйлердің аңыз-әңгімелері және орындаушылық өнердегі дарынды күйшілердің деректері 

бойынша кезеңдеуге көмектесті. Осындай орындаушылық өнер арқылы жеткен деректер бойынша 

консерваторияда күйшілік мектептердің қалыптасуы, ғылыми ортаға енуі, оған еңбек сіңірген 

мамандар ізденісі сөз болады. А.Жұбанов ұстанымы мен жүйесі ізінде қалыптасқан қазіргі 

замандағы күйшілік мектептерінің саны мамандардың пайымдауынша он бір. Олар: 1) Батыс 

күйшілік мектебі – Құрманғазы, Дәулеткерей, Маңғыстау, Қазанғап, Дина өзара жеке бесеу; 2) 

Арқа күйшілік мектебі – Тәттімбеттен бастау алады; 3) Қаратау күйшілік мектебі – Сүгірден 

жалғасқан мұра; 4) Жетісу күйшілік мектебі – Байсеркеден; 5) Алтай – Тарбағатай-Бисембі; 6) Сыр 

бойы – Әлшекей, Мырза; 7) Қәзіргі заман күйшілік мектебі. Ұжымның музыкалық білім 

бағдарламасын дамытуы, репертуар жасақтауы, домбыра аспабын және өнерін ғылыми-

зерттеушілік, оқу-әдістемелік арнаға кіріктіруі, күй өнерін насихаттауы, орындаушылық өнерді 

кемел үрдіске жеткізуі, домбыра өнері кәсіби түрде іргесін қалаған уақыттан бергі, болашақ 

рухани мұра иегерлерін дайындаудағы тығыз бірліктегі еңбек нәтижелері де айтарлықтай. 

 

Тірек сөздер: күй, домбыра, күйшілік өнері,  күйшілік мектептері. 

 

 

Қадым замандардан бір-бірінсіз алып қарауға болмайтын қасиеттер, құбылыстар, 

болмыстар қатарына ай мен күнді, жер мен аспанды, күнмен түнді жатқызсақ, сол сияқты 

ұлтпен өнерде, өнермен тарихта, ұлтпен болмыста осы сипатта тығыз байланысты 

құбылыстар. Қазақ халқының сан ғасырлар уақыт аясындағы тарихы, наным-сенім, 

тұрмыс-тіршілік бар болмысы музыкалық мәдениетіміздің күрделі тіні, бірақ ұлтымызға 

тәнік кең таралған домбырамен оның күйлерінде нақтырақ сипатталады.  

«Қазақ нағыз, қазақ емес,  

Нағыз қазақ-домбыра» [1, 101], – деп Қадыр ақын жырлағандай ұлтымыз үшін 

домбырамен тел ұғым – күй. Күй десе елең етпейтін, қандайын тыңдасада қаны 

қызбайтын қазақ жоқ, мұңайса да, қуанса да қай қиырға салса да онымен-әрқашан бірге 

болған. Күйде ұлттық рух бар. Күй қазақтың өмір қазығы – ұлықты ұраны!  

Домбыра күйлерінің халық түсінігіндегі функцияларын айтқанда: 

күй – көнеден жеткен сарын; 

күй – киелі күйші тілі; 

күй – ел, халық тарихы; 

күй – аспап шанағына хатталған заман шежіресі; 

күй – заман туғызған оқиғалар жиынтығы;  

күй – оқиғалар мен оның тұлғаларының ескерткіші; 

күй – кезеңді қоғамдағы адамзат танымы; 

күй – қоғамдағы әлеуметтік болмыс; 

күй – адамзат танымының айнасы; 

күй – адам баласының қоршаған ортамен қарым қатынасы; 

күй – халықтың салт-дәстүр, әдет – ғұрып көрмесі; 

күй – сөзсіз айтылатын қорғаныс қаруы; 
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күй – сөзбен айтып болмайтын, тылсымы тереңдегі, қазақ халқы бар болмысының пернеге 

жазылған сезім сырларының көп томдығы т.с.с.; 

«Күй» туралы қоғам қайраткері, ұлы ойшылымыз Әлихан Бөкейханов: «... адамның 

анық тілі, шын тілі, көпке бірдей ұғымды тілі – бұл тіл жанға хас, жүрек тілі, сезім 

тілі, күй тілі, неше түрлі рахат татқан адам жаны осы тілмен сөйлейді, ... түрлі 

үндерді осы тілмен сұлулап, майлап қояды, қуаныш-шаттық рахатын сыртқа білгізеді, 

адам мехнатын, ауыр ісін жеңілтеді, қайғы-қапасын шығарады, мауқын басады» [2, 330-

331], – деп айтқанындай сан ғасырлар бойына ұлтымыздың жан жолдасындай домбыра 

мен күй заманалар зауалында ұлтымызбен барлық бастарынан кешкен оқиғалырының 

сындарлы сезім сілемдерін бірге кешіп келеді.  

Ал қазақ халқының «күй» атты аспаптық музыкасына алғаш ғылыми тұжырым 

жасаған белгілі ғалым Құдайберген Жұбанов. Ол өзінің «Қазақ музыкасында күй 

жанрының пайда болуы жөнінен» атты мақаласында: «...Қазақ күйі қашаннан бері жұртқа 

белгілі? Не себепті күй деп аталған? Күй деп басқа нені айтады?», – деген сауалдарға 

шағатай, ұйғыр, түрік, әзірбайжан халықтар тілдерінің түпкі мағынасын саралай келтіріп, 

мұнда «күй» сөзінің «көк» болып айтылатынын, және осы сөздің ХІ ғасырда жазылған 

Махмуд Қашқаридың «Диван-и-лұғат» кітабынан «ол көк ләнер» тіркесін «ән салып тұр» 

деп аударып, «күй» сөзі «көк» түрінде қолданылып, әннің күйден бөлінгенін анықтап: 

«Қазақ музыка шығармаларының ішіндегі ең ірі жанрдың бірі – күйлер. Композиция 

жағынан, музыка мәдениетінің басқа өлшеулері жағынан қарағанда да, күйлер халық 

музыкасының жетіскен ірі тарауы екендігіне дау болмауы керек. Қазақтың өзі де күйді 

артықша бағалайды, онда айтып тұрған әңгіме, сөйлеп тұрған сөз болмасада күйлердің 

өзінің музыка тілі халыққа сондай жақын, сондай түсінікті оны сол тілсіз түрінің өзінде 

жақсы таниды... Қазақта ән мен күйдің екі басқа болушылығының өзі халық музыкасының 

... жақсы сатыда тұрғандығын көрсетеді. ... Қидан еліндегі күйдің санының 366, ең 

маңызды тоғыз түрінің болатынын да білдік... күй тек инструментпен ойналатынын ғана 

көрсетеді» [3, 273-289], – деп алғаш ғылыми тұжырымдаған. Оның бұл зерттеуін 

күйшінің, күйдің аңыз-әңгімесі, жеткізуші орындаушының шеберліктеріне орай тарихи да 

ғылыми деректері орай ХХ ғасырда түбегейлі де терең жалғастырған, академик 

А.Жұбанов: «...Күй көптен келе жатқан көне ұғым... ХІХ ғасырдың бас кезінен өмір 

сүрген сазгерлері ... олар халық аспаптарына арналған музыкалық пьесаларын, «күй» 

деген бірақ сөзбен атаған» [4, 11],– деген екен.  

«Күй» сөзінің этимологиясы туралы А.Сейдімбек өзінің «Қазақтың күй өнері» атты 

көлемді еңбегінде жалпы және музыкалық дыбыстың адамға әсерін анықтауда: «Адам 

бойындағы үстем қасиеттер туа бітпейді немесе тұқым қуаламайды, ең алдымен естуден 

болатын лингвистикалық фактордың нәтижесі», – деген профессор Цуноданың 

«Интересные открытия японского экспериментатора» мақаласындағы шыққан 

тұжырымына сүйенеді және мұны абсолюттендіруге болмайды дегенмен қаперге ілудің 

зияны жоқтығын, жалпы қасиеттердің бәрінің ана тілі арқылы қалыптасатынын ескертіп 

өткен. Осылайша қазақтың «күй» түбірлі сөздерінің таптық (зат есім, сын есім, етістік 

т.т.), райлық мағыналарын естігендегі әсерлі түсінігін, яғни сезімін саралайды. Ол, 

«күйдің музыкалық бітімі өзінің бір тұтас әуендік... шығарма ретінде күй аспаптық сөзге 

кіріптар емес» [5, 73-75], – деп тұжырымдаған.  

Қазақ халқының сан мың жылдықтар аясын қамтитын рухани мәдениетінің 

тарихындағы маңызы зор күй өнерінің салалары бойынша қалыптасқан өзіндік 

орындаушылық және шығармашылық дәстүрлі мектептері бар. Қандайма болмасын 

үрдістің дамуында дәстүрсіздік рухсыздыққа апарады. Өнердің белгілі бір саласында 

уақыт зауалымен қалыптасқан дәстүр дәйегі мықты негіз және ол өміршең. Қазақ 

аспаптық музыкасы қазынасының қомақты бөлігінің бірегейі домбыра күйлері, оның 

даму, жалғасу бағытында әлімсақтан белгілі дәстүрлері – орындаушылық үрдіс және 

күйшінің табиғаттан берілетін шығармашылық қыры. Осындай негізгі үрдістерімен 

ертеден көшпелі халық өмір салтымен біте қайнасып қалыптасқан шежірелі тарихы бар 
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күй өнерінің бай қоры халық арасында да кең таралғаны, мол сақталғаны және бүгінде 

әлемге әйгілісі. Өйткені даланың дарабоздары күй өнерінің барша жетістігін – ұлт тұрмыс 

тіршілігіне бейім дәстүрлі «Құйма-құлақ» әдісі арқылы орындаушылық мектеп 

қалыптастырып, оның өрісін кеңейте, күйді халықтың ерекше асыл мұрасына 

айналдырды.  

Бұл жөнінде А. Жұбановтың: «Қазақ халқының тұрмыс тіршілігіне икемделген 

(содан туындаған) күй өнеріміз “аттың жалы, түйенің қомында” шексіз уақыт аясын 

қамтып, оның бар болмысымен тамырланған. Қазақ халқының тұрмыс-қарекетімен, өмір 

тіршілігімен әрқашанда тығыз байланыста болатын күй жүздеген жылдардан бері қанат 

жайып, өркендеп келе жатқан жанр... Оларды хатқа түсіретін нота мәдениеті жоқ болса да, 

сыры мен сымбатын жоғалтпай, қайта ажарлана, әрлене түсіп, ауыздан ауызға көшіп, 

атадан балаға мирас боп қала берді... Санын сөз етсеңіз де, сапасын сөз етсеңіз де, екі 

ішектен есілген күй, мақтануға тұрарлық қымбат дүниеміз...» [4, 12],  – дегеніндей  

күйшілік мектептерді оның бізге жеткен аңыз әңгімелеріне, орындаушылық үрдістеріне 

мазмұн мәтініне қарай кезеңге бөлуге болады. Өйткені күй өнері, заманалар зауалының 

уақыт пен кеңістік аясындағы барша құбылыстарының өзегіне айналып, бүгінгі таңда 

ұлттық құндылығын жоймай, жалғасын тапқан, ұзақ дәуірлердің даму сатысынан өткен 

сындарлы үрдіс болып табылады.  

Авторлары ұмытылып, халық күйлерінің мол мұрасына айналған туындылардың 

аңызы мен атауынан, күйшілердің өмір сүрген заманын сарапқа салуынан күй 

шығармашылығының сол уақытта көтерілген маңызды мәселелерін, халықтың 

дүниетанымдық бағдарын анықтауға болады. Бұл жөнінде халқымыздың ұлы ойшылы, 

кемеңгер жазушы М.Әуезов «Барлық Орталық, Шығыс Қазақстан, Алтай, Алатау, Сыр 

аясындағы қалың қазақ елі тартқан сыбызғыдағы салқын саз, қобыздағы қоңыр күй, 

домбыраныңда екі ішекті ғана емес, әдейі үш ішекті тіліне оралған көп күйлердің ескі 

жаңасы тегіс-тарих үшін елеулі бұйым... “Ноғайлы-Қазақ айырылған күй”, “Қорқыт күй”, 

“Асанқайғы күйі”, “Ала байрақ”, “Ақсақ құлан”, “Нар идірген”, “Азамат қожа”, “Тепен 

көк”, “Боз айғыр” ... Осы күйлердің көбінде тек өздеріне ғана тән, нақтылы сұлу әңгіме-

аңыздар болған» [6, 38], – деген. Аңыз-әфсана т.с.с. ел аузынан жеткен тәмсіл, эпос, күй, 

жыр-терме мазмұнынан алынған деректерді айқындау арқылы дәстүрлі музыкалық 

аспаптарымыз, мәдениетіміз қайта жанданды, ғылыми айналымға түсті. Аңыз-әфсанада 

ұлттық аспаптарымыздың пайда болуы, күйлердің аңыздары мен олардың арақатынасы, 

тарихи даму, дәстүрлі өнердің дамуы жөнінде мазмұндалған дерек мол кездеседі.  

Бұл жөнінде «Күй аңыздары халық музыкасы мен ауыз әдебиеті арасында бөгіп 

жатқан, әлі мән беріліп, зерттеу обьектісі болмаған тың қазына» деп жазды зерттеуші 

фольклорист А. Сейдімбеков және мұнда екі мәселеге көңіл аударады. «... Күй аңыздарын 

туындатушы субъектілер және олар туындатқан күй аңыздарының ерекшеліктері,.. күй 

аңыздарын құрылымдық-тақырыптық бажайлау...», – деп бірнеше салаға бөліп 

қарастырады [2, 139]. Күй аңыздарын екеуара музыкалық қырынан зерттеген жас ғалым Т. 

Сарыбаев, ол: «Ақпарлық, Тәрбиелік, Күйтшілдік, Ықпалдық» [7, 63-69], – деп сезімдік 

атқаратын қызметіне қарай топтаған.  

Күй аңыздарын туындымен арақатынаста түбегейлі зерттеген ғалым ө.ғ.д. Ә. 

Мұхамбетованың еңбектерінде де күйшілік мектептер қалыптасуы үшін қажетті дерек 

терең мазмұндалған. Ол өзінің «Қазақ күйінің генезисі және дамуы (бағдарламалық 

түрлері)» мақаласында: «...музыканың эпикалық поэзиямен, ауыз әдебиетімен тығыз 

байланыста дамуы оның өзіндік ерекшеліктерінің қалыптасуына үлкен әсер етті. ... Ең 

бастысы – ғасырлар бойы қазақ халқының аспапты музыкасының халық ауыз әдебиетімен 

тығыз байланыста болуы оның синкреттік табиғатының (әңгімелей отырып аспапта 

орындау) айшықталып, басым болуына әкелді», – дей келе бұл синкреттілік үрдістің 

күйші бойындағы ерекше төлтумалық қасиетке, күй жанрына ықпалын әрқырлы 

дәлелдейді. Мұны «Аңыздағы күй», «Аңыз-күй», «Күйдегі аңыз», «Күй және аңыз» 

тақырыптарымен зерттеген. «Күйдің сөзбен айтылатын бөлігін мифологиялық, эпикалық, 
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тарихи оқиғалар, өмірден алынған нақтылы әңгіме деректер құрайды. ...Аңыз бен музыка 

арасындағы мазмұнның байланыс сюжеттік және жалпыланған – бағдарламалық түрде 

жүзеге асады», – деп айтқанындай, бұл қазақ күй өнерінің іргелену және аңыз бен күй 

жанры үрдісінің дамуын жіті саралауға, деректерді де нақтылауға көмектесетіні сөзсіз [8, 

105-138]. Сол аңыз-әңгімелермен астарланған күй мазмұнында құрылымдық әуезі, 

уақыты, орындау әдістеріне қарай күйшінің ұстанған бағыты, мектептік ерекшеліктері 

қалыптасқан. Мұндай аңызбен жетіп, авторлары ұмытылған халық күйлерінің ұзын саны 

400-ге тарта, кейбіреуі соңғы деректермен, стильдік, құрылымдық, орындаушылық 

әдістеріне орай салыстырмалы түрде күй танушылардың зерттеуі нәтижесінде күйшілік 

мектебіне, жеке күйшілер шығармашылығына енгізіліп, авторларын тапты, осы арқылы да 

ХХ ғасырға дейінгі күйлерді төмендегідей бес кезеңге жіктеп үйретіп келеміз. 

Бірінші кезең б.з.д. VIII-V ғасырлар және біздің жыл санауымыздағы V ғасырға 

дейінгі кезеңдерді қамтиды. Көшпелілерге ислам діні келмей тұрғандағы қиял-ғажайып 

күйлері, жорық сарындары, айтулы батырлар, ақылды арулар, қанатты тұлпар, киелі 

жануарлар туралы күй аңыздары болатын. Мысалы: «Қос мүйізді Ескендір», «Көк төбет», 

«Көк бөрі», «Аққу», «Сарын», «Өгіз өлген» тәрізді күйлері. 

Екінші кезең Қорқыт күйлері, Абыздар толғаулары, Саймақтың «Сары өзені», 

«Балжыңгер», «Көк өгіз» т.б. күйлер жатады. Бұл күй аңыздары бізге жеткен «Оғызнама», 

«Қорқыт ата» кітаптарында келтірілген аңыздармен сабақтасып жатады. Бізге белгілі 

тарихи деректермен өзектес келеді. Жалпы бұл кезең Оғыз-қыпшақ заманы оқиғаларымен 

суреттелінеді.  

Үшінші кезең Ноғайлы кезеңі деп аталады. (XIII-XVI ғғ.) Алтын орда мемлекеті 

құрылады. Түрлі тайпалар одағы пайда болып Қазақ хандығы жеке атала бастайды, үлкен 

эпикалық жырлар шығады. Ер Төстік, Жиренше шешен, Алдар көсе ертегі-аңыздар, 

Алпамыс, Қобыланды, Қамбар батыр, Ер Едіге, Ер Тарғын, Ер Қосай, Ер Сайын, Ер Шора 

тәрізді батырлық жырлар, Сыпыра жырау, Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, 

Жиренше туындылары көптеген күй аңыздарына арқау болған және кейбірінің жыр 

мақамынан туындаған «Жыр» күйлері орындаушылар арқылы бізге жетті. Осы кезеңдегі 

күй аңыздарына «Жошының жортуылы», «Шора батыр», «Әмір ақсақ», Қамбар күйі, 

Кетбұғаның «Ақсақ құлан», Асанқайғының «Ел айырылған», Қазтуғанның «Сағыныш» 

күйлерінің аңыздарын айтуға болады.  

Төртінші кезең Жоңғар шапқыншылығы кезеңі. (XVII-XVIII ғғ.) 1723 ж. Ақтабан 

шұбырынды атаған қырғын. Абылай, Есім, Жәңгір, Әбілхайыр, Тәуке хандар туралы 

деректер, Олжабай, Қабанбай, Бөгенбай, Жалаңтөс, Сарымалай, Елшібек, Баян, Байғозы 

т.б. көптеген батырлардың ғажайып ерліктері күй аңыздарына негіз болған. Мысалы; 

«Қалмақ биі», «Беласар», «Кеңес», «Қалмақтың қара жорғасы», «Қоржын қақпай» 

күйлерінің аңыздары осы кезеңдерге жатады.  

Бесінші кезең (XVIII-XIX ғғ.) Мұнда күй аңыздарында саяси әлеуметтік 

тақырыптар және сол арқауда өрілген сарындары басым болып келеді. Күй аңыздарының 

мол сақталған және оның даму үдерісінің негізді екі қыры орындаушылық пен 

шығармашылығының шыңына жеткені де осы тұс. Бұл мектептерді қалыптастырушылар: 

Махамбет, Байжігіт, Боғда, Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Абыл, Мүсірәлі, Мәмен, 

Өскенбай, Дина, Есбай, Есір, Құлшар, Тоқа, Ықылас, Қазанғап, Сейтек, Сүгір, Бейсенбі, 

Әшімтай, Қожеке, Түркеш, Балабайсан (Баламайсаң), Қайрақбай, Арал, Соқыр Есжан, 

Абай, Тоқа, Үсен төре, Ерғали, Мүкей, Қәуен, Әбді, Қадірәлі, Әлшекей, Мырза, 

Қыздарбек, Мұрат т.б. күйшілер. Бұл кезең қазақ үшін рухани сілкініс кезеңі болды, 

әсіресе ән-күй өнерінде бұрын-соңды болмаған рухани құбылыс байқалып, дәуірде күй 

өнерінің классикалық үлгілері қалыптасып үлгерді делінген [9, 277-565].  

Бұл ХІХ ғасыр белгілі ғалым С.Күзембаеваның «Ұлттық музыка өнеріндегі 

ренесанстық мағынаға ие “Алтын ғасыр” ұлт музыкасының өзегін құрап... көрнекті 

өкілдерімен танытылды...», [10, 9] – дегеніндей күй өнерінің ұлы тұлғаларына жан-

жақтылық қасиеттердің, шығармашылық пен орындаушылықтың тел даруы өз алдына, 
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ақындық, әншілік, жыршылық, саятшылық сынды бір бастарына қонған киелерінің 

жеткілікті болуы әріден Қорқыт (VІІІ), Кетбұға, Сары Салтық, Саймақ (ХІІ-ХІІІ), Науайы, 

Қодан (ХІV), Асан Қайғы, Қазтуған (ХV), Қарт Ноғай, Байжігіт, Жантөре (ХVІ), Сырым 

(ХVІІ), Абылайхан, Ұзақ, Боғда, Байжұма, т.б. (ХVІІІ) күйшілерден жалғасқан өркениет. 

Бұл тұрғыда осы күй өнерін алып жүріп насихаттаушы, дәстүр-мектептерді 

жалғастырушы күйшінің орны ерекше. Оның қоғамдағы қызметі мен маңыздылығын 

профессор С. Күзембаева: «Хранителем и носителем кюйя в музыкальном быту народа 

был кюйши – особо одаренная личность, обладающий даром импровизации, имеющий 

феноменальную память, одаренный чертами природной музыкальности, артистизма, 

свободно владеющий поэтическим и исполнительским талантом», [10, 47] – деп жоғары 

бағалаған. Олар іргелендірген кең байтақ қазақ жеріндегі күй өнері екі үлкен дәстүрге 

бөлініп, орындаушылық мәнеріне орай бірін төкпе, екіншісін шертпе күйлер деп атаған.  

Төкпе күйлер Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Сыр бойы, Ақтөбе 

аймақтарында кең етек алып дамыса, шертпе күй дәстүрі Арқа, Шығыс, Орталық, 

Оңтүстік Қазақстан, Қаратау, Жетісу өңірлерінде кең өріс алып, уақыт өте келе аймақтық 

ерекшеліктері айқындала түсіп, өзара түрлі шеберліктерді құрап бірнеше мектептерге 

бөлінген. Яғни, қиын қыстау кезді бастан кешірген халықтың ауызша таралған күй 

өнерінің сақталуының, таңқаларлық дәрежеде дамып, қәзіргі заманға жетуінің құпиясы 

ұлттың өзі қалыптастырған – «құйма құлақ» (есту арқылы қабылдау), осыдан туындайтын 

алдымен шебер орындаушылық, кейін «суырып салмалық» (импровизация) күй ұстарту 

тәсілдерінің жемісі. «Құйма құлақ» дәстүрі бойынша қабылдауда күйшінің, өзінің 

күйлерін және аспаптыңда жетілдіру мәселесінде орындаушының ұлттың өнерін сақтау 

үшін жоғарыдан бұйрықсыз, оларды басыбайлы білімге байламай, міндетті үйретусіз 

табиғатынан туа біткен жаратқанның санаға ұялатқан тылсым болмысын байқаймыз. 

Мұндай ауызша қабылдау тәсілдердің музыкалық күй өнеріне дәстүрлі мектебі ретінде 

қалыптастырылуының себебі біріншіден жазба сауаттың да болмағандығы, сондықтанда 

көшпелі тұрмыс тіршілігінің жағдайына қарамай рухани мәдениетінің жоғары даму 

деңгейіне байланысты. Қоғамымызда сан салалы болып жатқан соны жаңалықтар мен нық 

нәтижелердің осал оңтағай жолмен келмегені, шымнан шежіре тартқан осы бір тығыз 

байланыстың арқасында екені әмбеге аян.  

Қазақ халқының өзімен бірге уақыт зауалымен жаратылыс жаныбынан бірге өткен 

музыкалық мәдениетін, әні мен күй асыл мұрасын, тіпті аңызы мен ақиқатын да барлық 

сипатта бөле қарау мүмкін еместігі сияқты бүгінгі жетістікті жағдайымызда ұлттық өнер 

қақында академик Ахмет Қуанұлы Жұбановсыз сөз саптауда арқауы жоқ әңгіме болар еді. 

Ол, ХХ ғасырға дейінгі ұлттық өнеріміздің өрісін көне замандардан жеткен Әл-Фараби, 

Әбу Әли Ибн Сина, Әл Хорезми, Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұн, Ахмади, Дәруіш 

Әли т.б. түркі тектес халықтардан шыққан әлемге әйгілі ойшылдарымыз және 

Ә.Бөкейханов, Ш.Уәлиханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов сынды т.б. қазақ ғұламаларының 

ізімен жазба бетіне іліккен бүкіл мұрағатты сараптап, өз тұстастары Қ.Жұбанов, 

М.Әуезов, Қ.Сәтбаев, І.Жансүгіров, Ғ.Мүсірепов, Ә.Марғұлан, П.Аравин, Б.Ерзакович, 

Ә.Қоңыратбаев сынды отандық ақын-жазушы, этнограф, ірі ғалымдармен иық тірестіре 

жүріп және ғасырлар аралығында Орта Азия оның арасында қазақ өлкесіне, оның 

шығармашылығына баса назар аударған шет жұрттық саяхатшылар М.Поло (1254-1323), 

П.Паллас (1741-1811) т.б., осы жиһанкез-саяхатшылардың ізін ала ХVІІІ - ХІХ ғасырлар 

аясында қазақ сахарасына саяхат жасап, халық тарихы мен этнографиясына нақты зерттеу 

жұмыстарын жүргізген В.В.Радлов (1837-1918), Р.А.Пфенниг (1823-1898), Б.Ф.Залесский 

(1820-1886), А.Ф.Эйхгорн (1844-1909), Г.Н.Потанин (1835-1920), т.б. зерттеуші 

этнографтар өз жазбаларында қазақтың ән-күйі, термесі, өлең-жыры, аңыз-дастаны, 

толғауы, би нұсқаларымен қоса дәстүрлі музыкалық аспаптарымыз туралы деректеріне 

сүйенді. 

Ұлы дала өнерінің өзіне тән ерекшеліктері жөнінде деректерді жүйелеп, еліміздің 

мәдениетімен өнерін тану, зерттеу жөнінде маңызды мәліметтер қалдырған В.Виноградов, 
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Л.Гумилов, А.Затаевич, А.Алекторов, В.Беляев, т.б. шетел зерттеушілерінің еңбектерінен 

сараптап ұлттық музыканың бүкіл болмысын таныды. «Әр ұрпақ өзінің құндылықтарды 

қажетіне жарату, алға апару, үйрену, үйрету жүйесін жасайды, атқаратын міндеті 

болады», [2, 6] – деп белгілі этнограф ғалым А.Сейдімбек айтқандай, музыка 

мәдениетіндегі ғасырлар қойнауынан жеткен жәдігерлерді көз қарашығындай сақтап, өнер 

ғұмыр ұрпақты жаңа заманға бастаушы, кәсіби жүйенің дарабозы, өткен мен бүгіннің 

және болашақтың «Алтын көпірі. Уақыт талабына сергек ғалым өнер саласындағы әрбір 

жаңалыққа зер сала алыстан болжап, күні бүгінге дейін маңыздылығын жоймаған, әсіресе 

өзектілігі арта түскен, күйшілік өнерге ғылыми тұжырымды ізгіліктер тындырды. Оның 

осы тұрғыдағы ұстаныммен атқарылған, 1930 жылдардан бастау алатын еңбектерінен 

қазақ дәстүрлі күй өнеріне қатысты жауһарлардың бәрін де табасыз, ол оны кейінгі 

ұрпаққа аманат етіп қалдыруымен қатар кәсіби, ғылыми бағытпен іске асырып, әлемдік 

деңгейге көтерді.  

ХХ ғасырға дейін «құйма құлақ» әдісімен жалғасқан ОҮ дәстүрлі мектебімен 

қордаланған көшпенділер музыкалық мұрасы, ұлтымыздың төлтумалық қасиеті, ұлы 

тұлғалар өнері оның «Музыкадағы алғашқы қадамдар», «Музыкалық сауаттылықтың 

әліппесі», «Құрманғазы қазақ халық күйшісі», «Қазақ халық композиторларының өмірі 

мен шығармашылығы», «Қазақ композиторлары», «Замана бұлбұлдары», «Ғасырлар 

пернесі», «Құрманғазы», «Дәулеткерей», «Өскен өнер», «Ән-күй сапары» т.б. 

еңбектерінде жүйелі түрде қамтылған. Ол, өздеріне дейінгі күйшілік өнерді бойына 

дарытқан, Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің негізін қаласқан, қазақ 

өнерінің даңқын асыруға ат салысқан Дина, Махамбет, Науша, Фазыл, Оқап, Қамбар, 

Қали, Лұқпан, Жаппас, Мұрат, Рүстембек, Әлмұрат, Жәлекеш, Бақыт Басықара т.б. 

күйшілер өнеріне өзінің «Өскен өнер» жинағын арнады. Ол – осындай кең көлемді зерттеу 

нәтижесінде күйшілердің шығармашылық стилі, күй құрылымына, қағысына, тақырыптық 

аясында, орындаушылық үрдісіне орай Құрманғазы, Дәулеткерей, Арқа, Байсерке, Абыл, 

Адай, Қазанғап атымен алғаш жеті мектепті тұрақтандырған. Бұл дәстүрлі өнердегі 

кәсіби бетбұрыстағы ренесанс дәуірі XX-ғасыр күй өнерінің ғылыми ұстанымды, сан-

салалы өріс алған Алтыншы кезеңі болып сипатталады.  

Ұлттық өнердің ұлы тұлғасы, академик А. Жұбанов кәсіби музыкалық білімге бет 

бұрыста алғашқы ұстаздық қызметке «құйма-құлақ» мектебінің ұлы өкілдері - 

Қ. Жантілеуов, Л. Мұхитов, Ж. Қаламбаев, Ә. Өтеғұлов, Ғ. Әлжанов, Ж. Айпақов сынды 

т.б. халық арасындағы таланттарды тартуы біріншіден дәстүр жалғастығын меңзеген 

көрегендік дер едік. Екінші жағынан бұл мамандықтан оқу орнын бітірген маман жоқ 

болғандықтан деген пікірлер айтылғаны рас, сондықтанда заман талабымен бірінші он 

жылдықтан бастап бірыңғай нота сауатына көшуде негізді алға тосуы, әрине, мұндай тәсіл 

ел ішінде тарыдай шашылған күй өнерін сақтаудың алғы шарты еді. 1957 жылы оның өзі 

іргесін қалаған консерваторияның фольклорлы-этнографиялық зерттеу лабораториясында 

дарабоз күйшілерден жинақталған қор Елбасы жарлығымен болған «Мәдениетті қолдау», 

«Мәдени мұра» жобаларының бағдарламасы аясында атқарылаған «Қазақ музыкасы 

антологиясы» көп томдығымен жұмысымызда, ол осы еңбектің көзі тірі авторына, тіпті 

ән-күй жәдігерлерінің мұражайы болды десек қателеспейміз.  

А.Жұбанов ұстанымы мен жүйесі ізінде қалыптасқан [11] қазіргі замандағы күйшілік 

мектептерінің саны мамандардың пайымдауынша он бір. Олар: 1) Батыс күйшілік 

мектебі – Құрманғазы, Дәулеткерей, Маңғыстау, Қазанғап, Дина өзара жеке бесеу; 2) 

Арқа күйшілік мектебі – Тәттімбеттен бастау алады; 3) Қаратау күйшілік мектебі – 

Сүгірден жалғасқан мұра; 4) Жетісу күйшілік мектебі – Байсеркеден; 5) Алтай – 

Тарбағатай-Бисембі; 6) Сыр бойы- Әлшекей, Мырза; 7) Қәзіргі заман күйшілік мектебі. 

Осы 11- күйшілік мектептердің қазіргі заман үрдісі өкілдерінің өзі кәсіби білімді және 

әуесқой күйшілер мектебі болып екіге жіктеледі. Кәсіби білімді күйшілік мектептері 

өкілдеріне де күй шығармашылық үрдісінен білім берілмеді, яғни бұл табиғаттан 

берілетін қасиетте өз бетінше дамыды. Олар – А.Жұбанов, К.Күмісбеков, М.Қойшыбаев, 
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Н.Тілендиев, Ғ.Қойшыбаев, Х.Тастанов, М.Хамзин, С.Құсайынов, М.Әубәкіров, 

Қ.Ахмедияров, Ә.Есқалиев, У.Бекенов, М.Қалауов, Т.Ахметов, А.Жайымов, Ш.Әбілтаев, 

С.Балмағамбетов, М.Сыдиықов, және т.б.  

 

Сурет 1. Күйшілік мектептер. 

 

 
 

Сурет 2. ХХ ғасыр күйшілік мектептері. 

 

 
 

Қәзіргі заманғы күй өнерін қай қырынан алғанда да күйші шығармашылығында 

тақырыбымен, құрылымдық дәстүрдегі заңдылықтарымен жалғастығын тапқан күйшілер 

шығармашылығының болмыс бітімі, тегі, ғасырлар бойы қалыптасқан рухани 

байлығымыздың ерен түрі күй өнерімен тамырлас дамып келе жатқандығымен 
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сипатталады. Шығармашылық әлемінде заман ағымын, халықтың өмір тынысын, 

қоршаған ортасы жеке басынан өткен оқиғаларын, қоғам мен тағдырының байланысын, 

барша болмысын күй өнерінің көлемді саласы теориялық екі аспектісі негізінде, яғни 

стиль және дәстүр мен жаңашылдықты домбыра пернесіне шежіредей сипаттаған 

күйшілер нағыз осы өнердің мұрагерлері және қоғам қайраткерлері. Осы орайда белгілі 

зерттеуші С. Өтеғалиеваның «Күйшілер творчествосы (шығармашылығы – К.С.) мәдени 

дамудың анағұрлым биік сатысын танытады. Қазақ музыка мәдениетінің биік деңгейге 

көтерілгені соншалық, оның күйшілік және әншілік өнерінде профессиональдық (кәсіби 

К.С.) дәстүр болып қалыптасты» [13, 30-34] – деген екен. Егер осы күйшілер легін ХХ 

ғасырдың әуесқой күйшілік бағыттағы О.Қабиғожин, З.Есжанова, Ә.Хасенов, 

Т.Момбеков, Б.Қошмағамбетов, М.Ержанов, Т.Ахметов т.с.с. кәсіби музыкалық білім алу 

бағытын ұстанбаған күйшілер (художественная самодеятельность – К.С) арқылы 

жалғастырсақ, біздің пікірімізше, ХХ ғасырдың орта тұсында ғана нота сауаты, жазбаша 

әдіске көшкен, қоғамдық әлеуметтік өктемдік ызғарынан өткен және орындаушылық 

бағытты ұстанған, халыққа танымал болған олардың 500-ден аса туындысы қазақ 

халқының күй өнеріне аз мұра емес. 

 

Сурет 3. Қәзіргі заман күйшілік мектептері. 

 

 
 

Кәсіби маманданған күй танушылар сол ұлылардан алған тәлімді кейінгі ұрпаққа 

үйретіп, рухани жәдігерлерді жинақтап насихаттауға жасампаздықпен жан аямай еңбек 

етіп, саналы ғұмырларын ұрпақтың дәстүрлі өнер салауатына арнады. Олар атқарған 

игіліктің мазмұнында ұлылардан қалған музыка мәдениетіндегі ізгі жолдың жалғасы, 

орындаушылық өнермен шығармашылық қыры негіздерінің сақталуы, өркендей дамуы, 

бүгінгі таңдағы заманауи леппен өрнектелген күйшілік мектептердің соны бастамалары 

сынды т.б. құндылықтар бар. Сонымен қатар ұлттық өнердің өткен өрісінде, XX ғасырдың 

70-80 жылдарынан бастап бүгінгі таңдағы ғылыми іргеленуінде А.Затаевич, А.Жұбанов 

бастаған ғылыми-зерттеу бағытын ұстанған Ғ.Бисенова, Б.Ерзакович, С.Күзембаева, 

Б.Қарақұлов, Б.Ғизатов, Б.Аманов, Ә.Мұхамбетова, С.Өтеғалиева, С.Райымбергенова, 

П.Шегебаев, Ү.Жұмақова, С.Қалиев, Р.Жұманиязова, Ә.Сабырова, А.Бердібай, Г.Омарова, 

Р.Несіпбай, Д.Бақтығалиева, А.Қазтуғанова сынды музыка зерттеушілерінің де қосқан 

үлесі зор және осы орайда консерваторияны домбыра-тенор мамандығы бойынша бітірген 
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З.Қоспақов, Ж.Нәжімеденов, Б.Мүптекеев, Г.Искакова, Е.Үсенбаев, А.Сарымсақова, 

А.Байбек т.б. орындаушылар ғылыми салаға бетбұрып, домбыра мен күй саласынан 

кандидаттық диссертация қорғап, бұл үрдіске бір жағынан етене таныс ішінен және екінші 

жағынан ғылыми жаңа қырынан сипаттады.  

Сонымен қатар осы жылдарда ұлы орындаушыларымыз бен ғалым-

зерттеушілеріміздің ой-пікір, ғылыми тұжырымдардан кейін күй өнерінде нотаға 

түспейтін, құлақпен келетін тұнып тұрған қасиеттердің барлығына байланысты, оны түпкі 

тамырынан ажыратпау мақсатында халық арасындағы таланттар өнерін өскелең жастарға 

қосымша «құйма құлақ» үрдісімен үйрету қайта қолға алынып, А.Жұбановтың күй 

саясатының дұрыстығына тағы бір иландырды. Сол жылдары консерваторияда күй 

өнерінің сындарлы тіні шертпе күй мектебі кластары ашылып оған белгілі күйшілер 

У.Бекенов пен М.Хамзин тәлім берді, бір ай мерзімдік шеберлік кластарына Г.Асқаров, 

Д.Садуақасов, Т.Әсемқұлов, А.Байбосынов, Ж.Жүзбаевтар шақырылды. Төкпе күй 

мектебі бойынша Б.Басықараев, Р.Ғабдиев, С.Жалмышев, С.Шәкірәтов, Е.Қазиев, 

Н.Жанаманов сынды т.б. дүлдүл күйшілер әр жылдарда консерваторияның білім алушы 

домбырашыларының болашағы бола білді. Бүгінгі таңда мұндай күйшілер қатары сирегені 

өкінішті, мейлінше бұрынғы және осы тарландардың бейне – үн жазылымдарын да 

кафедраға жинақтап, күнделікті кең түрде қолданудамыз. Мұнда да біріншіден, әркім өз 

мүмкіндігінше, ілкі ұстанымына қарай шектеулі көлемде күй үйренеді. Екіншіден 

әрқайсының жан дүниесі, өскен ортасы әр түрлі, бұрынғыдай ауылдың қаймағы 

бұзылмаған психология, тұрмыс-салт, күйлерге арқау болар болмыс аздау, 

психологиялық, жантанымдық факторларымыз да өзгеруде деп айтсақ та қателеспейміз.  

Домбыра өнеріндегі күйші орындаушылық және шығармашылық үрдісінің шеберлік 

негіздерінің маңызды функцияларына күйшінің қол алысы, яғни оң қол қағысы, сол қол 

шеберлігі: перне сөйлетуі, саусақ қоюы, осыған орай тербеліс түрлері, күйдің мазмұнына 

сәйкес екпіні, онымен арқаулас ырғақ сақтауы, түпкі нұсқаны сақтай қиюластыра алатын 

ұтымды әдісі жатады. Сондықтанда орындаушы күйдің өн бойындағы тұнып тұрған 

тылсым тіршілікті саралай санамен зерделеп оны шығарушының өзі де сенбестей биікке 

көтеруі тарихта да жазылған, зерттеу еңбектерінде де кездеседі, күнделікті осы үрдісті 

тану барысында өзімізде тәнті боп жүрміз. Әр заманның күйлері дамуына байланысты 

орындаушылық үрдіс және одан туындайтын шығармашылық қырлары жүйесі 

қалыптасады. Кез келген күйшіге заман үнін, тарихты, аймақтық, күйшілік ділді, сарынды 

білу, сол ғасырдың шынайы өкіліне айналу, күйдегі оқиға жүгін арқалап тұрған уақытты 

білу, ырғағын естуі міндет. Мұндай жан-жақтылықты қамтымаған орындаушыда күйге 

дендеу болмайды, яғни күй толғамайды, шығармашылық стилі түсініксіздік бағыт алады.  

Домбыра тарту орындаушының бір қыры ғана, оны зерделеп, күйге ену, бойлау, 

жүректен туындату ғана тыңдаушыға жетеді. Орындаушы қай заманның, қандай 

мазмұндағы күйін орындасын тыңдаушыға жүрегіне жету үшін оның ой талғамдарын 

толық ұстанғанда ғана көреген зерде, терең ой, сыршыл жүректен тебіндеген әуез 

пернеден саусақ тиісімен саумалдай төгіледі. Орындаушылық мазмұнында көркем өнерге 

керекті қасиеттердің бәрі болуы, көңіл күйін, сыр-сымбатын байқап ырғақ, өлшеміне, 

иіріміне көңіл бөліп әуездің әлеміне ене білгенде күй өнері өміршең және шығармашылық 

стилі маңыздылық сипатын орнықтырады. Халықтың әдет ғұрпын, тұрмыс тіршілігі 

ділінен тебіндеп, күйдің шығу тарихына үңілсе, күйді үйреніп орындаудан, зерделеуі 

биікте тұрса, шынайы тербеп көңілге қондырса ғана, Дина күйші айтқандай «күй көңілдің 

ауаны» екендігі айқындалады. Шебер орындаушы домбыра әуезіне бір қағыспен тұтас бір 

әлем туғызады, болмаса сол қолдың бір саусағының серпуі күйдің мазмұнына тірек 

болады, осылайша күйшілік мектептер жалғасады, дамиды. 

Елдің еңселілігінің, қоғамның салауаттылығының көрінетін саласының бірі–рухани 

дүние деңгейі. Техногенді жаңа заман ағымындағы ұрпақтың рухани құндылықтарды 

сақтау, насихаттау, дамыту жүйесі өте күрделі, аманаттары да аз емес, міндеттері онан да 

мол. Михнаты көп, бірақ ұлт болашағы үшін маңызы аса зор, заманалар зауалында 
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мұқалмаған дәстүрлі өнер құндылықтарына кәсіби бетбұрыс бастауын алған «Халық 

аспаптар» кафедрасы құралғаннан бергі түлектерінің ешбір бұйрықсыз, өтемін күтпей, бар 

саналы ғұмырларын арнап, ыждағаттылықпен ұлттық өнердің дәстүрін сақтап, жанжақты 

дамуы үшін атқарған орта және жас буынның еңбегі де өлшеусіз. Ұжымның музыкалық 

білім бағдарламасын дамытуы, репертуар жасақтауы, домбыра аспабын және өнерін 

ғылыми-зерттеушілік, оқу-әдістемелік арнаға кіріктіруі, күй өнерін насихаттауы, 

орындаушылық өнерді кемел үрдіске жеткізуі, домбыра өнері кәсіби іргеленген уақыттан 

бергі, болашақ рухани мұра иегерлерін дайындаудағы тығыз бірліктегі еңбек нәтижелері 

де айтарлықтай.  

Жаңаша жыл санауындағы 2016 жылы ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсаған 

тәуелсіздік таңы атып, тұғырына қонғанына 25 жыл толды. Бодан жұрттың бостандық 

жағдайға қолын жеткізген осы мезгілдердегі қиын-қыстау кезеңдермен, бағындырған 

белестер және әлем мойын бұрған жетістіктер әр жыл сайынғы Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

жолдауларында терең қамтылып, өнер саласында алға түбегейлі мақсаттар қойылып, жан-

жақты Мемлекеттік «Мәдениетті қолдау», «Мәдени мұра» бағдарламалары қабылданып, 

оның орындалу барысы да барша жұртшылыққа аян, «Қазақ музыкасы антологиясы» көп 

томдығы, күй танушылардың монография және жинақтары, үн-бейне таспалары, 

«Қазақтың 1000 күйі» 50 CD альбомы, жекелеген күйшілердің үн- бейне таспалары, 

радио-теледидар хабарлары т.с.с. көлемді іс тындырылды. Ұсынылып отырған осы 

мақалада сан ғасырлар қойнауынан саф алтындай сақталып, аңызын ақиқатпен дәлелдеп 

біздің заманымызға жеткен домбыра күйлерінің дамуы үдерісіндегі маңызды аспектілері 

аңызы арқылы кезеңделуін, орындаушылық өнер арқылы жалғастығы мен қалыптасқан 

мектептерін және шығармашылық дәстүрінің уақыт аясындағы жалғастығы мен 

жаңашылдығына, зерттелуіне, музыкалық білім берудегі оны үйретудегі, дәстүрлі өнердің 

сансалалы өркендеу жолдарына күй танушы көз қарасымен, ұлылардың алдын көрген 

шәкірт, үйретуші ұстаз және тәжірибемен байланыстыра сабақтастырып, оның 

консерваторияда іргелену үдерісін қысқаша қарастырдық, күй сынды рухани 

құндылықтың дәстүрлі және жаңаша жалғасын табатыны сөзсіз.  
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К. Сахарбаева 

СТАНОВЛЕНИЕ КАЗАХСКИХ ДОМБРОВЫХ ШКОЛ 

(на примере КНК им. Курмангазы) 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены важные аспекты в процессе развития казахских кюйев, веками 

передаваемых традиционно из уст в уста как бесценное наследие. Они включают: периодизацию 

кюйев при помощи легенд и исполнительского искусства. Обсуждаются становление школ кюйев 

в консерватории посредством исполнительского искусства, внедрение в научную среду и 

трудоемкие исследования специалистов. Согласно устоявшимся взглядам и систематизации 

А.Жубанова число школ искусства кюйя достигает одиннадцати. Среди них: 1) 

Западноказахстанская школа, восходящая к пяти выдающимся кюйши – Курмангазы, 

Даулеткерей, Мангыстау, Қазангап, Дина; 2) Аркинская школа, берущая начало от Таттимбета; 

3) Каратауская школа – наследие Сугура; 4) школа Жетысу (Семиреченская) – от Байсерке; 5) 

Алтай-Тарбагатайская – от Бисемби; 6) Присырдарьинская – Алшекей, Мырза; 7) Современная 

школа искусства кюя. Развитие программ музыкального образования, формирование репертуара, 

научные исследования инструмента домбры и исполнительского искусства, чёткое направление 

учебно-методической деятельности, пропаганда искусства кюя, передача высоких традиций 

исполнительского искусства,  передача домбрового искусства как профессии, подготовка будущих 

носителей духовного наследия являются приоритетными задачами коллектива консерватории. 

 

Ключевые слова: кюй, домбра, искусство кюя, домбровые школы, школы искусства кюя. 
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K. Saharbayeva 

THE BECOMING OF KAZAKH KUY SCHOOLS 

(on the example of Kurmangazy Kazakh National Conservatory) 

 

Annotation 
This article observes important aspects of development of Kazakh kyuis, which have been 

traditionally spread by word of mouth as an invaluable heritage. They include: periodization of kyuis with 

the help of legends and performing arts. The formation of the kuy schools in the conservatory via 

performing arts, introduction into the scientific environment and labor-intensive research of specialists are 

discussed. According to the established views and systematization of A. Zhubanov, the number of kuy art 

schools reaches eleven. Among them: 1) West Kazakhstan school, which goes back to five outstanding 

kuyshi – Kurmangazy, Dauletkerei, Mangystau, Kazangap, Dina; 2) Arka school, originating from 

Tattimbet; 3) Karatau school – the heritage of Sugur; 4) Zhetysu school – from Bayserke; 5) Altai-

Tarbagatai – from Bisemby; 6) Syrdarya school – Alshey, Myrza; 7) Modern school of kuy art. The 

development of musical education programs, the formation of a repertoire, the research of the dombra 

instrument and performing art, the clear direction of educational and methodological activity, the 

propagation of kuy art, the transfer of high traditions of performing arts, the transmission of dombra art as 

a profession, the preparation of future bearers of spiritual heritage are the priority tasks of the 

conservatory teachers. 

 

Keywords: kuy, dombra, art of kuy, dombra schools, schools of kuy art. 
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КАЗАНСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК ЦЕНТР 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОВОЛЖЬЯ В XIX ВЕКЕ 

 
Аннотация 

В статье раскрывается значение Императорского Казанского университета в истории 

становления музыкального образования и музыкальной культуры Казани и Поволжья. 

Музыкальный класс был организован в университете со дня открытия и просуществовал почти 

шесть десятилетий (с 1804 по 1863 гг.). Особое внимание уделяется рассмотрению роли отдельных 

профессоров и преподавателей в становлении культурных традиций университета: П. Х. Неймана, 

Ф. И. Тефлингера, Г. Фишера, А. В. Новикова. В течение 1816-1818 годов под надзором 

Казанского Императорского университета в г. Астрахани издавался «Музыкальный Азиатский 

Журнал» И. Добровольского, регента архиерейского хора и учителя музыки в местной 

(астраханской) гимназии. На основе изучения рукописных материалов, хранящихся в Отделе 

рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского в статье приводятся 

сведения об издании «Азиатского музыкального журнала», об особенностях музыкального досуга 

студентов университета. Музыкальное образование в Казанском Императорском университете 

предшествовало появлению музыкальных школ, подготовило основу для формирования системы 

институционального обучения музыкантов и играло важную роль в культурной жизни Поволжья. 

 

Ключевые слова: Казанский Императорский университет, музыкальное образование, музыкальная 

культура Поволжья, «Азиатский музыкальный журнал». 

 

 

Известно, что первые университеты появились еще в средние века, и обучение в них 

делилось на два этапа. Для начала студиозусу предлагалось научиться писать и говорить – 

он должен был овладеть «тривиумом», то есть грамматикой, риторикой и логикой. Уже 

этого было достаточно, чтобы получить неплохое место в городской администрации или 

выполнять обязанности секретаря – управляющего в каком-либо феодальном поместье. 

После окончания тривиума студент мог приступить к изучению «квадривиума». В него 

входили такие дисциплины как арифметика, геометрия, музыка и астрономия. 

Таким образом, музыка была обязательным элементом университетского 

образования. В Казанском университете музыка с самого начала преподавались наравне с 

прочими науками, так как это было заложено многовековыми традициями 

университетского образования. Музыкальный класс был организован в университете со 

дня открытия и просуществовал почти шесть десятилетий (с 1804 по 1863 гг.).  

В числе первых преподавателей Казанского императорского университета были 

Петр Христофорович Нейман, он преподавал инструментальную музыку, Феодор 

Иванович Тефлингер, учитель музыки, Георг Фишер органист, учитель музыки, и Андрей 

Васильевич Новиков, учитель пения и игры на фортепиано, композитор. Ко второй 

годовщине со дня открытия университета А. В. Новиковым был сочинен тот 

торжественный Кант, который до сих пор занимает самое почетное место в репертуаре 

Хоровой Капеллы КФУ. Вот как происходило торжество 14 февраля 1807 года: «…пропет 

был …кант Кондырева, с музыкою к нему Новикова. Причем и вокальными и 

оркестровыми исполнителями выступили воспитанники университета и гимназии»…. 

[1,206] 

Среди первых приглашенных профессоров казанского университета было много 

иностранцев, особенно немцев. Многие из них привозили с собой музыкальные 


