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Қой және сирек жағдайда басқа ұсақ малдардың асықты жілігінен алынған жұмыр сүйек

«Асық» – таранная кость баранов и реже другого мелкого рогатого скота

asyq" - talus bone of sheep

Асық – асық ойнау дәстүрлі ойыны 
Асык – традиционная игра в асыки 

Assyk - traditional game in assyk

(№2013-04-007)

Археологиялық және жазба 
деректерге қарағанда көне 
замандардан бері Қазақстанның 
барлық жерлерінде «асық» 
ойыны кеңінен таралған. 
Негізінде, асық ойындарын 
балалардың дәстүрлі ойын 
түрлерінің қатарына жатқызады. 
Бұл ойынға жастар мен ересек 
адамдар сирек қосылады.

Археологические и письмен-
ные источники свидетельствуют 
о том, что на всей территории Ка-
захстана с древних времен были 
распространены игры в «альчи-
ки», «асыки». Как правило, игры 
с асыками относят к категории 
традиционных детских игр. Не-
редко к этим играм подключа-
лись молодежь и взрослые.

Archaeological and written 
records indicate that on the whole 
territory of Kazakhstan from 
ancient times, games were common 
"alchiks", "assyks". As a rule, games 
with assyk belong to the category 
of traditional children's games. 
Youth and adults were also involved 
to play these games.
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Асықтардың саны өзгеріп отырады және ол 
ойынның түріне байланысты. Әр ойыншыда 
«Cақа» асығы болады. Ол неғұрлым ірі 
асықтардың ішінен таңдап алынып, ашық түске 
боялады. Ойыншыға ату асығынан басқа кем 
дегенде он асығы болуы керек.

Количество асыков варьируется и зависит 
от варианта игры. Каждый игрок имеет биту 
«Cака», которую обычно выбирают из наиболее 
крупных асыков, нередко окрашивая в яркий 
цвет. Кроме биты игроку необходимо было 
иметь не менее десяти асыков.

Number of assyks varies and depends on the 
version of the game. Each player has a "Saka", 
which is typically selected from the largest assyks 
to shoot other ones, it is often coloured in bright 
colours. Instead of bits the player must have at least 
ten assyks.

Ойынның әртүрлі нұсқалары бар. Олар 
өз кезегінде жазғы және қысқы деп екіге 
бөлінеді. Бұл шартты бөлініс. Кейбіреулер 
үшін кеңістіктің үлкен болғандығы қажет және 
оларды көшеде ойнайды. Ал кейбіреулерін 
жылдың суық күндерінде де жабық жерлерде 
ойнауларына болады.

Существуют разные варианты игр, которые, 
в свою очередь, подразделяются на летние 
и зимние. Деление это условное, связанное 
с тем, что для одних требуется большое 
пространство и в них играют на улице, а в 
другие можно играть в холодное время года в 
закрытом помещении. 

There are different options for games, which, 
in turn, are divided into summer and winter. This 
division is conditional, due to the fact that for some 
takes a lot of space and play those on the street 
and others can be played indoors during the cold 
season.

Ойынның басында асық ататындардың 
кезегі олардың Cақасының қалай түскендігіне 
байланысты анықталады.

В начале игры определяется очередность 
бросающих по положению, в которое упала их 
бита «Cака».

At the beginning of the game is determined by 
the order of drop - on the situation in which they 
fell "Saka".

«Сақа» асығы
Бита «Cака»
"Saka" hurl
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Асықты атып түсірудің төрт түрі бар: 

Всего существует четыре позиции асыка:

There are four positions of assyks:

Алшы – тәйкеге қарама-қарсы жағы, яғни 
алшы тұруы 

«Алшы» – когда кость ложится на плоскую 
часть выемкой вверх

"Alshy" - when bone rests on the flat part of the 
recess side up

Tәйкі – асықтың алшыға қарама-қарсы 
жағы

«Tайка» («тәйкі») – когда кость ложится на 
плоскую часть выпуклой стороной вверх

"Taika" ("taikі") - when the bone rests on the flat 
part of the convex side up

Шік – асықтың қуыс жағының жоғары қарап 
түсуі

«Шик» («шiк») – кость лежит на боковой 
плоскости втянутой стороной вверх

"Shic" ("shik") - the bone lying on lateral plane 
drawn side up

Бұқ – асықтың дөңес жағының жоғары 
қарап түсуі

«Бук» («бұқ») – кость также лежит на 
боковой плоскости, но выпуклой стороной 
вверх

"Buch" ("buq") - a bone also lies on the lateral 
plane, but the convex side up
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Кейбір ойындарға арнайы машықтанудың 
қажеті жоқ. Тек асықтары лақтыру кезінде 
екінші ойыншы қайталай алмайтындай 
комбинацияда жатса, ол жеңеді. Мұндай 
жағдайда жеңген ойыншы қойылған 
асықтарды өзіне жинап алады. Барлық ойында 
жеңген адам жеңілген адамның бір немесе 
бірнеше асықтарын өзіне алады. 

Некоторые игры не требуют специальных 
навыков, в них выигрывает тот, у кого кости 
при броске ложатся в комбинацию, которую 
не смог повторить другой игрок. В этом случае 
победивший забирает выставленные на кон 
кости. Во всех играх выигравший забирает 
себе одну или несколько костей проигравшего. 

Some games do not require special skills; 
the one  wins who has a bone on a shot has the 
combination that could not be repeated by another 
player. In this case, the winner takes the stake put 
up for bone. In all games winner takes one or more 
bone loser.

Ойынның ең кішкентай балаларға арналған 
қарапайым түрі болды. Ол «хан» немесе 
«хан талапай», «хан талау» деп аталынды. 
Шеңбер құрып отырған балалардың ортасына 
асықтар төгіліп, «хан талапай» деген бұйрық 
беріледі. «хан талау» ойыны кезінде балалар 
асықтар үйілген жерден көбірек асық алуға 
таласады. Осыдан кейін әр бала қанша асық 
алып үлгергені саналадыүосылайша бұл ойын 
балаларды есепке үйрету қызметін атқарды.

Существовал простой вариант игры в асыки 
для самых маленьких детей. Он назывался 
«хан» или «хан талапай», «хан талау» (с каз. 
«ограбление хана»). Между детьми, сидящими 
в круг, высыпается куча асыков и произносится 
команда «хан талапай», «хан талау», по которой 
дети стремятся загрести из кучи большее 
количество асыков. После этого ведется 
подсчет асыков у каждого ребенка. Так игра 
выполняла функцию обучения детей счету.

There was a simple version of the game in assyk 
for the youngest children. It was called "khan" 
or "khan talapay" (from kaz. "rob the khan"). 
Between the children sitting in a circle, and a heap 
of poured assyk pronounce the command "khan 
talapay", "khan talau", in which children tend to 
rake in heaps of more of assyks. After that the 
assyks of every child are counted. So the game 
has served to educate children to count.
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Қазіргі қазақ қоғамында асық ойнаушылар 
көбінесе балалар болып келеді. Алайда 
асық жинау үдерісіне үлкендер де тартылған. 
Қонақтарға қой еті тартылғанда, кімге 
асықты жілік тисе, сол асықты елдің көзінше 
майынан, етінен тазартып, өз балаларына 
беретінін, немесе немере, шөберелеріне 
жинап жүргендігін айтатын болған. Ал 
балалары жоқтар болашақта балалы болсам 
деген ниетпен тұмар ретінде алуға тырысатын 
болған.

Носителями игры в асыки в 
современном казахском обществе являются 
преимущественно дети. Однако в процесс 
собирания асыков вовлечены и взрослые. 
Часто во время угощения гостей бараниной 
те, кому досталась кость с асыком, прилюдно 
очищают асык от прожилок и говорят, что 
отдадут своим детям или собирают для 
будущих внуков и правнуков. Те, у кого нет 
маленьких детей, стараются взять асык в 
качестве амулета, который поможет в будущем 
обзавестись детьми.

Bearers of the game with assyks in the modern 
Kazakh society are mainly children. However, 
adults are also involved in the process of picking 
up assyks. Often during feeding guests mutton 
mea those who gets the bone with assyk, publicly 
cleans assyk from veins and says he will give it to 
his children or store for future grandchildren and 
great-grandchildren. Those who do not have young 
children, try to take an assyk as an amulet that will 
help in the future to have children.

Ойынға ересек адамдарда сирек қосылады

Нередко к играм подключались и взрослые

Adults were also involved to play games
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Сұңқар салу / Бүркітпен саятшылық құру
Соколиная охота / Охота с беркутом
falcon hunting / Hunting with eagles

(№ 2012-04-002) / (2016-04-001)

Аушы құстармен аң аулау дәстүрі және үйрету өнері 
Искусство обучения и традиции охоты с ловчими птицами
The art of teaching and tradition of hunting with birds of prey

Бүркітпен аң аулау (қаз. «бүркіт», лат. Aguila Shrysaetus – 
«алтын бүркіт») қазақ халқының дәстүрлі аңшыларының-
құсбегілерінің, қолға үйретілген бүркіттерді аң аулауға 
баптайтын бүркітшілерінің әлеуметтік және мәдени 
мұрасының көне тәжірибесі. Алғашқы кезде бүркіттерді 
қолға үйрету, олармен аң аулау жай адамдар үшін 
тағдыр несібесі, кәсп болатын. Мұндай аң аулау түрі 
көшпенділердің бюджетіне жәрдемдесетін. Сондықтан 
Қазақстан дәстүрлі түрде құстарды ары қарай аң аулау 
мақсатында пайдалану үшін баптау, аулау орны болды.

Охота с беркутом (каз. «бүркіт», лат. Aguila Shrysaetus 
– «золотой орёл») является древней практикой 
социального и культурного наследия традиционных 
охотников казахского народа – кусбеги («құсбегі»), 
беркутчи («бүркітші») с прирученными и обученными 
охоте беркутами. Первоначально обучение беркутов и 
охота с ними была преимущественно уделом простых 
людей и представляла собой промысел. Такой вид охоты 
оказывал поддержку бюджету кочевника. Поэтому 
традиционно Казахстан всегда был местом, прежде 
всего, ловли и обучения птиц с целью использования их 
в дальнейшем для охоты. 

Hunting with eagles (kaz. "burkit", lat. Aguila Shrysaetus 
– “Golden Eagle”) is an ancient practice of social and cultural 
heritage of traditional Kazakh people of hunters - kusbegi 
("qusbegі"), eagle ("burkіtshі") who tamed and trained 
eagles for hunting. Originally training eagles for hunting was 
predominantly the hobby of ordinary people and was a kind 
of craft for them. This type of hunting has supported nomad 
budget. Therefore, Kazakhstan has always been traditionally 
a place, above all, catching the birds and training them in 
order to use for hunting in the future. 

Саятшылық құру ат үстінде өтеді және 
жанына тазы ит ертеді.

Охота всегда проходит на конях обычно 
вместе с национальной казахской собакой 
– борзой «тазы» 

Hunting always passes on horses usually 
together with the Kazakh national dog - a 
hound "tazy".
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Құстарды екі жолмен үйретеді: ересек 
түрлерін тұзақ құру арқылы қолға түсіру 
немесе ұясынан балапан кездерінен алып 
баулу. Қазақтардың ұғымынша, жақсы аушы 
құстар ересектерінен шығады. Себебі олар 
қожайынына үйрене салысымен ерекше 
ұмтылыспен аң аулайды.

Птиц приручают двумя способами: 
взрослых особей, пойманных на приманку, 
или воспитывают птенцов из гнезда. Казахи 
считают, что лучшие охотники получаются из 
взрослых птиц, которые охотятся с особым 
рвением, как только привыкают к хозяину.

Birds were tamed in two ways: adults caught 
on bait, or raise the chicks out of the nest. Kazakhs 
believe that the best hunters are obtained from 
adult birds that hunt with a special zeal, once 
accustomed to the owner.

Бүркітті жаттықтыру мен баулу-қожайыны 
мен құстың арасындағы өзара сенім мен 
ерекше байланыстың ұзақ және біртіндеп 
қалыптасу үдерісінен туындайды.

Воспитание и тренировка беркута – это 
постепенный процесс создания особой связи 
и взаимного доверия между хозяином и 
птицей.

Education and training of an eagle - is a 
gradual process of creating a special relationship 
and mutual trust between the owner and the bird.

Бүркітші бүркітті 5-6 жылға дейін пайдалана 
алады. Содан кейін бүркіт еркіндікке 
жіберіледі. Мұндай тәжірибе бүркіттердің 
популяциясының сақталуына ықпал етеді. 

Срок использования хозяином птицы длится 
до 5-6 лет, после чего беркута отпускают на 
волю. Такая практика способствует сохранению 
популяции беркутов. 

Term of use poultry host lasts up to 5-6 years, 
after which the eagle is released into the wild. 
This practice contributes to the conservation of 
populations of eagles. 
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Бүркітпен аң аулау үшін қажетті құралдар: / Инвентарь для охоты с беркутом включает в себя:
Equipment for hunting with eagles includes:

Томаға

Колпачок на глаза птицы «томага» («томаға») 

"Tomaga" ("tomagha") cap on the bird's eye

Аяқ бау, балақ бау

Кожаные путы на ногах птиц с войлочными 
колечками «бау», «балак бау» («балақ бау»)

Leather shackles on the legs of birds with felt rings 
"bau", "balak bau" ("balaq bau"),

Биялай

Кожаная рукавица для ношения птицы на руке 
«биалай» («биялай»)

Leather glove worn poultry hand "bialai" ("biyalai")

Жем қалта

Специальный мешочек для корма «жем 
калта» («жем қалта»)

Special bag for animal feed "zhem kalta" ("zhem qalta")

Балдақ

Деревянная подставка для транспортировки 
беркута на коне «балдак» («балдақ»)

Wooden stand for transporting eagle on 
horseback "baldak" ("baldaq")

Шырға

Приманка-вабило из меха для тренировки 
птицы «ширга» («шырға»)

Lure-lures made of fur for training bird "shirga" 
("shyrgha").
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Қазақтар бүркітпен, сұңқармен, қаршыға, қырғимен аң аулауға шыққан.
Казахи разделяют охоту с беркутом и соколом, ястребом, кречетом.

Kazakhs share the hunting with eagles and falcons, hawks, merlin.

Қырғилар негізінен спорттық-сауықтық 
мақсатта пайдаланылған Себебі ол атақты 
адамдардың сүйікті ісі болған

Кречеты использовались в основном 
для спортивно-развлекательных целей, 
поскольку это было любимым занятием знати

Merlins used mainly for sports and recreational 
purposes, as it was a favorite pastime of the 
nobility

Бүркіттер көп жағдайда кәсіпшілік мақсатта 
пайдаланылған. Оларды қасқырларға, түлкі, 
қарсақ, арқарларды аулау үшін пайдаланған.

Беркуты использовались преимущественно с 
целью промысла. Их использовали для охоты 
на волков, лисиц, карсаков, горных козлов.

Golden Eagles are used primarily for the purpose 
of making a job. They were used for hunting 
wolves, foxes, karsaks and mountain goats.

Сұңқардың көмегімен майда аңдарды 
аулаған.

С помощью сокола ловили мелкую дичь.

With the help of a falcon they caught small 
wildfowl.

Қаршығаны қаздарға, дуадақтарды ұстау 
үшін ұшырған

Ястребов пускали на гусей, дроф

Hawks were hunting for geese, bustards
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Бүркітшілер әулетінде аушы құстарды аңға 
баулу құпиясы ұрпақтан ұрпаққа берілетін 
болған. Әр аймақ ландшафтты-климаттық 
жағдайларына қарай аушы құстарды таңдай 
алады. Кәсіби саятшылар жабай құстарды 
баулу, үйрету қасиетіне ие. Құсбегілік өнерді 
меңгеру ұзақ уақыт пен шыдамдылықты талап 
етеді. Құстарды үйретудегі басты мақсат – 
шебер аңшының еркіне бағынуға үйрету. Құс 
иелерінің қазақы дәстүрі бойынша арнайы 
құралдары болады: құстың аяғына арналған 
былғары бау, көзін жауып тұратын томаға, 
қолына ұстап тұру үшін киетін тері қолғап. 
Байланған құс үйрену барысында адамдардың 
жанында ұзақ мерзім, жылға жуық уақыттай 
болады.

В династии охотников на ловчих птиц 
секреты подготовки к охоте передаются из 
поколения в поколение. Каждый регион имеет 
свой собственный выбор охотничьих птиц на 
основе ландшафтно-климатических условий 
(что значительно варьируется в Казахстане). 
Профессиональные охотники с ловчими 
птицами имеют природный дар обучения и 
подготовки диких птиц. Овладение искусством 
кусбеги («құсбегі») и беркутчи («бүркітші») 
требует много времени и терпения. Основная 
цель в обучении птиц – учить подчинению 
воле мастера-охотника. 

The dynasty of hunters transmitted the secrets 
of training for hunting birds from generation to 
generation. Each region has its own variety of 
hunting birds on the basis of landscape and climatic 
conditions (that varies greatly in Kazakhstan). 
Professional hunters with hunting birds have 
a natural gift of education and training of wild 
birds. Mastering the art of kusbegi ("qusbegі") 
and hunting with eagle ("burkіtshі") requires a lot 
of time and patience. The main objective of the 
training of birds is to teach submission to the will of 
master hunter.

Бір жылдары бүркіттердің бір отбасының 
екі-үш ұрпағына дейін жалғасып өмір 
сүргендігі туралы деректер бар.

В то же время зафиксированы случаи, когда 
беркуты жили и охотились с 2-3 поколениями 
одной семьи.

At the same time, there were cases when the 
eagles lived and hunted with 2-3 generations of 
the same family.
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Аушы құстармен саятшылық құру секілді 
қазақ дәстүрі әрқашан терең құрметтелетін 
және ізгі салт болды. Көне дәстүр ретінде күні 
бүгінге дейін сақталынып келді. Қазіргі кезде 
Қазақстанда 70-тен аса ресми тіркелген құс 
саятшылары бар. Олар аң аулаумен, аңшы 
болғысы келетіндерді үйретумен айналысады. 

Бүгінгі таңда Қазақстанда бүркітпен аулау 
бүкіл әлемдегідей кеңінен таралып және 
қазақтың ұлттық спорттық ойын түрі саналады.

Казахская традиция охоты с ловчими 
птицами всегда была благородным и 
глубокоуважаемым обычаем. Эта древняя 
традиция сохранена до сегодняшнего дня. В 
настоящее время в Казахстане есть более 70 
официально зарегистрированных охотников 
с ловчими птицами, которые занимаются 
ловлей, подготовкой дичи и специального 
оборудования, обучением добровольцев, 
желающих стать охотниками.

Сегодня охота с беркутами в Казахстане 
распространена как и во всем мире дисперсно 
и считается казахским национальным видом 
спорта. 

Kazakh tradition of hunting with birds of prey 
has always been noble and esteemed custom. This 
ancient tradition is preserved until today. Currently 
there are more than 70 officially registered hunters 
with hunting birds in Kazakhstan who are engaged 
in catching, preparing wild fowls and special 
equipment, and training volunteers willing to be 
prey hunters.

Today, hunting with eagles in Kazakhstan 
distributed as dispersed worldwide and is 
considered a Kazakh national sport. 
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Қазақтың жыл санауы – жануарлар циклының 12 жылдық күнтізбесі 
Казахское летоисчисление – календарь 12-ти летнего животного цикла 

Kazakh calendar – the 12-year calendar of the animal cycle

(№ 2013-04-010)

Қазақтар көне заманнан бастап ХХ ғасырдың бас 
кезіне дейін көне халықтық күнтізбені пайдаланып келді. 
Дәстүрлі жылдық қазақша күнтізбе «мүшел»деп аталатын 
12 жылдық жануарлар циклынан тұрады. Олар былай 
аталады: «Тышқан жылы»; «Сиыр жылы»; «Барыс жылы»; 
«Қоян жылы»; «Ұлу жылы»; «Жылан жылы»; «Жылқы 
жылы»; «Қой жылы»; «Мешін жылы»; «Тауық жылы»; «Ит 
жылы»; «Доңыз жылы». Осы жануарларды таңдау негізінен 
оларға сыйынумен тығыз байланысты таңдалған.

Казахи с древнейших времен до начала ХХ века 
пользовались древним народным кадендарем. 
Традиционный годовой казахский календарь состоит 
из двенацатилетнего животного цикла, называемых 
«мушель» («мүшел»). Он был таким: «Тышқан жылы» («Год 
мыши»); «Сиыр жылы» («Год коровы»); «Барыс жылы» («Год 
барса»); «Қоян жылы» («Год зайца»); «Ұлу жылы» («Год 
дракона»); «Жылан жылы» («Год змеи»); «Жылқы жылы» 
(«Год лошади»); «Қой жылы» («Год барана»); «Мешін жылы» 
(«Год обезьяны»); «Тауық жылы» («Год курицы»); «Ит жылы» 
(«Год собаки»); «Доңыз жылы» («Год свиньи»). Выбор этих 
животных в основном был связан с их их обожествлением

Kazakhs since ancient times to the beginning of the XX century used the ancient folk calendar. Traditional 
Kazakh annual calendar consists of twelve year animal cycle, called "mushel" ("mushel"). It was this: "Tyshqan 
zhyly" ("Year of a mouse"); "Siyr zhyly" ("Year of a cow"); "Barys zhyly" ("Year of leopard"); "Qoyan zhyly" ("Year of 
a hare"); "Ulu zhyly" ("Year of a dragon"); "Zhylan zhyly" ("Year of a snake"); "Zhylqy zhyly" ("Year of a horse"); "Qoi 
zhyly" ("Year of a sheep"); "Meshіn zhyly" ("Year of a monkey"); "Tauyq zhyly" ("Year of a hen"); "Eit zhyly" ("Year 
of a dog"); "Dongyz zhyly" ("Year of a pig"). The choice of these animals was mainly linked to them by their cult.
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Адамның өмірі тізбек сияқты қабылданады, яки 12-жылдық цикл-мушел келесідей жас ерекшеліктерін 
анықтайды. Бірінші мүшел – балалық шақ (1-12 жас), екінші мүшел-жас шақ (13-24), үшінші және төртінші 
мүшел – жетілу шағы (25-36 и 37-48 жас), кәрілік (49-63 жас). Циклдардың ауысуы бірінен екіншісіне 
өтуімен жалғасады. Әр мүшел жас адам өмірінің бұрынғы тұрақты кезеңінің аяқталуын және жаңасына 
өтуін білдіреді. Бұл адамның өз өмірінде әртүрлі болатын қауіптерге, дерттерге әсіресе әлсіз болған кезінде 
қауіпті шақ саналады. Мүшелден мүшел жасқа өту көп ретте қазақтардың денсаулығының нашарлауы, 
жеке өмірлерінде психологиялық немесе басқадай мәселелерге тап болуымен болжанды. 

Бір мүшелден екінші мүшел жасқа өтерде адамға әсіресе сақ болуын, өзіне абай болуына кеңес беріп 
отырды. Осыған байланысты қазақтарда мынандай ырым бар. Яки мүшел жасқа өткен кезде өзінің ең 
жақсы көретін киімін туыстарына немесе басқа адамдарға келесі кезеңге аман-есен жетіп отыру үшін беріп 
отырған. Бесінші мүшел жас 63 жас өмір сүрген Мұхаммед пайғамбардың өмірінде қағидаға айналған 
мысалға сәйкес «дұрыс» мұсылмандық ұғымды көрсетеді.

Қазіргі әлемде жалпыға ортақ жыл санауды қолдану керек болғанына қарамастан, қазақ халқы 
арасында он екі жылдық циклды қабылдауға байланысты салттар мен ғұрыптарды ұстану сақталған. 
Оларды ауылдық қана емес, қалалық жерлерде байқауға болады.

Жизнь человека воспринимается как цепь, где 12-летний цикл-мушель определяет следующие 
возрастные этапы: 1-й мушель - детство (1-12 лет), 2-й - юность (13-24), 3 и 4 - зрелость (25-36 и 37 -48 лет), 
5-й-старость (49-63 лет). Смена циклов сопровождалась переходами. Каждый мушель символизирует 
окончание прежнего стабильного периода жизни человека и перехода к новому. Это воспринимается 
как опасный момент в жизни, когда человек особенно уязвим к болезням и всевозможным опасностям. 
Переход зачастую предполагал ухудшение здоровья, преобладание психологических и личных проблем 
в жизни казахов. 

В год перехода от одного этапа к другому человеку рекомендовали быть особенно осторожным и 
внимательным по отношению к себе. С этим связан обычай, согласно которому в возрасте «мушель» 
казахи отдают любимую одежду родственникам или другим людям с пожеланиями им благополучного и 
спокойного перехода на следующий этап. Пятый мушель отражает мусульманское понятие «правильного», 
согласно примеру канонизированного при жизни пророка Мухаммеда, который прожил 63 года. 

Несмотря на то, что в современном мире принято пользоваться общепринятым летоисчислением, в 
традиционной среде казахов сохраняется соблюдение обычаев и ритуалов, связанных с восприятием 
двенадцатилетнего цикла. Их можно наблюдать как в сельской, так и городской среде.

Kazakh traditional yearly calendar consists of 12 animal cycles named “mushel”. A person’s life is perceived as 
a chain of events where the 12 years cycle “mushel” defines the following age stages: 1st “mushel” is childhood 
(1-12 years), 2nd is youth (13-24), 3rd and 4th are adulthood (25-36 and 37-48 years), and 5th is old age (49-63 
yers). The life of any person was counted in 12-year cycles and was accompanied with transitions. Each “mushel” 
symbolizes an end to the previous stable period of life and a transition into the new one. It is perceived as a 
dangerous moment in life, when the person is most by susceptible to illness and various troubles. A transition often 
meant a decline in health, the prevalence of psychological and intimate problems in a life of the Kazakh.

In the year of transition from one stage to another person advised to be especially careful and considerate to 
onerself. At the age of “mushel” Kazakhs donate their favorite clothes to their relatives or other people, in order 
to have a smooth and peaceful transition to the next stage of their aging. The fifth “mushel” reflects the Muslim 
concept of “righteousness” according to the example of Prophet Muhammad, who was sainted during his lifetime 
and lived 63 years.

Despite the fact that in today's world it is accepted to use the conventional chronology, in the traditional 
environment of the Kazakhs retained observance of customs and rituals associated with the perception of a twelve-
year cycle. They can be seen both in the rural and urban environment.
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Көкпардың шығуын үш жағдаймен байланыстырады: 1) Қатысушылар өздерін отарға шауып, 
малдарды қырып тастайтын даланың жыртқыш қасқырлары секілді көрсетеді; 2) Мүмкін осындай амал 
арқылы бұрын олжамен қашқан болуы мүмкін, мүмкін осылайша жаралы батырды жау тұтқынынан 
осылай құтқарған болар; 3) Тотемдік аңның денесі үшін рулармен тартысқа байланысты болуы мүмкін. 
Аталмыш ойын Орталық Азия және Шығыс халықтарына белгілі (А. Қалышев).

Происхождение кокпара связывают с тремя обстоятельствами: 1) Участники игры изображают хищных 
степных волков, нападающих на стада и подобным образом уничтожающих их баранов; 2) возможно, 
что таким способом убегали прежде с добычей, так, наверное, спасали и от плена раненого батыра; 
3) связана с борьбой фратрий за тушу тотемного животного. Данная игра известна и другим народам 
Средней Азии и Востока (А. Калышев).

Originally kokpar attributed to three factors: 1) the players portray predatory steppe wolf attacking a herd and 
likewise destroy their sheep; 2) likely, in this way  fleeing with the production, so, probably, rescued from captivity 
the wounded batyr; 3) linked with the struggle of phratry for the carcass of an animal totem. This game is known 
among other peoples of Central Asia and East (A. Kalyshev).

Көкпар тарту – қазақтың дәстүрлі ат cпорты ойыны 
Кокпар тарту – казахская традиционная конно-спортивная игра

Kokpar tartu – Kazakh traditional horse sport game

(№2013-04-003)

Көкпар тарту – ешкі денесі 
үшін аттылы адамдардың 
сайысы. «Көкпар» немесе «көк 
бөрі», қазақ тілінен аударғанда 
«көк бөрі» дегенді білдіреді.

Кокпар тарту (каз. «көкпар 
тарту», рус. «козлодранье») – 
состязание всадников на конях 
за тушу козла. «Кокпар» или «көк 
бөрі», в переводе с казахского, 
означает «серый волк».

Kokpar Tartu (kaz. "kokpar 
tartu" – rus. "taking goat away") – 
is a contest of riders on horseback 
for a goat carcass. "Kokpar" or "Kok 
borі" in Kazakh means "grey wolf".
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Ойынның екі нұсқасы бар. Ең көп таралғаны 
«жалпы тартыс» деп аталады. Онда жеңіс иесі 
бір-ақ адам болады.

Существует два варианта игры. Наиболее 
распространенным является «жалпы-тартыс» 
(«общее состязание»), когда победителем 
становится один джигит.

There are two versions of the game. The most 
common is "zhalpy-tartys" ("general competition"), 
where the winner is one horseman.

Тағы  бір  нұсқасы дода тартысы. Екі топтың 
тартысы. Бұл құрамында көкпаршылардың 
белгілі бір саны бар екі топтың арасында өтетін 
сайыс. Осылайша көкпаршылардың бірі өлі 
текенің тушасын алып шабады. Қалғандары 
тушаны алуға тырысады. Ойынның мақсаты 
текенің етін алып, белгіленген жерге апара білу.

Еще один вариант игры «дода-тартыс» 
(«состязание двух команд») – это борьба 
между двумя группами, в число которых 
входит определенное количество всадников, 
участвующих в состязании. Так, один из 
всадников скачет с тушей мертвой козы, 
а остальные игроки команды пытаются 
отобрать тушу. Цель игры заключается в том, 
чтобы подобрать и донести тушу козла до 
установленного места. 

Another version of the game "doda-tartys" 
(«a match between two teams") - it is a struggle 
between the two groups, which include a certain 
number of riders participating in the contest. So, 
one of the riders jumps with a dead goat carcass, 
and the rest of the team's players are trying to take 
away the carcass. The aim of the game is to pick 
up and bring the goat carcass to the set location.
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Себебі көкпаршының күшін, ептілігін, 
шыдамдылығын, ер үстінде қаншалықты отыра 
алатындығын сынға алады.

Участие в кокпар тарту требует высокой 
подготовки от участников, так как это 
состязание на силу, ловкость, выносливость, 
умение держаться в седле.

Participation in kokpar tartu requires a high 
training of members, as this contest of the strength, 
agility, endurance, ability to stay in the saddle.

«Көкпар» ойыны қазақ халқының ең 
бір сүйікті  спорттық ойындарының бірі 
ретінде түрлі мерекелік шараларда болады. 
Қазақстанда көкпар тартушылардың 
қауымдастықтары барлық өңірлерінде бар.

Игра «Кокпар» остается одной из самых 
любимых спортивных игр казахов, которая 
проводится на различных праздничных 
мероприятиях. Сообщества игроков в кокпар 
существуют в Казахстане повсеместно. 

The game "Kokpar" remains one of the most 
popular sports games of the Kazakhs, which is 
held at various ceremonies, events. Community of 
players in kokpar exist everywhere in Kazakhstan. 


