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

бір дереккӛзі халықтың ӛзінің ән мәтіндерінде айтылған түсініктері. Осы тараудың 

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

ӛлеңде шашырап жатқан ойларын жинақтап, жүйелеп, оны халықтың эстетикалық 

түсініктері етіп кӛрсету еді. Сол себепті біздер осы мақаланың негізгі дереккӛзі ретінде 

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

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

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

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

әншілердің жарық кӛрген ән жинақтары.  

Қай халықтың болмысында да ӛз ұлттық ӛнері мен дәстүрін ерекше ынтамен 

дамытуға тырысу, оны жаңа заманға әкелген жаңалықтармен сабақтастыра отыру 

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

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

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

ашады ӛлең, ӛлең мен жер қойнына кірер денең», деген сӛздері қазақ ӛмірінің бүкіл 

тыныс-тіршілігі ӛлеңмен ӛрнектелетінін айқын кӛрсетеді.  

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

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

дәстүрлі ӛнердің қаймағы саналады. Ән ӛнері халықтың ғұмыр шежіресінің бір үлкен 

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

соңына дейін адам баласымен бірге ӛтетін табиғи заңдылық. Ән ӛнері халықтық ғұмыр 

шежіресінің бір бӛлігі. Бабаларымыз кӛшпелі ӛмір салты кезінің ӛзінде-ақ, балалардың 

музыкалық және эстетикалық тәрбиесіне зор кӛңіл бӛлген. Кешқұрым киіз үйге жиналып, 

қосылып ән айтып, күй тарту үрдісі ешқандай әлеуметтік сатыға бӛлінбейтін, ӛзіндік 

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

да бір-бірін қайталамайтын ӛзіндік 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 ӛнеріне байланысты. Соңғысы әнші 

үшін аса қиын соқпайтындығы әндердің ӛлең мәтіндерінде жиі айтылады.  


