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Abstract 

In this article the author touches upon the problems of the state of Zhyrau art at the present 

condition. As you know, traditional music art has a long history all over the world and undoubtedly has a 

spiritual value – Japanese, Chinese and Korean traditional theaters are in great demand now. The author 

notes that Kazakh folk artists are among the most talented in the world. It is known that the first Kazakh 

musician who opened the Kazakh song art to Europe was A. Kashaubayev. Currently, the number of 

singers and musicians, promoting the Kazakh musical culture, the author mentions S. Umbetbaev, B. 

Rustembekova, A. Almatov, T. Asankulova, A. Rayimbergenov, A. Ulkenbayeva, and many others. 

However, there are many questions that have not been properly developed at the levels of the problem of 

preservation of art, as well as at the social level – the relationship between the performer and the 

audience. Currently, it is necessary to consider the gender aspect of modern art of Zhyrau and the 

presentation of the narrative art of Kazakhstan on the world stage. Author expression «Traditional art 

reflects the heritage of people’s history» confirms the existence of a problem at the level of ethnic 

consciousness of this little-studied industry. 
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Тасқа қашалған жазбалар мен ауызекі жеткен жырлар ғасырлар қойнауынан тамыр 

тартқан бұл ӛнер түрінің дамып, жалғасын тауып отырғандығын куәләндіріп келді. Қазақ 

әдебиеті зерттеулерінде бұл сонау Тоныкӛк пен Күлтегінге арналған жыр жолдарынан 

бастау алады делінеді [1]. Әуелде жауынгерлік рухта туындаған жырлар түркі қағанаты, 

оғыз дәуірі, қазақ хандығы кезеңінде де жалғасын таба түсті. Жырауларға берілген тарихи 

сахна олардың қоғамдағы тұлғасын айқындап беріп отырды [2]. Жыраулар қай қоғамда 

болсын ӛз кезеңінің рухани қозғаушы күші, тәртіп-тәрбиенің үлгісі, психологиялы-

моральдік ұстаным белгісі ретінде зор беделге ие болған тұлғалар. 

Ұлттық сананы жасаушы тарихи сана дейтін болсақ, жыраулар тарихи сананы еске 

салушы және қазіргі таңда жаңа қоғамдағы әртүрлі кірме санаға қарсы тұра алатын бірден 

бір рухани қозғаушы күш. Қазіргі таңда жыраулар кетіп орнын жыршылар басқан болса, 

орындаушылық дәстүрге ие болған және сол бағзы ӛнерді ӛн бойына сақтап 

қалушылардың да қоғамға тигізер септігі бар. Олай дейтін себебіміз ақыл-нақылдан 

тұратын ӛлең-жырлардың мазмұны бір сәтке болсын кез-келген тыңдаушының ойын 

жақсылыққа жетелейді [3]. Яғни ол ұлттық санаға сай тәртіп орнатушы, моральдік 

ұстанымға келтіруші, психологиялық тепе-теңдік жасаушы үлкен күш иесі (Жақсы мен 

жаман, дұрыс пен бұрыс т. б.)  

Жыраулар ӛздеріне тағайындалған міндетті қаймықпай орындай алды және «Бас 

кеспек бар, тіл кеспек жоқ» деген дала заңына бағынды. Қазіргі таңда да орындаушы-

жыршылар ақыл-нақылға толы ӛсиет сӛздер орындап сахна тӛрінен кӛрініп қалып жатады. 

Яғни бүгінгі орындаушы-жыршыларды ақыл-нақыл сӛз айттың екен деп сахнадан ешкім 

шығарып тастап жатқан жоқ әрі жыршы оны орындаудан жасқанар емес. Әрине әр 

кезеңнің тарихи сахнасы болады десек, бүгінгі тарихи сахна тек орындаушылық үрдіспен 

ғана шектеліп қалған жайы бар. Барға қанағат етуші қазақ бұл жағдайға да шүкірлік етеді. 

Олай болса, жыршылық ӛнердің қазіргі сахналық келбеті қай күйде және оның сақталуы 

мен әрі қарай дамуы қандай болмақ, кейінгі жалғастығы үшін не істей аламыз деген 

сұрақтың жауабы аясында ой қозғап кӛрелік.  

 


