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Қазақтың дәстүрлі домбыра аспабын дайындау өнері
Искусство изготовления традиционной казахской домбры

The art of making traditional Kazakh dombra 

(№2012-05-007)

Домбыра - қазақтың музыкалық аспабы және материальдық мәдениетінің құндылығы. Домбыра 
атауының шығуын бақсы, шамандар қызметімен байланыстырады. Қазіргі домбыраның түптұлғасы 
осыдан 4000 жыл бұрын пайда болған деп саналады. «Дем бура» магиялық формуласы «демді реттеп 
қою», «аспапқа жан бітір» деп аударылады. Ол жанды нәрсені меңгеру ұстанымын білдіреді. Домбыра 
өзінің даму тарихында тұрақты эстетикалық қызметке, заттық түрге, мәнге ие болды (К. Жузбасов).

Домбыра – традиционный казахский музыкальный инструмент и предмет материальной 
культуры. Происхождение названия «домбыра» связывают с деятельностью баксы («бақсы», 

«қам») – шаманов. Считается, что прототип нынешней домбры возник 4000 лет тому 
назад. Магическая формула «дем бура» переводится как «настрой дыхание», «оживи 

(поверни) инструмент». Она заключает в себе принцип уподобления живому 
существу. В процессе эволюции домбыра обрела устойчивую эстетическую 

функцию, предметную форму и сущность (К. Жузбасов).

Dombyra is a traditional Kazakh musical instrument and object of material 
culture. The origin of the name "dombyra" associated with the activities of 

("baqsy", "qam") - the shamans. It is believed that the prototype of the 
current dombra originated 4000 years ago. The magic formula 

"dem bura" translated as "tune the breath", "revive (turn off) 
the instrument."It embodies the principle of assimilation 

of a living creature. In the process of evolution has 
acquired a stable dombyra aesthetic function, form 
and substantive nature (K. Zhuzbasov).

Домбыра қос шектен (кейде 
үш немесе төрт пернеден) 
тұрады. Мойны ұзын, алмұрт 
тәріздес пішіні бар. Аспап ән 
салып, күй орындауға арналған. 
Шеберлер домбыра жасаудың 
екі әдісін қолданады: дәстүрлі 
және қазіргі заманғы.

Домбра состоит из двух струн 
(реже трех- и четырехструнный), 
имеет грушевидную форму 
с вытянутой тонкой шеей и 
головкой с двумя штифтами. 
Инструмент предназначен 
для сопровождения пения и 
исполнения кюев. Мастера 
используют два метода 
изготовления домбры: 
традиционный и современный.

Dombra consists of two strings 
(sometimes three and four string) is 
pear-shaped with a thin elongated 
neck and head with two pins. The 
tool is designed to accompany the 
singing and play kuys. Masters use 
two methods of manufacturing 
dombra: traditional and modern.
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Кейбір мәліметтер бойынша 
домбыра жасаудың дәстүрлі 
технологиясы төрт жылдан бері 
жүзеге асып келеді. Аспап ағаштың 
тұтас бір бөлігінен алынып жасалады 
және әуезді, жұмсақ, қоңыр дыбыс 
шығарады. Шебер алдымен ағаштың 
бір бөлігінен (қарағай, қайың, емен, 
тұт ағашы, аршадан) кесегін балтамен 
шауып алады. Әрі ол бірден емес, 
кезеңмен шабылады. Әр кезеңнің 
соңында кесекті өңдеп, қалыпты 
жағдайда екі үш күн баайы кептіреді. 
Ары қарай сызаттары мен майысқан 
жерлері алынып тасталынады. Бұл 
үдеріс кемінде екі-үш апталық уақыт 
алады.

По некоторым данным 
традиционная технология 
изготовления домбры занимает 
почти четыре года. Инструмент 
выдалбливается из цельного куска 
дерева и имеет глубокое бархатное 
звучание, называемое «коныр» 
(«коңыр» – бархатный звук). Сначала 
из куска древесины (в основном 
сосны, дуба, березы, можжевельника 
и чинара) мастер топором вырубает 
болванку. При этом она вырубается 
не сразу, а поэтапно. После каждого 
этапа обработки болванки ее сушат 
2-3 дня в естественных условиях. 
Далее устраняются трещины и изгибы. 
Этот процесс может занять 3-4 недели.

According to some traditional dombra 
manufacturing process it takes almost 
four years. Tool hollowed out from a 
single piece of wood, and has a deep 
velvety sound, called "konyr" ("kongyr" 
- velvet sound). First, from the piece of 
wood (mainly pine, oak, birch, juniper 
and sycamore) master ax cuts down disc. 
At the same time it is cut at once, but in 
stages. After each processing step the 
billet it is dried 2-3 days in vivo. Further, 
cracks are eliminated and the bends. This 
process can take 3-4 weeks.
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Содан соң шебер кемінде екі-үш 
аптаға созылатын негізгі жұмысқа 
көшеді (шанағын, тиегін, дайындау, 
барлық элементтерін құрастырып, 
сыртқы тұрқын маймен немесе 
бояумен бояу). Аспаптың үні 
өндірістің әр кезеңінде тексеріліп 
отырады. Ең соңында аспап күміспен 
немесе піл сүйегімен, седептен 
тұратын әшекеймен безендіріледі. 
Өз домбыраларын өзі дайындайтын 
музыканттар бар, себебі олар өз 
қолымен жасалған аспаптың емдік 
қасиеті мен сарқальды күшіне сенеді. 

Затем мастер приступает к основной 
работе (изготовлению грифа, 
колков, деки, сборки всех элементов, 
покрытию маслом или лаком 
корпуса), длящейся не менее двух-
трех недель. Звучание инструмента 
проверяется на каждом этапе 
производства. Наконец, инструмент 
декорируется инкрустациями из 
перламутра, серебра или слоновой 
кости. Есть некоторые музыканты, 
которые изготавливают свою 
собственную домбру, ибо они верят в 
сакральную силу и целебные свойства 
собственноручно изготовленного 
инструмента.

The master then proceeds to the main 
work (fabrication fingerboard, pegs, 
deck, assembly of all the elements, oiled 
or lacquered body) lasting for at least 
two to three weeks. The sound of the 
instrument is checked at every stage 
of production. Finally, the instrument 
is decorated with nacre, silver or ivory. 
There are some musicians who make their 
own dombra, because they believe in the 
sacred power and healing properties of 
their own tool making.



85

НематериальНое культурНое Наследие республики казахстаН

Қазіргі өндірістік /Современное изготовление/ Modern manufacturing

Бүгінгі күні Қазақстан 
бойынша домбыра жасайтын 
шеберлерді кездестіруге болады. 
Олардың өнерлері мәдениет 
саласының сұраныстарына 
және музыкалық тұрмыстың 
өажеттіліктеріне байланысты 
болғандықтан сұранысқа ие.

Сегодня по всему Казахстану 
можно встретить мастеров 
по изготовлению домбры. 
Их искусство востребовано 
всегда, поскольку связано с 
потребностями музыкального 
быта и запросами сферы 
культуры. 

Today, all over Kazakhstan can 
meet masters for the production 
of dombra. Their art is always in 
demand, as it is related to the needs 
and demands of the musical life of 
the sphere of culture.

Балалар тобы / Детская группа / Children's group
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Қазақ және қырғыз киіз үйлерін жасаудың машықтары мен дәстүрлі білімдері
Традиционные знания и навыки изготовления казахской и кыргызской юрт

Traditional knowledge and skills in making Kazakh and Kyrgyz yurts

Қырғыстанмен бірлесе отырып
Қазақ және қырғыз киіз үйлерін жасаудың машықтар мен дәстүрлі білімдері

МЕММ қорғау жөніндегі үкіметаралық Комитеттің 9-шы сессиясында адамзаттың 
Материалдық емес мәдени мұраларының Өкілдік Тізіміне енгізілген, париж қаласы, 

(Франция), 24-28.11.2014
Совместная с Кыргызстаном 

Традиционные знания и навыки изготовления казахской и кыргызской юрт  
внесена в Репрезентативный Список НКН человечества на 9-й сессии 

Межправительственного Комитета по охране НКН, г.париж (Франция), 24-28.11.2014.
In collaboration with Kyrgyzstan

Traditional knowledge and skills in making Kazakh and Kyrgyz yurts  
Inscribed in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity on the 

9th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage, Paris (france), November 24-28, 2014

(№2013-05-10)

Киіз үй (қаз. «кигіз үй», «кииз үй»; кырг. «боз 
үй», «қара үй») – тасымалданатын қаңқалы киіз 
жабуы бар тұрғын үй. Оның бастаулары көне 
түркі және моңғол көшпенділерінің дәуірінен 
келіп шығады. Қазақстан мен Қырғызстанның 
қазіргі тұрғындары үшін киіз үй тек тұрғын үй 
ғана емес, ғаламның үлгісі, сонымен қатар 
ұлттық бірегейліктің белгісі.

Юрта (каз. «кигіз үй», «кииз үй»; кырг. «боз 
үй», «қара үй») – переносное карскасное 
жилище с войлочным покрытием. Ее истоки 
восходят к эпохе древности тюркских и 
монгольских кочевников. Для современного 
населения Кыргызстана и Казахстана юрта 
не только жилище, а модель Вселенной; это 
также символ их национальной идентичности.

Yurt (kaz. "kigіz uy", "kiiz uy", kyrg. "boz uy", "kara uy") - portable housing with dismountable wooden circular 
frame with felt covering. Its origins date back to the era of ancient Turkic and Mongolian nomads. For modern 
population of Kyrgyzstan and Kazakhstan yurt is not only housing, and the model of the universe; it is also a symbol 
of their national identity.
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Киіз үй киізбен жабылып, арқанмен өрілген, 
құрамалы ағаш дөңгелек қаңқасы бар тұрғын үй

Юрта имеет разборный деревянный круглый 
каркас, покрытый войлоком и веревочным плетением

A yurt is a round folding wooden frame covered with 
felt and rope weaving

Кереге – құрамалы-жылжымалы негіз; уық – 
шаңырақты ұстап тұратын ағаш(қазіргі заман)

«Кереге» – сборно-раздвижное основание; «уык» 
(«уық»)- купольная жердь (современная)

"Кerege" - ready-sliding base; "uyk" ("uyq") - dome poles, 
roof (modern)

Шаңырақ –дөңгелек төбе, түтін шығару және 
трезенің қызметін атқарады (қазіргі)

«Шанырак» («шаңырақ») – круговое навершие, 
дымоход и окно (современный)

"Shanyrak" ("shanyrak") - circular top, a chimney and a 
window (modern)

Eсік – сықырлауық(қазіргі)

«Eсик» («есік») - двустворчатая дверь (современная)

"Yessyk" ("esіk") - double doors. (modern)

үйдің қаңқасы төрт бөліктен тұрады:
Каркас юрты состит из четырёх частей:
The frame of the yurt consisting of four parts:



88

ҚазаҚстан Республикасының матеРиалдыҚ емес мәдени мұРасы

The inTangible culTural heriTage of republic of KazaKhsTan

Киіз үйді оңай жинап алуға болады 
және аз уақыт ішінде қайта тігуге болады. 
Киіз үй негізінен жеңіл тасылатын, жинақы, 
экологиялық таза және қолайлы тұрғын үй 
ретінде сипатталады.

Юрту можно легко собрать и демонтировать 
в течение короткого периода времени. 
Юрта, в основном, характеризуется как легко 
транспортируемое, компактное, экологическое 
и практичное жилище.

Yurt can be easily assembled and disassembled 
in a short period of time. Yurt is mainly characterized 
as easily transportable, compact, ecological and 
practical home.

Киіз үйді бірлесіп жасау шеберлерге «бір 
отбасы» сезімін береді

Совместное производство юрт дает 
ремесленникам чувство «одной семьи»

Joint production of yurts gives craftsmen a 
sense of "one family"

Киіз үйді мал шаруашылығымен 
айналысатындар тұрғын үй ретінде күнделікті 
өмірде қолданса, ал қалалық тұрғындарға 
күрке ретінде қолдануға болады. Әрі ол ата-
баба дәстүрлерінің сабақтастығы секілді 
сезімдерді ұлғайта түседі. 

Юрта используется как жилище 
животноводами в их повседневной жизни и 
городскими жителями в качестве беседки, что 
усиливает чувство преемственности традиций 
предков.

The yurt used as livestock housing in their 
daily life and urban residents as a gazebo, which 
reinforces the sense of the continuity of the 
traditions of their ancestors.

Дәстүрлі киіз үй / Традиционная Юрта / Traditional Yurt
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Киіз үйлер ұлттық мейрамдардың, 
жерлеуге байланысты ғұрыптардың ажырамас 
бөлігі болып табылады. Киіз үйлер отбасында 
сақталып, ата-аналарынан балаларына 
отбасылық қасиетті салт ретінде беріліп 
отырады.

Юрты являются обязательной частью 
национальных праздников, традиционных 
мероприятий и похоронно-поминальных 
ритуалов; юрты хранятся в семье и передаются 
от родителей к своим детям, как священные 
семейные реликвии, обеспечивающие защиту 
предков.

Yurts are an obligatory part of national 
festivities, traditional events and funeral-memorial 
rituals; yurts are kept in the family and transmitted 
from parents to their children as a sacred family 
relic ensuring ancestors’ protection.

Киіз үйді құрайтындар – киіз үйді жасап 
және оның құрал-жабдықтарын (ерлер мен 
әйелдер) жасайтын кәсіпшілер. Киіз жасау 
машығы мен ілімі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, 
ұстаздан шәкіртке беріліп отырады (ауызша 
нұсқаулықтар, тәжірибелік сабақтар, өзара 
бірлесе өндіру). Киіз үй мұра ретінде үлкен 
бағаға ие. 

Носители традиционных знаний о сборке 
юрты - ремесленники (мужчины и женщины), 
производящие юрты и предметы интерьера 
юрты. Знания и навыки традиционно 
передаются из поколения в поколение от 
мастеров ученикам (устные инструкции, 
практические занятия, совместное 
производство). Элемент представляет собой 
большую ценность как наследие, полученное 
генетически или путем обучения, обогащенное 
мастерами и передающееся молодому 
поколению.

Bearers of the traditional knowledge of the 
assembly of the yurt are craftsmen (men and 
women), producing yurts and yurt interior items. 
Knowledge and skills are traditionally passed 
down from generation to generation by masters to 
students (oral instruction, practical training and co-
production). Element is of great value as a heritage 
obtained genetically or by learning, enriched by 
craftsmen and transmitted to younger generations.

Современная юрта / Қазіргі киіз үй / Modern yurt
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«Киіз басу» («кигіз») – ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасқан өнер, дәстүр. Киіз – бағзы замандардан 
бері көшпенділердің күнделікті тұрмысында 
қолданатын бағалы материал. Киіз басу қой, түйе, 
және ешкі жүндерін түту арқылы алынады. Киіз 
басу дәстүрі Еуразия көшпенділерінің арасында 
және Тибет, Памир, Алтай, Кавказ, Балқан таулары 
және Алдыңғы Азияның малшылары арасында 
кеңінен таралған.

«Кииз басу» (каз. «киіз», «кигіз», войлок) 
– традиция, передаваемая из поколения 
в поколение. «Кииз» – ценный материал, 
используемый кочевниками в повседневной жизни 
с незапамятных времен. Войлок изготавливается 
из овечьей, верблюжьей или козьей шерсти 
посредством валяния. Традиция изготовления 
войлока была широко распространена среди 
кочевников Евразии и скотоводов Тибета, Памира, 
Алтая, Кавказа, Балканских гор и Передней Азии.

"Kyiiz basu" (kaz. "kiіz", "kigіz", felt) is a tradition 
transmitted from generation to generation. "Kiyiz" is a 
valuable material used by nomads in everyday life since 
immemorial time. Felt is manufactured from sheep, 
camel or goat wool by felting. The tradition of making 
felt was widespread among Eurasian nomads and 
herders in Tibet, Pamir, Altai, the Caucasus, the Balkan 
Mountains and the Near East.

Берілген/Подана/Submitted: 18.05.2013 Өзгертілген/Изменена/Corrected: 01.03.2013

Киіз Басу 
Кииз басу – традиция  
изготовления войлока

Kiyiz basu – the tradition of making felt

(№2012-05-016)

Жүн сұрыптау
Сортировка шерсти

Wool sorting

Жүн түту
Чёс шерсти

Wool brushing
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Киіз басу – өте күрделі өндірістік үрдіс. 
Оған тек отбасындағы әйелдер ғана емес, 
бүкіл ауыл тұрғындары қатысатын болған.

Изготовление войлока – сложный 
производственный процесс, в котором 
традиционно участвовали женщины не 
только семьи, создающей войлок, но и 
жители всего аула.

Making felt is a complex manufacturing 
process, which is traditionally attended by 
women not only families that creates the felt, 
but also the inhabitants of the whole village.

Жүн басу
Прессовка шерсти

Wool pressing

Ою салу
Укладка узора

Putting the ornament

Ыстық сумен өңдеу
Обработка кипятком

Treatment with boiling water

Басу процессы
Процесс воляния

Pressing process
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Қазақтар үйдің сыртын жабу үшін және оның 
ішіндегі еденіне төсеу үшін киіздің тұрпайы түрін 
қолданады. Көп ретте киізді өрнекпен әрлеген. 
Өрнектеудің түрлі әдістері бар: жапсырмалар, 
өрнекті тігіс және тағы басқалары. Ісмерлер 
әдетте киіздің үстіңгі бөлігін түрлі түстерді 
қолдана отырып, өрнекпен жабады.

Казахи использовали два основных типа 
войлока, которые отличались по своему 
методу изготовления и функционального 
назначения. Казахи используют грубый войлок 
для покрытия юрты и земляного пола внутри 
него. Часто войлок украшали орнаментом. 
Существуют разные методы орнаментации: 
аппликация, узорная стежка и многие другие. 
Мастерицы, как правило, покрывают всю 
поверхность войлочной дорожки узорами, 
используя контрастные цвета.

Kazakhs used two basic types of felt, which 
differ in their method of manufacture and 
function. Kazakhs used coarse felt to cover the yurt 
and the dirt floor inside. Felt was often decorated 
with ornament. There are different methods 
of ornamentation: applique, ornamental stitch 
and many others. Skilled workers typically cover 
the entire surface of the felt track patterns by 
ornaments, using a contrasting color.

Боялған жүн
Цветная шерсть

Colored wool

Жумыстың соңы
Завершение работы
The end of the work
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Қазіргі қазақ қоғамында киіз басу дәстүрі ауылдық жерлерде таралған. Кәсіпшіліктің бұл түрімен айналысу көп 
жағдайда негізгі материал – жүнді өңдеу жерлерінің орналасуымен байланысты.

В современном казахском обществе традиция «кииз басу» распространена в сельской местности. Занятие этим 
видом ремесла во многом связано с местами обработки основного материала – шерсти. 

In today's society Kazakh tradition "kiyiz basu" is common in rural areas. Occupation in this kind of craft is largely due to the 
location site of the base material – wool.

Киіз басу дәстүрі шеберлік пен ерекше машықты меңгеруді талап етеді. Қазақ малшылары көп 
ғасырлардан бері қарай жүннен түрлі бұйымдар жасаған. Қазіргі заманғы мұражайлар әшекейленген киіз 
бұйымдарының бай жинағын көрсетеді. Атап айтқанда кілемдер, сөмкелер, үй заттарын салатын қаптар, 
киіімдер. Жүннен дайындалатын бұйымдардың көркемдік ерекшеліктері оны жасаудың технологиясына 
байланысты.

Традиция «кииз басу» (производства войлока) требует обладания соответствующими навыками 
и мастерства. Казахские скотоводы изготавливали изделия из шерсти на протяжении многих веков. 
Современные музеи демонстрируют богатые коллекции орнаментированных войлочных изделий, таких 
как ковры, сумки, мешки для домашней утвари, одежда. Художественные особенности изготовления 
изделий из войлока зависят от технологии их производства.

Tradition "kiyiz basu" (felt production) requires possession of the relevant skills and craftsmanship. Kazakh 
herders produced woolen products for many centuries. Modern museum exhibits a rich collection of ornamented 
felt products such as carpets, bags, sacks, household utensils, clothing. Artistic features of the manufacture of felt 
dependent on their production.
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Берілген/Подана/Submitted: 01.03.2013

Қазақтың зергерлік өнері
Казахское ювелирное искусство

Kazakh jewellery art

(№2013-05-11)

Зергерлік әшекейлердің сан түрлері бар: әйел адамға арналған, ер адамдарға арналған және балаларға 
арналған әшекей жиынтықтары. Олардың сан түрлі ғұрыптық, салтық мағынасы бар. Күміс бұйымдар әр 
қазақтың бүкіл өмірінде кездесетін заттар. Күміс әшекейлер дәстүрлі салттардың, рәсімдердің міндетті 
бір элементі болып табылады (баланың туылуы, үйлену, жерлеу, т.б).

Существуют различные виды ювелирных украшений: женские ювелирные украшения, а также 
изделия для мужчин и детские гарнитуры. Они имеют разнообразное ритуально-торжественное 
значение. Серебряные изделия сопровождают каждого казаха всю его жизнь. Серебряные ювелирные 
изделия являются обязательным элементом традиционных ритуалов и церемоний (рождение, свадьба, 
поминальные и т.д.).

There are different types of jewelry: women's jewelry and jewelry for men and children's sets. They have a 
variety of ritual and ceremonial significance. Silver jewelries accompany each Kazakh through his life. Silver jewelry 
is an indispensable element of traditional rituals and ceremonies (birth, wedding, funeral, etc.).

Зергерлік өнер – қазақтың күміс бұйымдарын 
жасау өнері саласындағы білімдері мен машықтары. 
Көне замандардан бері күмістен жасалған түрлі 
бұйымдар: жүзіктер, сырғалар, моншақтар, 
білезіктер, алқалар жән басқалары. Әсіресе 
қымбат күміс бұйымдар: құмыралар, тостақтар, 
тостағандар жоғары бағаланды.

Ювелирное искусство (каз. «зергерлік») 
– знания и навыки в области традиционного 
казахского искусства изготовления серебряных 
изделий. С древних времен изготавливаются 
различные изделия из серебра: кольца, перстни, 
серьги, бусы, браслеты, кулоны, застежки и многое 
другое. Особенно высоко ценились драгоценные 
серебряные сосуды, такие как кувшины, 
миски, кружки, украшенные гравированными 
изображениями. 

Jewellery art (kaz. "zergerlіk") - is knowledge and skills in the field of traditional kazakh art manufacturing 
of silverware. Since ancient times, there were produced a variety of silver jewellery: rings, earrings, necklaces, 
bracelets, pendants, buckles and much more. Especially highly prized precious silver vessels, such as jugs, bowls, 
mugs, decorated with engraved images. 
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Ер тұрман / Ер турман / Er TurmanБелдік / Пояс / Belt

Алқа, білезік, бесбілезік
Ожерелье, браслет, бесблезик

Necklace, bracelet, besblezik

Әйелдердің әшекейлері қазақ зергерлік 
өнерінде бұйымның күрделілігімен, бай түр-
түрлілігімен ерекше орын алады. Әйелдердің 
әшекей бұйымдарының түрлері көп: бас 
киімдерге арналған әшекейлер (тұмарлар, 
алқалар), шашқа арналаған шолпы, маңдайға 
арналған шекелік, кеудеге арналған алқа, екі 
саусаққа киілетін құдағи жүзік, білезіктер, үш 
саусаққа және білекке арналған бұйымдар, 
қазақы өрнекпен безендірілген кенеп белбеу, 
қапсырмалар.

Женские украшения занимают особенное 
место в казахском ювелирном искусстве, 
так как отличаются особо богатым 
ассортиментом и сложностью исполнения 
изделия. Существуют разновидности женских 
ювелирных украшений: украшения для 
головных уборов (кулоны, амулеты), волос 
(«шолпы»), лобные украшения (подвески – 
«шекелік»), грудные («алқа»), кольцо сватьи, 
одеваемые на два пальца («құдағи жузік»), 
браслеты («білезік»), браслет, соединяющий 
цепями браслет и три кольца, ремни («кенеп 
белбеу») и пряжки («капсырма», «қаптырма»), 
украшенные традиционным казахским 
орнаментом (зооморфным, растительным, 
геометрическим, космологическим).

Women's jewelry occupies a special place in 
the Kazakh jewelry art so they differ by extremely 
rich assortment of products and the complexity of 
execution. There are varieties of women's jewelry: 
ornaments for hats (pendants, charms), hair 
("sholpy"), frontal jewelry (pendants - "shekelіk"), 
breast ("alqa"), ring for mother of a bride or 
groom, dressed up two fingers ("qudaghi zhuzіk"), 
bracelets ("bilezik"), bracelet, joining bracelet and 
three rings by chains, belts ("kenep belbeu") and 
buckles ("kapsyrma", "қaptyrma"), decorated with 
traditional Kazakh ornaments (zoomorphic, floral, 
geometric, cosmological).

Наперсток / Оймак / Thimble

Құдағи жүзік/ Кольцо сватьи / Qudaghi zhuzіk
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Түртпе қалыптау / Чеканка түртпе / Stamping turtpe

Ерлерге арнап күміс әшекейлі белдіктер, ер-тоқымдар, пышақтар мен қылыштар, қылыштың қынабын 
жасаған.

Для мужчин изготавливались пояса с серебряной инкрустацией («белдік»), седла («ер-тоқым»), ножны 
для меча, сабли и ножей.

For men were made belt with silver inlay ("beldіk"), the seat ("er toqym"), a sheath for a sword, saber and knives. 
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Соғу, қалыптастыру / Ковка, придание формы / Forging, shaping

Қазақтың күміс бұйымдары күні бүгінге дейін өзінің айшықтылығмен, безендіру шешімінің 
мәнерлілігімен ерекшеленеді. Қазіргі кезде Қазақстанның барлық жерлерінен зергерлерді кездестіруге 
болады. Олардың көпшілігі өз ата-бабалары мен ұстаздарының өнерлерін жалғастырушылар болып 
табылады.

Казахские ювелирные изделия из серебра до сих пор отличаются особой изящностью и 
выразительностью декоративного решения. Практически во всех регионах современного Казахстана 
можно встретить «зергеров» (мастеров-ювелиров), многие из которых являются потомственными 
продолжателями искусства своих предков и учителей.

Kazakh silver jewelry is still characterized by a special elegance and expressiveness of decorative solutions. 
There can be found "jewelers" (masters-jewelers), who are the followers of hereditary arts of their ancestors and 
teachers in all regions of modern Kazakhstan.
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Текемет – киіз кілем дәстүрі 
Текемет – традиция изготовления войлочного ковра

Tekemet – tradition of making felt carpet

(№2013-05-15)

Берілген/Подана/Submitted: 01.03.2013

Текемет – киізден жасалатын қазақша кілем, қазақ үйдің сәнін келтіріп тұратын бірден бір басты 
бұйымдардың бірі. Қазақ халқы қыздарын тұрмысқа берерде қыздың жасауында болуы керек міндетті 
бұйым ретінде текеметті қосатын болған. Текеметті киіз үйдің еденіне төсеген. Текемет барлық жерлерде 
кеңінен таралған. Киіз басу үдерісі моңғол, қалмақ, Тува, Кавказ халықтарында және Орталық Азияда 
белгілі.

Текемет – войлочный казахский ковер с вваленным цветным узором, один из главных предметов 
убранства казахской юрты. Им застилали пол юрты, дома. Казахи, когда выдавали дочерей замуж, 
старались добавить текемет в качестве обязательного приложения к приданому. Текеметы имели 
повсеместное распространение. Процесс валяния войлока известен у монголов, калмыков, тувинцев, у 
народов Кавказа и Центральной Азии.

Tekemet is kazakh felt carpet with colored ornamented, one of the main objects of decoration of Kazakh yurt. It 
was laid on the floor of the yurt, home. When Kazakhs gave their daughters in marriage tried to add tekemet as an 
obligatory attribute to the dowry of daughters. Tekemets were widespread. The process of felting is known among 
the Mongols, Kalmyks, Tuvanians, among nations of Caucasus and Central Asia.

Текемет сырмаққа ұқсайды. Бірақ сырмаққа қарағанда өндіру технологиясының ерекшелігі жағынан 
жұмсақ, толқымалы болып келеді. Текемет қос мүйізбен өрнектеледі. Ақ немесе сұр орнаменті таңдалады, 
оған киіздің негізгіт қоңыр реңкі бастырылады. Батыс қазақстанде екі текеметті табуға болады. Ол екі 
жағынан әшекейленеді.

Текемет аналогичен сырмаку (вид войлочного ковра), но имеет более расплывчатые и мягкие формы 
в связи с особенностями технологии производства. Текемет декорирован «кос муизами» («қос мүйіз») 
– роговидными завитками, расположенными в крестообразной фигуре, обычно внутри ромба и овала. 

Орнамент выбирается белый или серый, который вваливается на коричневый основной фон кошмы. 
В Западном Казахстане можно найти «еки текеметы» («екі текемет»), которые украшаются с обеих сторон.

Tekemet is similar to syrmak (kind of felt carpet), but has vague and soft forms in connection with the peculiarities 
of production technology. Tekemet is decorated by double horns ("qos muyіz") - horn curls arranged in a cruciform 
shape, usually within a rhombus and oval. White or grey ornaments were selected, which bursted on the brown 
main background of felt. "Eki tekemets" (“ekі tekemet"), which are decorated on both sides can be found in  West 
Kazakhstan.

Киіз кілем турлері / Виды войлочного ковра / Types of felt carpet
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Өрнектеліп бастыру қазақ өрнегінің 
көне түрлерінің бірі. Бір түсті киізден 
істелінген қол еңбегі түйенің табиғи жүнімен 
сәйкестіндіріледі. Орталық Қазақстанның 
шеберлері түрлі-түсті жүнді әшекейлеу үшін 
қолданады.

Узорное валяние один из старинных видов 
казахского орнаментирования. Это ручная 
работа из одноцветной кошмы (светлой или 
темной), сочетающаяся с природным цветом 
верблюжьей шерсти. Мастера из Центрального 
Казахстана орнаментируют войлоком 
различных цветов.

Patterned felting is one of the oldest types of 
Kazakh ornamentation. It is handmade from one 
color of felt (light or dark), combined with the 
natural color of camel's wool. Masters of Central 
Kazakhstan have felt ornaments in different colors.

Бүгінде бұрынғыдай жүнді үйдің сыртын 
сәндеу үшін, қабырғаға ілінетін, еденге 
төселетін кілемдерді, сөмкелерді және киіз 
үйдің басқа да заттарын әшекейлеу үшін 
қолданады.

Сегодня, как и в старину, войлок используют 
для украшения юрты снаружи, в качестве 
настенных и напольных ковров, сумок и других 
предметов юрты.

Today, as in the old days, the felt is used to 
decorate the outside of a yurt, as wall and floor 
carpets, bags, and other items of a yurt.

Бұрынғы кездегі текеметтер құндылыққа 
айналып, үлкен бағаға ие болып отыр. Текемет 
жасаушы қауымдастықтар жастарды осы кәсіп 
түріне үйретеді. 

Текеметы прошлого стали раритетами 
и представляют собой большую ценность. 
Сообщества изготовителей текеметов обучают 
этому виду ремесла молодежь.

Tekemets of the past became a rarity and 
are of great value. Communities of tekemet 
manufacturers teach this kind of craft to the youth. 
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Кесте – қазақтың түрлі маталардағы кестелеу өнері
Кесте – казахская вышивка на различных материалах

Keste - Kazakh embroidery on various materials

(№2013-05-14)

Берілген/Подана/Submitted: 01.03.2013

Кесте – түрлі-түсті жіптермен біз/ілгек/ілме 
және кергіштің көмегімен қолмен тігілетін қазақтың 
дәстүрлі қол өнерінің бір түрі. Кесте сөзі орыс тілінде 
схема дегенді білдіреді. Кестенің жүннен жасалған 
алғашқы үлгілері б.э.д. IV ғасырда өмір сүрген 
Берел қорғанынан (Шығыс Қазақстан) табылған.

Кесте – традиционная казахская ручная 
вышивка разноцветными нитками при помощи 
игл или крючка біз/ілгек/ілме и пялец кергіш. 
Семантика казахского слова кесте переводится как 
схема. Прямые аналоги вышивки разноцветными 
шерстяными нитками встречаются в артефактах 
Берельского могильника (Восточный Казахстан), 
датирующиеся IV в. до н.э.

Keste - traditional Kazakh hand-made embroidery 
with colored thread and needles or hooks bіz/іlgek/
іlme and hoop kergіsh. A Kazakh word keste means “a 
scheme”. Direct analogues of colored woolen threads 
embroidery are found in artifacts of the Berel burial in 
East Kazakhstan, dating from the IV. BC.

Кестені барқыт, мақпал, шұға, киіз, ши барқыт, 
мақта мата, жүн матаның үстіне алтын, күміс, жібек, 
жүн жіптермен, зермен безендіреді. Оқа, түрлі-түсті 
меруерт моншақтар, маржандар, күміс әшекейлер 
қолданылады. Әсіресе жұмсақ теріге жібек жіппен 
көмкерілген кесте нәзік, ерекше көрінеді. 

Вышивают по бархату, плюшу, сукну, 
войлоку, вельвету, хлопку, шелку шерстяными, 
хлопчатобумажными, шелковыми, золотыми и 
серебряными нитями, канителью. Применяют 
позумент, бисер, кораллы, перламутровые бусины, 
серебряные детали. 

The embroidery is often made on velvet, plush, cloth, 
felt, velveteen, cotton and silk with woolen, cotton, 
silky, golden, silver threads and spun gold. Gimp, beads, 
coral, pearl beads, silver details are frequently applied. 
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Қазақы кестенің қырыққа жуық күрделі 
және қарапайым түрлері бар: біз кесте – 
жіңішке қарамақты бізбен өткермелеп шалу 
арқылы кестеленеді; тізбек тігіс, шыраш 
тігіс, тышқан із, кұс iзi, шынжыр, шым кесте, 
койкусак, қиғаш, албыр кесте (екі ізді), – атауы 
біздің түрлеріне байланысты; орайпек/орайпа 
– албыр кестенің түрі; кебеке – тігіс селдір 
матаға түсірілетін орыс кестесіне ұқсайды; 
жөрме, жөрмеме, орыс кесте, айқас тігіс – 
крест түрінде айқастырып отырады; кереге 
бас тігіс – «серке» тігіс. Тығыз басу (батырып 
тігу) – баспа; қарапайым – шыралжын. Бедел-
кесте дөңес бедерлі болып келеді. Жөрмеу - 
шет бүктесін тігісі ескен сияқты болып өз-өзіне 
кіріге жұмырланып түседі. 

Существует около 40 сложных и простых 
видов казахской вышивки: біз кесте – 
тамбурный шов, создаваемый с помощью 
тонкого шила-крючка; тізбек тігіс, шыраш 
тігіс, тышкан із, кұс iзi (птичий шов) шынжыр, 
шым кесте (застилочный плотный без 
просветов шов), койкусак, кигаш, албыр кесте 
(двухрядовый широкий шов), – названия и 
разновидности тамбура, вышитого иглой; 
орайпек/орайпа – разновидность албыр 
кесте; кебеке – шов, аналогичный русской 
вышивке по канве; жөрме, жөрмеме, орыс 
кесте, айқас тігіс – вышивка крестом; кереге 
бас тігіс – шов «козлик». Гладь в прикреп – 
баспа; простая - шыралжын. Гладьевый шов 
бедел-кесте с подстилом образует выпуклый 
рельеф. Верхнестебельчатый жөрмеу, где 
нить образует зигзагообразное переплетение. 
Техники могут использоваться в сочетании.

There are about 40 kinds of complex and simple 
Kazakh embroidery: bіz keste – tambour embroidery 
created with a thin awl-hook; tіzbek tіgіs, shyrash 
tіgіs, tyshkan іz, kys izi (a “bird” seam) shynzhyr, 
shym keste (tight cover seam without gaps), 
koykusak, kigash, albyr keste (distichous seam) are 
the names and versions of tambour embroidery 
with needle; oraypek/oraypa is a kind of albyr keste; 
kebeke is a seam similar to Russian embroidery 
on canvas; zhorme, zhormeme, orys keste, aykas 
tіgіs is a cross-stitch embroidery; kereghe bas tіgіs 
is a “goat” seam. Baspa is a couched hemstitch 
technique and shyralzhyn is a simple one. A satin 
stitch with bedding bedel keste creates relief forms. 
A columnar seam zhormeu makes zigzag weave. 
The techniques can be used in combination.

Кестенің бар өнері қабырғаларға ілінетін 
түскиіздерде толық ашылған. Бұл — үйді пәле-
жаладан сақтайтын тұмар іспетті болып тұрады

С наибольшей полнотой искусство 
вышивки раскрыто в настенных коврах-
тұскиіз, которые являются талисманами дома

The art of embroidery is fully revealed in wall 
carpets tuskiіz that are domestic lucky charms

Албыр кесте (екі ізді) Албыр кесте (двухрядовый шов)
Albyr keste (distichous seam)

Орайпек/орайпа Орайпек/орайпа Oraypek/oraypa
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Кестелі өнімдерді үй жиһаздарын безендіру 
және әртүрлі салт-жоралғыларды өткізу 
үшін дайындайды. Сонымен бірге ерлер мен 
әйелдердің сән-салтанаттарға арнап тігілген 
киім-кешектерін де кестемен безендіреді: 
шапан, камзол, көйлек, белдемше, бешпет, бас 
киімдер, орамал; интерьер үшін жапқыштар, 
қоржындарды түрлі ою-өрнектермен 
кестелейді. 

Вышитые изделия изготавливаются для 
дома и проведения различных обрядов, что 
привело к видовому разнообразию. Парадно-
праздничной мужской и женской одежде: 
ах, платьях-койлек, распашных юбках-
бельдемше, безрукавках-бешпент, головных 
уборах, платках-орамал; предметах интерьера: 
скатертях, коржынах и т.д. 

Embroidered products are made for domestic 
purposes and various ceremonies, which led to 
the species diversity. In festive men's and women's 
clothing: shapans, dresses koylek, flared skirts 
beldemshe, sleeveless jackets beshpet, hats, 
scarves oramal; in interior items: tablecloths, 
korzhyn etc.

Көркем тілдің айшықтылығы безендірілген 
өю-өрнектерде дөңгелек өсімдік түрінде, 
ғарыштық белгілер, байлықты, елдің өсіп-
өнуін бейнелейтін даланың келбеті түрінде 
көрініс тапқан. 

Выразительность художественного языка 
проявилась в орнаментальных формах - круге, 
растительных мотивах, космогонических 
знаках, символизирующих богатство степного 
края с посылом благоденствия и процветания 
всему роду (семье). 

The expressiveness of the artistic language has 
manifested itself in ornamental shapes - circle, 
plant motifs, cosmological signs, symbolizing the 
wealth of the steppe region with the promise of 
welfare and prosperity to the entire clan (family). 
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Композициялардың тұрақты ережелеріне 
қарамастан шығармашылық еркіндік, 
түстердің үйлесімділігі, қосымша элементтер 
енгізу басты рөл ойнайды. Сол себептен де 
біркелкі кестелерді табу өте қиын.

Несмотря на устойчивую каноничность 
композиций, большая роль отводится 
импровизации, варьированию цветовой 
гаммы, основным и дополнительным 
элементам орнамента. Поэтому сложно найти 
две одинаковые вышивки.

Despite stable canonicity of compositions, 
a particular attention is given to improvisation, 
variation of colors, primary and secondary 
elements of ornament. Therefore it is difficult to 
find two similar embroideries.

Кестелердің кең таралған түрлері Наурыз 
мерекесін атап өткенде қойылатын киіз үйлерде 
көрсетіледі, мемлекеттік мұражайларда 
сақталған. Кесте дәстүрін жаңғыртумен 
Қазақстанның Қолөнер одағы, көркемдік 
колледждер, мемлекеттік мұражайлар 
айналысады (А. Бекқұлова).

Широкое видовое разнообразие вышивки 
представлено в юртах в дни празднования 
обновления природы – Наурыза, 
Государственных музеях. Возрождением 
традиций вышивки занимается Союз 
ремесленников Казахстана, художественные 
колледжи, государственные музеи (А. 
Беккулова).

A great diversity of embroidery can be observed 
in yurts during the celebration of nature renewal 
Nauryz and State Museums. Nowadays the 
embroidery traditions are revived by the Union 
of Kazakhstan artisans, art colleges and state 
museums (А. Bekkulova).

Кәзіргі кесте
Cовременная вышивка

Modern embroidery
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Теріден жасалған бұйымдар дәстүрі 
Традиционное изготовление изделий из кожи

Traditional manufacturing of leather products

(№2013-05-16)

Теріден жасалған бұйымдар – қазақ халқының өте бір қызықты декоративті-қолданбалы өнерінің түрі 
болып табылады. Теріні және былғарыны өңдеумен әрбір отбасы айналысқан. Бұл өнер түрі ерлердің 
айналысатын жұмысы болғанына қарамастан, оларға әйелдер көмектесетін болған. Олар көбінесе тігу 
кезінде жұмысқа тартылатын.

Изготовление кожаных изделий (каз. «тері өндіру») является одним из наиболее интересных видов 
казахского декоративно-прикладного искусства. Обработкой шкур и кожи занималась каждая семья. 
Несмотря на то, что этот вид ремесла считается мужским, помогали им и женщины. Они привлекались в 
основном на стадии шитья.

Production of leather products (kaz. "terі ondіru") is one of the most interesting types of Kazakh art and craft. 
Every family was engaged in the processing of leather and skins. Despite the fact that this type of craft is considered 
to be masculine and women helped them. They are involved mainly in the sewing stage.
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Теріні өңдеу өнері аяқ киім мен киімдерді 
дайындау үшін, сүт тағамдарын сақтауға 
арналған ыдыстарды, ер-тұрмандарды жасау 
үшін кеңінен қолданған. Шеберлер ағаштан 
жасалған бұйымдардың, басқа да заттардың 
сыртын қаптау үшін былғарыны пайдаланған.

Кожевенное искусство широко 
использовалось для изготовления обуви 
и одежды, упряжи и посуды для хранения 
молочных продуктов. Мастера применяли кожу 
для покрытия деревянных стволов и других 
изделий, являющихся первой необходимостью 
при кочевом образе жизни.

Tanning art was widely used for the manufacture 
of footwear and clothing, harness and utensils to 
store dairy products. Masters used the skin to cover 
the wooden barrels and other products, which 
were the most important in nomadic lifestyle.

«Тоңазытқыштың» қызметін атқарған 
теріден жасалған ыдыс кез келген 
температураға төтеп бере алады. Осылайша 
ол қымыздың, шұбаттың балғындығын 
сақтайды. Тері былғары кәсібінің дәстүрі, 
оны өңдеудің әдісі ұрпақтан ұрпаққа тараған. 
Қазіргі кезде кәсіби шығармашылық қызметтің 
және өткеннің дәстүрлі сарынының синтезі 
классикалық дәстүрлердің пайда болуының 
қайнар көздері ретінде қарастырылады. 
Бүгінгі күндері теріден жасалған ыдыс 
пайдалы қызмет атқармайды. Адамдар оны 
кәде сый ретінде қолданады.

Кожаная посуда, служившая своеобразным 
«холодильником», способна выдержать 
любые перепады температуры. Так сохраняют 
свежесть кумыса (кобылье молоко) и шубата 
(верблюжье молоко). Традиция кожевенного 
ремесла, способ ее обработки передавались 
из поколения в поколение. В настоящее 
время синтез профессиональной творческой 
деятельности и традиционных мотивов 
прошлого рассматривается как источник 
возрождения классических традиций. В 
наши дни кожаная посуда не выполняет свою 
утилитарную функцию, люди используют ее в 
качестве сувениров.

Leather utensils, serve as a "refrigerator", 
which can withstand any changes in temperature. 
The freshness of kymyz (mare milk) and shubat 
(camel milk) stored in such way. The tradition of 
leather craft, method of treatment transmitted 
from generation to generation. Currently, the 
synthesis of professional creative activities and 
traditional motifs of the past is seen as the source 
of the revival of the classical tradition. These 
days, leather utensils fails to fulfill its utilitarian 
function, people use it as a souvenir.
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The inTangible culTural heriTage of republic of KazaKhsTan

Тері және былғары өнімдерін жасап шығару 
үшін түрлі кәсіпшілерді жұмылдыру қажет.

Для производства изделий  из  
кожи   требуется вовлечение различных 
ремесленников.

The production of leather products requires the 
involvement of various craftsmen.

Мәселен, «жүген ұстасы» және «қамшы 
ұстасы» Кәсіпшілер өздерінің тері бұйымдарын 
өрнектеудің түрлі әдістерін қолдана отырып 
әшекейлейді. 

Например, «жуген уста» («жүген ұста», 
мастер по изготовлению сбруи) и «камшы 
уста» («қамшы ұста», мастер по изготовлению 
камчи, плети). Ремесленники декорируют свои 
кожаные изделия с применением различных 
методов тиснения.

For example, "zhugen usta" ("zhugen usta" 
master of harness manufacturing) and "kamsha 
usta" («qamshy usta" master of whip production). 
Craftsmen decorate their leather products using 
various stamping techniques.

Қазір ұлттық көркемдік дәстүрлер және 
жаңа шығармашылық ағымдар қазіргі заманғы 
шеберлер мен суретшілердің жұмыстарында 
көрініс тапқан, яғни өрнектеудің көне 
технологиясы ешқандай өзгеріске түспей 
сақталынған.

Сейчас национальные художественные 
традиции и новые творческие тенденции 
отражены в работах современных мастеров и 
художников, где древняя технология тиснения 
была сохранена практически без изменений.

Now the national artistic traditions and new 
creative trends reflected in the works of modern 
masters and artists, where the ancient stamping 
technology has been preserved without any 
changes.


