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САЗ ӨНЕРІ ЖАЙЛЫ ХАЛЫҚТЫҢ ДӘСТҮРЛІ ТҮСІНІКТЕРІ 

 
Түйін 

Бұл мақалада жарық көрген Жәнібек Кәрменов, Бағлан Бәбіжан жинақтарында баяндалған 

саз өнері, ән орындаушылары жайлы шашырып жатқан түсініктері жүйелі баяндалады. Мақаланың 

мақсаты: әр түрлі өлең жинақтарында шашылып жатқан халықтың саз өнері туралы түсініктерін 

жүйелеп, ол арқылы халықтың музыкалық эстетикасы жайлы түсініктерді баяндау болып 

табылады. Практикалық маңыздылығы: заманауи вокал мамандарын қазақ халықтық ескі 

түсініктерін сусындата отырып, оларды ұлттық құндылықтармен таныстыру. Бұл мақаланың 

нәтижелері орындаушылық өнер тарихы сабағына қосымша дерек көзі бола алады.  Кез келген 

ұлттың өзіндік кескін-келбеті мен болмыс-бітімін айқындайтын ұғымды, оның өзіне тән ұлттық 

мәдениеті дейтін болсақ, қазақ мәдениетіндегі ән өнерінің алар орны ерекше. Ән өнері халықтың 

ғұмыр шежіресінің бір үлкен арнасы, ұрпақтан-ұрпаққа ән-күйі, ауыз әдебиеті арқылы таралған. 

Ән-күй өмірінің соңына дейін адам баласымен бірге өтетін табиғи заңдылық. Ән өнері халықтық 

ғұмыр шежіресінің бір бөлігі. Қарастырған әннің мәтіндеріндегі орындаушылық мәнер туралы 

халық түсініктері ауызша дәстүрмен сақталған және қоғамға таныс ұлтымыздың тұтас түсініктер 

жиынтығы барын дәлелдеп отыр. 
 

Тірек сөздер: ән өнері, халық әні, дәстүрлі түсініктер, халық әншілері, дауыс түрлері, қара өлең. 
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НАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
 

Аннотация 

В данной статье подробно рассмотрены разбросанные по поэтическим текстам песен 

сборников Жанибека Карменова и Баглан Бабижан представления об искусстве, об исполнителях. 

Цель статьи: на основе анализа многообразных текстов песен раскрыть музыкально-эстетические 

представления народа об искусстве. Практическая ценность: восполнить пробелы в знаниях 

современных вокалистов об архаичных представлениях казахского народа, их значимостью. 

Результаты данной статьи могут быть исполнены в качестве дополнительного материала в уроках 

истории исполнительского искусства. Если облик любого народа и его самоопределение отражаются 

в народной культуре, место песенного искусства в казахской культуре особенное. Искусство песни – 

это путь сохранения и передачи летописи жизни народа, из поколения в поколение 

распространявшейся через песни, через устную литературу. С детства и на протяжении всей жизни 

песня была от природы данным спутником человека. Песенное искусство – часть жизнеописания 

народа. На примере текстов рассмотренных песен доказана системность народных представлений об 

исполнительском стиле, сохранившихся в устной традиции и известных обществу. 
 

Ключевые слова: песенное искусство, народная песня, традиционные представления, народные 

певцы, типы голосов, кара олен. 
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FOLK NOTIONS ON ART OF MUSIC 
 

Abstract 

The representations about art, about the performers scattered around the poetic lyrics of the 

collections of Zhanibek Karmenov and Baglan Babizhan are examined in detail in this article. The 

purpose of the article is to reveal the musical and aesthetic ideas of the people about art on the basis of an 

analysis of the diverse texts of songs. Practical value: to fill gaps in knowledge of modern vocalists about 

archaic representations of the Kazakh people, their importance. The results of this article can be 

performed as additional material in the lessons on the history of performing arts. If the image of any 

people and its self-determination are reflected in the folk culture, the place of song art in the Kazakh 

culture is special. The art of song is the way to preserve and transmit the annals of the life of the people, 

from generation to generation spread through songs and through oral literature. From childhood and 

throughout life, the song was a given by nature human companion. Song art is a part of the biography of 

the people. On the example of the texts of the songs examined, the systemic nature of the people’s notions 

of performing style, preserved in the oral tradition and known to society, is proved. 

 

Key words: song art, folk song, traditional performances, folk singers, types of voices, kara olen. 

 

 

Қазақтың әні туралы дәстүрлі түсініктері арнайы зерттеуді қажет етеді. Бұған бірден 

бір дереккөзі халықтың өзінің ән мәтіндерінде айтылған түсініктері. Осы тараудың 

мақсаты өлеңде айтылған ұғымдарды, түсініктерді, халықтың музыка туралы болмысын, 

өлеңде шашырап жатқан ойларын жинақтап, жүйелеп, оны халықтың эстетикалық 

түсініктері етіп көрсету еді. Сол себепті біздер осы мақаланың негізгі дереккөзі ретінде 

халық әндері, қара өлеңдерін негізге алып отырмыз. Олар Б. Бәбіжан «Қазақтың жүз қара 

өлеңі», Ж. Кәрменовтың «Қазақ халық әндерінің антологиясы» жинақтардан алынған. 

Халық әншілерінің ән мәтіндерімен қатар, саз өнері жайлы айтылып кеткен сал, серілер 

ойларын да негізге алып отырмыз. Олар Біржанның, Ақанның, Әсеттің т.б. дәстүрлі 

әншілердің жарық көрген ән жинақтары.  

Қай халықтың болмысында да өз ұлттық өнері мен дәстүрін ерекше ынтамен 

дамытуға тырысу, оны жаңа заманға әкелген жаңалықтармен сабақтастыра отыру 

байқалып отырады. Кез келген ұлттың өзіндік кескін-келбеті мен болмыс-бітімін 

айқындайтын ұғымды, оның өзіне тән ұлттық мәдениеті дейтін болсақ, қазақ 

мәдениетіндегі ән өнерінің алар орны ерекше. Данышпан Абайдың «Туғанда дүние есігін 

ашады өлең, өлең мен жер қойнына кірер денең», деген сөздері қазақ өмірінің бүкіл 

тыныс-тіршілігі өлеңмен өрнектелетінін айқын көрсетеді.  

Қазақ халқының мерей тұтып, мақтаныш етер асыл мұрасы, рухани жәдігерліктері 

ішінде замана сүзгісінен өтіп, бүгінгі ұрпақтың еншісіне жеткен ән қазынасы қашаннан 

дәстүрлі өнердің қаймағы саналады. Ән өнері халықтың ғұмыр шежіресінің бір үлкен 

арнасы, ұрпақтан-ұрпаққа ән-күйі, ауыз әдебиеті арқылы таралған. Ән-күй өмірінің 

соңына дейін адам баласымен бірге өтетін табиғи заңдылық. Ән өнері халықтық ғұмыр 

шежіресінің бір бөлігі. Бабаларымыз көшпелі өмір салты кезінің өзінде-ақ, балалардың 

музыкалық және эстетикалық тәрбиесіне зор көңіл бөлген. Кешқұрым киіз үйге жиналып, 

қосылып ән айтып, күй тарту үрдісі ешқандай әлеуметтік сатыға бөлінбейтін, өзіндік 

талғамды тәрбие беретін өнер мектебі еді. Халық әндерінің қай-қайсысын алып қарасаңыз 

да бір-бірін қайталамайтын өзіндік ерекшелігімен құлақ құрышын қандырады. Сонымен 

қатар, рухани байлық тәрбиелік мағынаны да қоса атқарады. 

Халық әндерінде әншінің жеке қасиеттері туралы түсініктер негізінен әншінің мінез-

келбеті, дауысы жайында ғана емес, суырып-салма өнеріне байланысты. Соңғысы әнші 

үшін аса қиын соқпайтындығы әндердің өлең мәтіндерінде жиі айтылады.  
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Халық әндері суырып-салма дәстүрінде болғандығын көрсетіп отыр. Мысалы, 

«Өлең деген неменеге өнерпазға, Өлең тұрмақ сөз қиын ақылы азға»[1, б. 27] деген өлең 

жолдары арқылы шығару ән атаулыны шығару қиын еместігін, әнді табан астында шығару 

дәстүрі таралғандығын, бұл нағыз қазақ әншілерінің қолынан келетін, қиындық 

туғызбайтын іс екенін ашық жазады. 

Сол секілді кәсіпқой әншілердің аттары аталмаса да, бірақ олар бірте-бірте 

суырылып шыға бастаған, сондықтан өзінің дәрежесін, дауысының жақсы екендігін біле 

тұра, соны мақтан етіп айтқан: «Ән салсаң өзімдей сал ширатылып» [2, б. 83]. Өзінің 

әншіге тиісті қасиеттерінің бар екендігін көре отырып, өз өнерін мақтан еткен өнерпаздар 

ойларын жоғарыда келтірілген өлең жолдарымен жеткізген. «Ән салсаң өзімдей сал» қара 

өлеңде жиі кездесетін өлең жолдары сонымен бірге суырып салма дәстүрдің кең етек 

алып, оқыту жүйесі кұйма құлақтың тәсілмен жүргізілгендігін байқатады. Бетпе-бет 

отырып үйрету тәсілінен гөрі жәрмеңкелер мен ойын-тойларда ұстазының шеберлігін, 

өнерінің ұтымды жақтарына еліктей отырып, өнері тыңдалған әнші уақыт өте келе өзі 

көздеген шыңдарды бағындырды. 

Әйтсе де, халық әндерінде назар негізінен дауысқа ауады. Дауыстың қасиеттері өте 

тыңғылықты, тиянақты баяндалады. Мысалы, дауыс қасиеттерінің сипаттамасына келер 

болса: 

-біріншіден, дауыс әдетте құстардың сайраған дауыстарымен салыстырылады. Олар 

қазақта киелі саналған бұлбұл, сандуғаш, қоңыр қаз, аққу құстары. Мәселен, бұл 

құстардың теңеулері әр қайсысының қолдану аясы әр түрлі. Халық әндерінде дауыстың 

әдемілігі, дауыстың өрнектілігі, иірімі – бұлбұл құстың сайрағанына теңестіріледі. 

«Меруерттей қарақат көз, бұлбұл дауыс, Қаз мойын, жақыт түйме, алтын басың» [1, б. 

78]; «Бұлбұл құстай сызылтып сайрағанда Алтын тау.... » [2, б.60]; «Дауысы қайдан 

шығады бұлбұлдай боп, әгәгөй – ау» [2, б. 92]; «Сайраған сандуғаш пен бұлбұл құстай, 

Ей, ер жігіт атың шықпас бағың құшпай»[1, б. 122] . 

Ал қоңыр қаз бейнесі ән өлеңдерінде дауыс тембрімен байланыстырылады. Ол 

қазақтың дыбыс идеалы саналған: «Әнге сал, қоңыр қаздай саңқылдаған» [1, б. 133]. 

Қоңыр түс – Спектральды түске жатпайтын тек жасыл мен қызыл түстің немесе 

қызғылттың сұр немесе көкпен қосылысы, сары мен пурпурлы түстің қосындысы болып 

табылатын түс. Бұл түс табиғатта сирек кездеседі. Ол жаңғақтың, жабайы ат пен аюдың, 

еліктің және т. б. жануарлар мен өсімдіктердің түсі болып табылады. Сонымен қоса 

адамның шашы мен көзінің түсі болып табылады. 

«Қоңыр» сөзінің этимологиясы қазақ халқының ерте кезеңдерінде толғау 

мағынасында кең қалыптасқан. Академик І. Кеңесбаевтың түсіндірмесінде «Қоңыр» сөзі – 

«қоңыр дауыс», «қоңыр ән», «қоңыр үн» синонимдері бір қалыпты ырғақпен 

айтылатын құлаққа жағымды жұмсақ үн» деген мағынада беріледі. «Қоңыр» басқа да 

кейбір сөздерге қосылып, тиянақты ой тіркесін құрағанда, көбінесе орташа деген ұғымды 

да береді. Бұл сөз «қоңыр ән», «қоңыр күй» деген сипаттамаларға үндесіп, интонациясы, 

мақсаты, сазы – сүйкімді, көңілге ұнамды деген мазмұнды көрсеткен. Ән-өлеңдердегі 

қоңыр әуенге келер болсақ, қазақ музыкасы – өмір шындығын дыбыстық көркем 

бейнелермен көрсететін музыкалық өнердің ұлттық саласы. Қазақ халқының ән-күй 

мұрасы мен көркем әдеби шығармалары қоңыр әуенге аса бай. 

Әбіш Кекілбаев: «Қоңыр деген жалғыз сөздің аясына күллі қазақтың ата-баба 

заманынан бергі бар тірлігін, мінез-құлқын, ұлттық сипатын сол қалпында қызыл тілдің 

құдіретімен жеткізе білген», деп баға берген біртуар ақындарымыздың бірі Ж. 

Нәжімеденовтің шығармашылығында қоңыр сөзі ерекше орын алады. Атап айтқанда, 

«Қоңыр түс» атты өлеңі қарапайым қазақтың қоңыр тірлігін былайша суреттейді: 

«Қоңырайып жатыр алда жол әлі 

Кеуде кейде қоңыр күйге толады. Қоңыр әнмен қазақ бесік тербетіп, Өргізіпті- ау 

қоңыр-қоңыр баланы». 
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Қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымында уақыт пен кеңістік өлшемдері санмен 

емес, сапалық тұрғыдан айқындалған. Сол себепті уақыт өлшемдерін қолданған 

халқымызда бір шақырым, екі шақырым сияқты нақты өлшемдерден гөрі, «сүт пісірім 

уақыт», «ет пісірім жер», «ат шаптырым уақыт» деген теңеулер таралды. 

Мысалға, қара өлеңнің бір мәтінінде: «Астынан алты қырдан шыққан дауысым» [2, 

б. 109], деген ара-қашықтық өлшемі кездесті. Осыны айқындау мақсатында біз 

географиялық деректерге сүйенуді жөн көрдік: «Қыр аласа таулардың, қыраттардың, 

үстірттердің ұзыннан бойына созылып жатқан биік жері. Биіктігі көбіне 70 метрге, 

ұзындығы ондаған километрге жетеді. Мал өрісі, жайлау, немесе шөлді атыраптағы 

қыраттардан бөлініп қалған шұратты дөңесті қыр деп аталады» [3]. Яғни, ұзындығы 

ондаған километрге, ал биіктігі аса зор тау қыратын атайтындығын есткерткен жөн. 

Міне, осындай көш, көшу – бір мекеннен екінші орынға қоныс аударуы, науқанды 

жыл мезгілдеріне орай көктеуге, жайлауға, күздеуге, қыстауға көшу қазақтың негізгі өмір 

салтына айналған құбылыс. Алыс шақырымға шейін дауысы жеткен әншінің кәсіпқой 

деңгейі басқаларға қарағанда ерекше екендігін таныту мақсатында ән өлеңдердегі мына 

өлең жолдары дәлелдей түседі: «Жаңғыртып көш жөнекей ән салғанда, Шаттанып 

қыздың жаны тербетілген» [1, б. 89]. Осы өлең жолдарындағы «көш жөнекей» ұғымы 

көшпенді салтпен бірге алыс ара-қашықтықты да көрсетіп отырғандығын ескеру қажет. 

Қара өлең мәтіндерінде дауыс сапасына да көңіл бөлінеді. Ән айтушының дауыс 

желбезегінің сапасы орындауда тозбайтындығы, оның сымнан, темірден, жезден 

жасалғанымен салыстыруынан көруге болады. Мәселен: «Жезтаңдай айтқан күміс көмей 

ме екен» [2, б. 35]. Кәсіби әншілердің кештен таң атқанша ән айта алуы дауыс 

дайындығының өте мықты болуына байланысты болса керек.  

Еуропалық вокалды үйрету барысында жоғарғы позицияны іздеу жолында мысал 

келтіріп үйретеді: жоғары құздан төмен қарап, немесе таңқалып, жылы жүзбен күлімдеп 

тұрғандай қиялдау сезімімен адамның бет-пердесі таңғалыңқы өзгеріп тұруы тиіс. Осы 

ерекшелікті қара өлең мәтіндерінде әр түрлі дауыс тембрі мінездемелерінде де байқаймыз. 

Бұл қазақ өлеңдерінде «қас пен қабақты» керу сөз тіркесімен белгіленеді. Қас қабақты 

керу арқылы әнші жоғарғы позицияны ұстап, әннің жоғарғы диапазонына жеңіл әрі 

жіңішке етіп шығаруға көмек береді. Жүзі шырайланып, күліп тұрғандай, өзін тамсанып 

тұрғандай күйде сезінеді: «Айқайлап ән саламын Тілеуқабақ, Керілер өлең айтсам қас 

пен қабақ» [1, б. 84], делінген Сегізсерінің атақты әнінде. 

Қара өлең мәтіндерінде дауыс динамикасына байланысты теңеулер кездесіп 

отырады. Соның бірі – «ашық дауыс», «бар дауыспен ән шырқау» теңеулері. Әдетте ондай 

дыбыс арқылы көңілді адамның сезімі жеткізілген. Мысалы: «Көңілдің қуанышын жырға 

қосып, келді ғой бар дауыспен шырқайтын шақ» [1, б. 84]; «Көңілді басыңқылау 

оятқандай- оу» [1, б. 133]. 

Сонымен бірге, кейбір әншілердің дауысы ашылуы үшін бастапқы тұста дауысқа 

жаттығу жасау, оны қыздыру мақсатында әуелі жеңіл, төменгі тиссетурада айтылатын 

әндерді орындап, негізінен жыр мақамдарынан да өзінің көрсетілімін бастауы мүмкін еді. 

Речитативті әндерден кейін, дауыс қызғаннан соң, ашыла келе айқайлап, қиын әндерге 

көшу мүмкіндігі туындайды. Халық арасында суырылып шығып, танымал әншілер өзінің 

әдеткі репертуарын айтып отырып, дауысты осылай ашу мүмкіндігіне ие болғандығын 

жорамалдау қиын емес. Мәселен, қара өлең мәтіндерінде: «Дауысым ашылады айтқан 

сайын, Көкейден сорғалатып жырдың майын» [1, б. 29] ; «Қолыма домбыра алып ән 

шырқасам, Дауысым ашылады айтқан сайын» [1, б.29]; «Көңілдің қуанышын жырға 

қосып, Келді ғой бар дауыспен шырқайтын шақ» [1, б. 84] . Яғни, әуелі орындауға 

біршама жеңіл әндерді, содан соң бірте-бірте қиын әндерге көшу арқылы, дауысқа 

жаттығу жасап, шынықтыру көрерменнің алдында өнер көрсеткен ақын әншілерге әдеткі 

тәртіп болған секілді. 
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Оған домбыраның ладтық тұрғыда атқаратын қызметі зор болды. Домбырамен бір 

тональдікте ән орындаған, тониканы және квинтаны ұстап тұрған. Әуелі төменгі 

регистрде, сосын оны бұрап кішкене жоғарылап-жоғарылап дауысын ашып алған. 

«Айқай салсам дауысым ашылмайды, Жолға жұпар қалампыр шашылмайды» [1, 

б. 61]; – деген өлең жолдары арқылы дауысты қыздырып айтпасам, айқайласам дауысым 

ашылмайды, яғни бірден қиын әннен бастаудың қажет емес екендігін айтып отыр. Әуелі 

бір жаттығуларды жасап, содан соң бар дауыспен салынатын әндерге бірте-бірте 

көшкендігін байқау қиын емес.  

Міне, біздер қарастырған әннің мәтіндеріндегі орындаушылық мәнер туралы халық 

түсініктері ауызша дәстүрмен сақталған және қоғамға таныс ұлтымыздың тұтас түсініктер 

жиынтығы барын дәлелдеп отыр. Бұл уақыт сынынан мүдірмей өткен, біздің заманымызға 

келіп жеткен халық әндерінің барлығына дерлік тән белгі. Жазба мәдениеті туа қоймаған 

дала жағдайында нағыз көркем, тыңдаушысына терең әсер ететін әуезді саз ғана ел аузына 

ілігіп, ұзақ мерзім өмір сүре алған терең түсініктер жиынтығы, дала даналығы. 
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