
24 | Saryn art and science journal 2 (19) 2018  

 

R. Nurkenov
1
  

1
«KazHeritage» center’s supervisor 

Astana, Kazakhstan 

 

SOME FEATURES IN THE REGIONAL TRADITIONAL SCHOOL OF SARYARKA. 

 (ON THE EXAMPLE OF THE WORKS BY T. ASEMKULOV) 

 

Abstract 

The article provides an analysis of kuys of Saryarka traditional regional school. Two kuys of 

Tattimbet Kazangapuly – «Molgara» and «Alshagyr-Shagan» from  alasbek Asemkulov’s repertoire – 

were chosen as objects of research. These two compositions are interesting objects of analysis, because 

they have different rhythmical and stylistic features. A new method of analysis is used in the article. It 

means that traditional names of dombyra frets (perne) should be used instead of regular note names. In 

author’s opinion the use and adopt traditional terms in music education the former. When using 

traditional names of frets compositions can be analysed in new ways, and features of Kazakh instrumental 

music that were unknown before can be discovered. Principles used in this article are only the initial stage 

of the implementation of this method of analyses. The author claims, that even at this stage new steps in 

the development of national music research could be made. 

 

Keywords: kuy, kuys of Tattimbet, traditional names of frets, analysis of kuy. 

 

 

Сарыарқа даласы еліміздің орталығын алып жатқан ұлан-ғайыр мекен. Түрлі мәдени 

ерекшеліктерімен дараланып тұрған аймақ сан ғасырлар бойы оны мекендеген халықтың 

алтын бесігіне айнала алды. Тарихи оқиғалар мен ұлттық жетістіктерге куә болып, біздің 

заманымызға кӛптеген құндылықтарды жеткізе білді. Бұл, әсіресе, ұлттың бір сипатын 

білдіретін, «қазақтың жаны» аталып кеткен күй және күйшілік ӛнерге қатысты тұжырым. 

Арысы Шалқазақ пен Байжігіт, кейінгі Тәттімбет пен Кенжебай, одан кейінгі буын Әбди 

мен Әбікен Хасенов сынды күйшілер Сарыарқада қалыптасқан мектептің жарқын ӛкілдері 

еді. Бүгінгі мақаламызда шығармашылығы қарастырылатын Таласбек Әсемқұлов та осы 

даралардың қатарында.  

Мақаламызда Тәттімбет Қазанғапұлының екі күйі талдауға алынды. Олар «Молқара» 

мен «Алшағыр-Шаған». Екі күйді де жеткізуші Т. Әсемқұлов. Қос шығарма екі түрлі 

ырғақ пен бір-біріне ұқсамайтын стильдік ерекшеліктері болғаннан соң арнайы іріктеліп 

алынды. Ескерте кетсек, күйлерді талдау барысында қалыптасқан заңдылықтарды сақтай 

отырып, жаңаша тәсіл ұсынып отырмыз. Яғни, домбыра мойынындағы дыбыстарды 

ноталардың аттарымен емес, байырғы перне атаулары бойынша атауды жӛн санадық. 

Ӛйткені күйші домбыраның құлақ күйін келтіруде ӛзіне ыңғайлысын таңдағаннан соң, 

ресми аталып жүрген домбыра мойынындағы нота атаулары да түпті дыбыс биігінен 

алшақтап кететіні белгілі.  

Әуелі «Молқара» күйіне тоқталайық. Ел аузындағы деректерге қарағанда, күй Абай 

Құнанбайұлының анасы Ұлжанның сіңлісіне арналған. Күйдің нотасы «Тәттімбет және 

Арқа күйлері» жинағынан алынды [1, 35].  

Күй тек сегіз пернені ғана қажет етеді. Диапазоны «бас перне» (2-перне) мен 

«шешен перне» (12-перне) арасы.  

Күй домбыраның орта буынында басталады. Астыңғы ішекте «кӛсем пернені» ұстап 

тұрып (5-перне), үстіңгі ішекте «жетім перне» (5-перне) мен ашық ішекті кезектесе шертіп 

бастайды. № 1-мысалда бұл айқын кӛрсетілген.  
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