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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 сӛз 

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, сӛзбен 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 ӛрілуі, дамуы күні бүгінде бірнеше халықтар мен ұлттарда сақталған. Кавказ 

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

жүреді. Ӛнер дамып, жетіліп, кемелденгенде синкреттік қалыптан салаланып бӛлініп 

шығады [4, 30]. Демек, қазақтың күй ӛнері біздің заманымызға дейін-ақ ӛз 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 кӛне 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 ӛзен», «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 ӛнері 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 кӛптеп келтіруге болады. Демек, бүгінгі күнгі домбырамыздың пішіні сол 

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

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

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 ӛзгеріссіз жетіп отыр. Тәңірге табынған 

түркілердің ұғымында бір нәрсе анық болатын: аспан-жер, күн-түн, ӛмір-ӛлім, от-су, ақ-


