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Abstract 
The purpose of this article is to provide a detailed description and cover the period from the earliest 

folklore works, the first researchers of which are the founders of domestic research, philologists 

A. Baytursynova, Sh. Ualikhanov, A. Margulan, N. Smirnova, A. Divaev, B. Kenzhebaev, M. Auezov, 

A. Konyratbaev, H. Dosmukhamedov, E. Ismayilov, S. Seifullin, J. Aimautov, K. Zhumaliev, 

R. Berdibaev, O. Nurmaganbetova, E. Tursynov, S. Kaskabasov, B. Abil-Asasimov, Sh. Ybraev, 

G. Tlepov, M. Zharmukhamedov, M. Bagyzbayeva, A. Kyraubaeva, etc., up to the present time. The 

subject of this article is Kazakh traditional art. Including the developed traditions of ―Zhyr kuy‖ in the 

Syrdarya, which indicates that the genre of zhyr kuy has deep roots. This phenomenon is widespread in 

other regions of Kazakhstan, in the Aral and Kazalinsk districts there are many poets and their followers. 

The work touches on the history of Nartai school, which takes its origin from the famous poet of Taizhan. 

The article does not pretend to the fullness of the disclosure of this topic, the author expresses the hope 

that in the future the problem of inexperience of the tradition will be solved. 
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Ӛнер – адамзат баласының бүгіні мен болашағы, сонау есте жоқ ескі күндердің 

арасын үзіліссіз байланыстыратын күн мен түннің арақатынасы сияқты мәңгі ажырамас 

егізі. Сырдың күрең топырағындағы ӛміршең ӛнерлердің бірігейі – жыраулық дәстүр мен 

күйшілік ӛнер. Ӛнер саңлақтары ӛміріне пір тұтқан бұл екі ӛнердің шежіресі – ықылым 

замандардың қойнауынан бастау алады. Ғасырлардан дәстүрлі сабақтастық үлгісінде 

жеткен жыраулық дәстүр, күйшілік ӛнер Сыр бойында тамырын терең жайған.  

Осы кезге дейінгі Сыр ӛңірінің жыраулық дәстүрі мен күйшілік ӛнерінің жиналу, 

зерттеу тарихы жайын сӛз еткен еңбектер фольклорлық шығармалардың тұңғыш хатқа 

түскен мезгілінен бастап осы кезге дейінгі аралықты қамтиды. Ал жыраулық дәстүрмен 

күйшілік ӛнер мұраларымыздың жиналуы арнайы сӛз болған емес. Осыны ескеріп, біз осы 

кезге дейінгі музыкалық фольклорды жинау мәселесі, мерзімді баспасӛзде, жинақтарда, 

монографияларда, ғылыми конференцияларда қалай кӛтерілді деген тұрғыда қарастырамыз.  

Біздің қарастырған, жарық кӛрген жинау ісіне қатысты мақалалар фольклор 

жинаушыларға асыл қазынаны жинау не үшін қажет, жинауда қандай мақсат кӛзделетінін 

айта, бағыт бере білгендігін кӛреміз. Осы тұрғыда Сыр бойында атадан ара жігін ашпай 

қалыптасқан жыраулық дәстүрде Ә. Марғұлан, Ә. Қоңыратбаев, Т. Қоңырабай фольклор 

жинауда ересен еңбек атқарған М. Байділдаев, А. Алматов, Б. Жүсіпов, Т. Еңсегенов, 

Б. Оспанов т.б. зиялылардың еңбектері жарық кӛрді. 

Күйшілік ӛнерді кең мағынада түсіну халықтық шығармалардың барлығын рухани 

дүние деп есептеу осы кезге дейін жарық кӛрген мақалалардың барлығы кӛбісінде анық 

сезіледі. Фольклоршы М. Байділдаев жыраулық дәстүрмен қатар күйшілік мұраны ел 

үшін, халық мұрасының маңызын жақсы түсініп, оны сақтау қажеттілігіне айрықша кӛңіл 

бӛледі. Мұраның тозып, жоғалып бара жатқанын қинала, ӛкіне айтып жинау қажеттілігіне 

айрықша кӛңіл бӛледі.  

Жалпы «Жырау», «Жыршы», «Ақын» атаулары ӛнертанушылар арасында пікірталас 

туғызып жүргені аян. Осы даулы пікірге «Жырау» каталог журналында белгілі ғалым 

Тынысбек Қоңыратбай «Жыраулық ӛнер жалғастығы» деген мақаласында тӛрелік 

шешімін білдіріпті. Жыраулық ӛнердің сүйенері – дәстүр. Солай болса да бізде әлі күнге 

«Жырау», «Жыршы», «Ақын » атауларының этимологиясы мен семантикасы ғылыми 

тұрғыдан анықталып болған жоқ. Бұл тӛңіректе кӛптеген ғалымдардың қалам тартқаны 


