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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.  
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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 


