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Abstract 

In this article the author explores the Kazakh traditional vocal art, which exists in oral form for 

many centuries. Traditional Kazakh singing was passed down from generation to generation, there are 

several schools of traditional singing, among the largest ones are Arkin, Zhetysu, and Western schools. 

Folk singers significantly differ from classical and operatic performers, which consists in physiologically 

natural range, power and specific timbral coloration. The main condition for preserving the tradition of 

Kazakh singing is the singers themselves, as well as the traditional school of song creation that for more 

than twenty years exists in the Kazakh National Conservatory. The author describes the features of 

traditional vocal art and the process of voice-training for the development of vocal and technical skills for 

students of the Kazakh folk singing department. At present there is no fundamental scientific and 

theoretical research on traditional song art training in Kazakh musicology, but there are some works, 

including a collection A. Nugmanov’s monograph ―Kazaktyn anshіlіk dasturі‖ and the article ―Kazakutyn 

kasibi vokaldy onerіnіn keybіr erekshelіkterі‖ by B.Tleukhan, ―Performing specificity of Kazakh 

national-professional singing art‖ by B. Tleukhan and R. Nesipbai. Thus, the study of traditional Kazakh 

vocal art is one of the most pressing problems of the Kazakh musicology. 
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Сан ғасырлық тарихы бар қазақтың халық әндері мен халық композиторларының 

әндері ұрпақтан-ұрпаққа ауызекі таралып, жаңа заманға қаймағы бұзылмай тау бұлағының 

суындай сынғырлап таза жетті. Кӛңілдің хошын, жүректің сырын, адамзат баласының 

қуанышы пен қайғысын қарапайым халық әнімен жеткізу бздің тегіміздің дарындылығын 

кӛрсетсе керек. Кезінде орыс саяхатшысы Г. Потанин «Бүкіл қазақ даласы ән салып 

тұрғандай» деп баға берген халқымыздың халық әнінде үлкен сыр жатыр. 

Ал жас зерттеуші А. Ұ. Күзеубай ұлттық ӛнерпаздар жайында : «Қазақтың тӛл тума 

ӛнері ауыздан ауызға тарап, XXI ғасырдың тӛріне классикалық музыканың талап-

талғамына тӛтеп беретін небір дарабоз, орны бӛлек дәстүрлі әнші орындаушыларымен 

оздырды» деп жазады [1].  

Адам баласы тал бесіктен жер бесікке түскенше әуелетіп ән салып, жан-дүниесінің 

тылсым сырын сыртқа шығарған, оны тыңдап отырған тыңдаушы да сол әуенге балқып, 

жаны жадыраған, келешекке үлкен үмітпен кӛз тастаған.  

 Кешегі Ақансері, Біржан Сал, Мұхит, Мәди, Естай мен Үкілі Ыбырайдың ӛнерін бізге 

жеткізген Әміре Қашаубаев, Жүсіпбек Елебеков, Ғарифолла Құрманғалиев, Қали 

Байжанов, Манарбек Ержановтар болса, Осы дарындардың ізін басып, шәкірт атанған 

Қайрат Байбосынов, Жәнібек Кәрменов, Қажыбек Бекбосынов, Бекболат Тілеуханов 

сынды әншілер ӛздері де соңынан шәкірт ерткен жақсы ұстаздар.  

Осы орайда біз XX ғасырдың ірі тұлғасы, аса кӛрнекті ақын С. Торайғыровтың ән 

турасында айтқан пікіріне жүгінсек «...біздің қазақ ән құмар халық... Біреу қолына 

домбыра ұстап ән сала бастаса, ойдағы-қырдағысы жиналып, сегіздегі бала, сексендегі 

шалына дейін қалмай қамалап, айтшы-айтшылап, жанын жағасына келтіреді. Бара- бара 

сол әндег ірух сүйегіне сіңеді, құлағында қалады », – деген [2, 294]. Осындай ерекшелігі 

бар ұлттық ӛнер, соның ішінде ұлттық ән салу үлгісі әлі де болса зерттеуді қажетсінуде. 

Бұл жайында А. Күзеубай: «Дәстүрлі әншінің дауысын тәрбиелеу мәселелеріне 

байланысты еліміздің маңдай алды ӛнер ошақтарында жүрген дәстүрлі әншілер мен 

консерватория және академия сынды оқу орындарында сабақ беретін ұстаздардың 

дәстүрлі вокалды педагогикалық әдістемелік оқу-құралы, оқытудағы әдіс-тәсілдері, 

дәстүрлі вокалға дауыс қою жайында жарияланған еңбектері, мақалалары жоқтың қасы. 


