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КҮЙ ТІЛІ 
 

Түйін 

Мақалада күй құдіреті, оның әр ұлт рухындағы төл көрінісі, қазақтың халық аспаптары 

құрылысы, атаулары, маңыздылығы мен қасиеттері сипатталаған. Қазақтың күй өнері біздің 

заманымызға дейін-ақ өз алдына жанр болып қалыптасқанға ұқсайды. Бұған ежелгі замандардан 

бүгінгі күнге жеткен күйлеріміз куә дей отырып, Тымат Мерғалиевтің «Қазақ күйлерінің тарихы» 

еңбегінен дәлел келтіреді. Қазақтың күйлері орындалатын аспаптың жасалуының 

қарапайымдылығы мен күйінің құлаққа қонымды, қазақы үнге ғана тән қасиеттілігін айта келіп, 

оны бір сарынды дейтіндерді сынайды. Бір қарағанға барынша қарапайым көрінетін домбыраның 

ондаған түрлері мен аттарын (балдырған, қалақша, тамшы, алтай, ғұн, тұран, саз, абыз, адай т.б.) 

тізеді, әр өңірдің аз ғана ерекшеліктерін атамағанда, құлақ күйлері мен пернелердің атаулары 

жалпы жобасы бірдей аталады. Не бары екі шекті домбыраның құлақ күйі бірнеше түрге 

келтірілетінін, және сол келтірілген құлақ күйлерінде де ондаған күйлер шертілетінін. Мәселен, 

«Тел бұрау» – ол қазіргі музыка тілімен айтқанда унисон, «Шалыс бұрау» – секунда, «Қалыс 

бұрау» – терция, «Оң бұрау» – кварта, «Теріс бұрау» – квинта т.б. бұраулар да бар және осы 

аталған бұрауларда көптеген күйлер орындалғандығы. Ол күйлер бүгінгі күні сирек те болса 

орындалатыны. Дегенмен ноталары мен жазбалары сақталғандығы туралы айтады.  

Тірек сөздер: күй тарихы, қазақ музыкасы, домбыраның түрлері, домбыраның бұраулары. 
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ЯЗЫК КЮЯ 
 

Аннотация  

В статье описывается сила воздействия кюя, его проявление в национальном сознании, 

конструкция казахских народных инструментов, их названия, значение и свойства. Искусство 

казахского кюя до нашего времени представляло собой особый жанр. Об этом свидетельствуют 

кюи, дошедшие до наших дней с древних времён, которые приводит Тымат Мергалиев в своём 

труде «История казахских кюев». Говоря о свойственной казахскому звуку сакральности, его 

мелодичности исследуется простота изготовления инструментов для исполнения казахских кюев и 

благозвучность их для слухового восприятия. Существуют десятки разновидностей и названий 

домбры (балдырган, калакша, тамшы, алтай, гун, туран, саз, абыз, адай и др.), с небольшими 

региональными отличиями в форме которых, строй и названия ладов практически идентичны. 

Строй двухструнной домбры, как и кюи, исполняемые в той или иной настройке, сводятся к 

нескольким видам. К примеру, существуют настройки «Тель бурау» – в современной 

терминологии унисон, «Шалыс бурау» – секунда, «Калыс бурау» – терция, «Он бурау» – кварта, 

«Терс бурау» – квинта и другие, и в этих настройках исполняются многие кюи. Сегодня эти кюи 

исполняются довольно редко. Однако их нотации и записи о них сохраняются.  

Ключевые слова: история кюя, казахская музыка, виды домбры, настройка домбры. 
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THE LANGUAGE OF KUY 
 

Abstract 

The article describes the power of kuy impact, its manifestation in the national consciousness, the 

design of Kazakh folk instruments, their names, meaning and properties. The art of the Kazakh kuy was a 
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special genre until now. This is evidenced by the kuys, which have survived to our days since ancient 

times, which Tymat Mergaliev cites in his work “The History of the Kazakh kuy”. Speaking about the 

inherent Kazakh sound of sacredness, its melodiousness, the simplicity of making instruments for the 

performance of Kazakh kuys and their euphony for auditory perception are explored. There are dozens of 

varieties and names of dombra (baldyrgan, kalaksha, tamshy, altai, gun, turan, saz, abyz, aday, etc.), with 

small regional differences in the form of which the order and names of frets are almost identical. The 

temperation of a two-stringed dombra, among the kuys performed in one or another tuning, is reduced to 

several types. For example, there are such tunings as “Tel Burau” – unison in modern terminology, 

“Shalys burau” – second, “Kalys burau” - third, “On burau” – fourth, “Teris burau” – fifth and others, 

and these tunings are used in many kuys. Today, these kuys are rarely performed. However, their 

notations and notes about them remain. 
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Әлемде музыкасыз ұлт жоқ. Музыка барша адамзатқа ортақ. Әр ұлттың ұлттық рухы 

музыкасында сақталған. Ежелгі қытай ойшылы Конфуций: [шамамен б.д.д.551-479 жж.] 

«Егер бір елді басқарудың жай-жапсарын білгің келсе, сол елдің тәртіп-тағылымын 

танымақ болсаң, онда музыкасына құлақ түр [1,116]» – депті. Ең әсерлі сиқырлы сұлу сөз 

де,адам сезіміне музыкадай әсер ете алмайды. Д. Шостакович: «...если бы музыка могла 

выражать только то, что выражает человеческая речь, музыка была бы не нужна» [2, 3] 

дейді. Шынында да музыканың берер әсерін тілмен, сөзбен айтып жеткізуге болатын 

болса, онда музыканың қажеті болмас еді.  

О баста әлем халықтарының барлығында дерлік музыка, поэзия, би-бірге, ара-жігі 

ашылмай біртұтас синкреттік қалыпта дамыған. Мәселен, ежелгі грек философы Платон: 

«Приминение отдельно взятой игры на флейте и на кифаре заключает в себе в высокой 

степени безвкусное и достойное лишь фокусника» [3, 6] деген. Музыканың синкреттік 

қалыпта өрілуі, дамуы күні бүгінде бірнеше халықтар мен ұлттарда сақталған. Кавказ 

халықтарында, татарларда, өзбектерде де музыка, ән, би барлығы біртұтас күйде бірге 

жүреді. Өнер дамып, жетіліп, кемелденгенде синкреттік қалыптан салаланып бөлініп 

шығады [4, 30]. Демек, қазақтың күй өнері біздің заманымызға дейін-ақ өз алдына жанр 

болып қалыптасқанға ұқсайды. Бұған ежелгі замандардан бүгінгі күнге жеткен күйлеріміз 

куә. Тымат Мерғалиевтың «Қазақ күйлерінің тарихы» еңбегінде: «Біздің жыл 

санауымызға дейінгі VII-IV ғасырларда Орта Азияны Сақ тайпалары мекендеген. Сақ 

дәуірінде дүниеге келген сарын-саздардың мол бұлағы біздің заманымызға жетіп отыр. 

Халық күйшілері сүйіп тартатын көне күйлердің ішінде «Шыңырау», «Аққу» т.б. 

күйлердің әуен-ырғағы, аңызы Сақ дәуіріне жатады. Біздің жыл санауымызға дейінгі III-II 

ғасырларда Ғұндар әлемдегі ең күшті мемлекет болып дәуірлеп тұрған. Ғұн дәуірінен 

біздің заманға жеткен байырғы саз-сарындар «Кеңес», «Сары өзен», «Шұбар ат» сияқты 

ескі күйлердің әуен-ырғағы ғұн дәуірінен бастау алатыны байқалады» [5]. Мінеки, байқап 

отырғанымыздай, біздің заманымызға дейінгі VII-IV, III-II ғасырлардан, сақ, ғұндардан 

жеткен күйлеріміз бар екен, демек күй өнері ертеде-ақ қалыптасқан деуге толық негіз бар. 

Қазақ музыкасының тамыры тым тереңде. «Археологиялық олжалардың ішінде,-деп 

жазады академик В.Виноградов, кем дегенде осыдан екі мың жыл бұрын тұтынылған қос 

ішекті аспаптың бейнесі айрықша назар аудартады. ...Бұған бүгінгі күні ең тектес, ең 

жақын аспап ретінде қазақтың домбырасын жатқызуға болады» [6, 111]. Мұндай 

мысалдарды көптеп келтіруге болады. Демек, бүгінгі күнгі домбырамыздың пішіні сол 

кездің өзінде бір қалыпқа түсіп қалыптасып болған. Музыкалық аспап жетіліп, әбден 

қалыптасып, ұлыс пен ұлттарға, «сіңісті» болмай, музыкалық шығармаларында өркен 

жайып, кең етек алып тарап кете қойюы неғайбыл.  

Қобыз да, домбыра да-екі шекті аспап. Осынау бірнеше мыңжылдық даму тарихы бар 

музыкалық аспаптар біздің заманымызға дейін еш өзгеріссіз жетіп отыр. Тәңірге табынған 

түркілердің ұғымында бір нәрсе анық болатын: аспан-жер, күн-түн, өмір-өлім, от-су, ақ-
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қара, шындық-өтірік, жақсылық-жамандық т.с.с. Міне, осындай философиялық ұғымнан 

қобыз да, домбыра да қос ішекті болып туған болуы керек. Домбыра - қазақ халқына кең 

тараған ең танымал аспаптардың бірі. Адам дауысына барынша жақын қоңыр үнді 

домбыра, тыңдармандарын бей-жәй қалдырмайтын «сиқырлы» қасиетке ие. Табиғаттағы 

кез-келген дыбыстарды домбыра шектерімен ешқандай қиындықсыз салуға болады. Әсіресе 

аң-құстардың шығаратын үнін. Домбыра аспабы өзінің қарапайымдылығына қарамастан 

кез-келген тыңдаушыға түсінікті әрі жағымды әсер ететінін әр-түрлі ұлт өкілдерінің 

ғалымдары, музыка мамандары және домбыраны көріп, тыңдап естіген қарапайым 

халықтарда өз ойлары мен лебіздерін қағаз беттерінде қалдырған. Домбыраның 

қарапайымдылығы, яғни, ешқандай темір, мыс немесе механика пайдаланбай, күнделікті 

тұрмыс-тіршілікте қолданылатын ағаш, желім және малдың терісі, шегінен жасалатын 

технологиясының күні бүгінде көп өзгеріске түсе қоймағаны белгілі. Қазақтар, домбыра 

аспабын тұтас, бүтін ағаштан шауып, ойып жасаған. Қазақ халқы тұтынған тәңірлік наным-

сенім бойынша тек бүтін ағаштың бойында ғана сол ағаштың жаны яғни қасиеті сақталады 

деп түсінген. Басқаша тәсіл, басқаша амалмен (құрау, желімдеу, жинау) музыкалық 

аспаптар жасамаған. Мұндай аспаптар қатарына қобыз да жатады. Ал, қыл-қобыз 

аспабының күні бүгінге дейін бүтін ағаштан ойылып жасалатыны белгілі. 

 Бір қарағанға барынша қарапайым көрінетін домбыраның ондаған түрлерімен 

аттары бар (балдырған, қалақша, тамшы, алтай, ғұн, тұран, саз, абыз, адай т.б.) ал құлақ 

күйлері мен пернелердің атаулары әр өңірдің аз ғана ерекшеліктерін атамағанда жалпы 

жобасы бірдей аталады. Өзге ұлттар, әсіресе орыстар: «Қазақтар домбырасын келтіруді 

білмейді, қалай жатса солай алып, не болса соны тарта берген" деген әңгімелерді де талай 

есітіп ренжігеніміз бар. Алайда өсе келе ондай әңгімелердің шындықтан алыс емес екенін 

байқап, «ұлы» ата-бабаларымызға өте риза болғандығымызды жасыра алмаймын. Не бары 

екі шекті домбыраның құлақ күйі бірнеше түрге келтірілетінін, және сол келтірілген құлақ 

күйлерінде де ондаған күйлер шертілетінін өзге ұлттар қайдан ұқсын. Мәселен, «Тел 

бұрау»-ол қазіргі музыка тілімен айтқанда унисон, «Шалыс бұрау»-секунда, «Қалыс 

бұрау»-терция, «Оң бұрау»-кварта, «Теріс бұрау»-квинта т.б. бұраулар да бар және осы 

аталған бұрауларда көптеген күйлер орындалған. Ол күйлер бүгінгі күні сирек те болса 

орындалады. Дегенмен ноталары мен жазбалары сақталған. Мінеки, осындай көп 

бұраудағы әр түрлі күйлерді тыңдаған өзге ұлттарға шынында да домбырадағы күйлер 

қалай болса солай орындала беретіндей болса керек. Әрине, шын мәнінде талай маман 

музыканттар біздің домбырамызбен жақынырақ танысқанда таң қалып таңырқағандарын 

жасыра алмайтындықтарын да айта кеткен жөн. 

Домбырадағы пернелердің атауларын жаттау, аспапты жаңа үйреніп жүрген 

үйренушілерге қолайлы, бүгінгі күннің нотасына бара-бар болған. 

Есте жоқ ескі замандарда жыр, терме, әндеріміз қобыз, домбыра т.б. көптеген 

музыкалық аспаптардың сүйемелдеуімен орындалған. Ал аспаптық музыкамыздың қай 

ғасырда қалыптасқанын дөп басып айту қиын. Профессор Т.Қоңыратбаев, күй сөзінің 

семантикасын тарихи негізде былайша жүйелейді; «1.Сарын. Ол V-VI ғасырлардағы 

бақсылық сарынына арқау болған музыкалық ладтық жүйе» [7, 263] десе, профессор 

А.Сейдімбеков көне кезең күйлерін біздің заманымызға дейінгі VIII ғасырға тірейді [7, 

119]. Бақсылар сарыны негіз болған аспапты музыкамыздың саралануына ұлы 

жыраулардың үлесі ерекше болған. Қорқыт күйлері, «Ақсақ құлан», «Ел айырылған», 

«Сағыныш» күйлерінің авторлары Кетбұғы, Асанқайғы, Қазтуғандар ел бастаған көсем, 

сөз бастаған шешен, қол бастаған батыр бола тұра, тарих бетінде ұлы жыраулар болып 

жазылды, соған қарамастан олардың күйлері аспаптық музыкамыздың яғни күй 

жанрының уығын нығайтқаны айтпаса да түсінікті.  

Күй ән-жырдай емес, оның сөзі, тілі жоқ. Белгілі фольклорист, ғалым Б.Жүсіпов: 

«Күй әннен де, жырдан да көне, сөз қалыптаспастан бұрын шығуы ықтимал. Бұған дәлел 

жан-жануарлардың күйге иіп, дыбысқа елітуі. Жыр-дыбысталған сөз, күй-дыбысталған 

ой» [8,?] дейді. «Қандай бір зарлы саз-сарынға салсаң да, аспапты музыка қай балаңның 
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өлгенін немесе қай жаудың шапқанын, ол жаудың қай ауылды нешесі күні шапқанын 

айтып бере алмайды» [9, 30]. Әрине, аспаптың адамша сөйлеуі мүмкін емес екені баршаға 

белгілі ғой. Бірақ адам дауысын, тембірін тауып, дыбыс пен ырғақтың үйлесімімен сөз 

интонациясын келтірген күйшілеріміз тарихта аз болмаған. Мысалы, Құрманғазының 

«Аман бол шешем, аман бол» немесе «Бұқтым-бұқтым» күйлері, тілін жақсы түсіне 

білетін қазақтың бәріне түсінікті емес пе? Күй қазаққа ортақ болғанымен оны түсіну 

бақытына кез келген қазақ ие бола бермейтіні өкінішті-ақ.  

Халқымызбен біте қайнасып кеткен қобыз бен домбыра – қазақтардың рухани 

байлығы. Қыл қобыздың қылына, домбыраның шегіне «жан» бітірген ұлы жыраулар мен 

күйшілер аң-құстар, жан-жануарлармен де саз тілінде сөйлесе алатынын әр кез дәлелдеп 

отырған. «Ақсақ құлан», «Нар идірген», «Тел қоңыр», «Аққу» т.б. көптеген күйлеріміз 

сөзімізге дәлел бола алады. 

Қазақ халқының мінез-қылығын, психологиясын дәл көрсете алатын бірден-бір жанр 

оның музыкасы, күй өнері, күй тілі. Жерінің кеңдігін, әсем табиғатын, тұрмыс-тіршілігін, 

салт-дәстүрін және әр адамның жеке басының мұң-мұқтажын, қуанышы мен қайғысын, 

арманы мен сағынышын аспап арқылы баяндайтын қазақ халқы тіпті күнделікті әзіл-

қалжыңын да аспапқа айнытпай сала алатын болған. 

Қазақ жерінің кеңдігі сияқты музыкасының да ауқымы өте үлкен әрі күрделі. Жыр 

күйлерден циклді күйлерге дейінгі, шертпе күйден төкпе күйге дейінгі аралықтағы 

мазмұндылығы аспан мен жер арасын, о дүние мен тірілер әлемін, он сегіз мың ғаламда 

ұшқан құс, жүгірген аң, жыбырлаған жәндікке дейін қазақ күйшілерінің назарынан тыс 

қалмаған. Күйді түсіне алмаған, сіңіре алмаған тыңдаушыға (әсіресе басқа ұлт өкілдеріне) 

күй біркелкі (монотонный, однообразный) болып естілуі ғажап емес, оған таңдануға болмас. 

Бір қарағанға қарапайым ғана болып көрінетін аспаптардан шығатын осынау музыка, 

тыңдағанға жұпынылау болып естілуі мүмкін. Қоңыр үнді қобыз бен домбыра, қазақтың 

ұлттық колоритін, қазақтың өз үнін, өз дауысын ғана салуға лайықталған, бейімделген. 

Сондықтан күйді түсіну үшін, түйсіну үшін қазақ тілін өте жақсы білу заңдылық деп 

білемін. Жоғары дәрежеде дамыған қазақ музыкасы терең мазмұндылығымен, ритмикалық 

байлығымен және үнемі дамып, жетіліп тұратындығымен құнды. 

Қазан төңкерісімен бірге қазақ өмірі де өзгергені белгілі. Жаңа заманмен сахна келді. 

Таяқтың екі ұшы болатыны секілді сахнаның да пайдасы мен зияны болды. Әсіресе, 

аспапты музыкамызда күйдің қасиетін, мазмұн-мағынасын, қағыс ерекшеліктерін түсінуге 

бірден-бір себепші күйдің шығу тарихы, күй аңызы ұмыт бола бастады. Өзін қоршаған 

ортаға күй аңызымен күйдің шығу тарихын айта отырып күй тартатын күйші, енді тек 

«Құрманғазының күйі Төремұрат, орындайтын Бекболат» – пен ғана шектелді. Қазақ 

күйлерінің тектен тек шықпағаны, бәрінің де аңызы, шығу себебі болатыны белгілі. Міне, 

күймен қатар жүретін, қосарлана айтылатын күй аңызы, күй тарихы өмірден осылай 

шеттеп, сахна сыртында қала берді. М.Өтеуов пен Ш.Төлегенұлы «Ғасырдан-ғасырға» 

естелік кітаптарында: «...1917 жылғы октябрь көтерілісінің прогрессивтік маңызынан гөрі 

кертартпалық сипаты басым болды. Жұртымыз қазақы мәдениеттен аластатылып, діни 

жолдан біржолата бездірілді. Міне, осы фактордың көрер көзге бұзылуынан дербес ел 

болған 1991 жылдан, күні бүгінге дейін көне соқпаққа түсе алмай келеміз. Көне соқпақ деп, 

халқымыздың салт-дәстүріндегі адамгершілік қағидасын айтып отырмыз [9, 57]» дейді. 

XIX ғасырды қазақ музыкасының «Алтын ғасыры» деп атайды, ал одан кейінгі XX 

ғасыр да тума таланттардан кенде болмағаны баршамызға белгілі. Бүгінгі таңда да күй 

көшінің керуені бұзыла қойған жоқ. Қаршыға, Айтқали, Секен есімдерін атасақ та 

жеткілікті емес пе? Әр түрлі тақырыпта туған туындыларынан қазақтың "иісі" мен 

заманының самалы есіп тұрады, демек мұндай туындылар қазақтың күй өнерінен ойып 

тұрып орын алатынына күмәніміз жоқ. 

«Күй тез орындалатын болып кетті, пернелер көбейіп кетті, күй шүлдірлеп кетті» 

деген әңгімелерді құлағымыз шалатыны жасырын емес. Кешегі Рысбай, Қаршыға 

ағаларымыз тірі кезінде мұндай сөздерді ешкімнің айтуға батылы жете қоймайтын еді, 
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қазір кім болса сол аузына келгенін айта беретін заман болды ғой. Меніңше, күйді жылдам 

орындай алмайтын ортаң қол домбырашылар ғана осындай әңгімелерге жел беріп, 

өрбітетін сияқты болады да тұрады. Әйткенмен көпке топырақ шашудан әсте аулақпын.  

Қаншама мыңжылдықты артқа тастап, қазақтың қазынасына айналып, рухани 

байлығымыз болған күй өнерінің тілі әлі мұқала қойған жоқ. Құрманғазы, Дәулеткерей, 

Динаны дүниеге әкелген қазақ халқы әлі талай дарабоз күйшілерді дүниеге келтіретініне 

кәміл сенемін. 
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