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Қымбатты достар!

мәселе төңірегіндегі ЮНЕСКО қызметтері еліміздің 
бастамасы бойынша БҰҰ Бас Ассамблеясы жариялаған 
Халықаралық мәдени жақындастықтың онжылдығын 
имплементациялаудың Жол картасының (2013-2022 жж.) 
маңызды құрамдас бөлігіне айналуы тегін емес. 

Ұлтаралық келісім мен мәдениеттер үнқатысуы 
заманауи өмір мен еліміздің жан-жақты даму болашағын 
елестетуін мүмкін емес Қазақстан халқының көп ғасырлық 
баға жетпес мұрасы болып табылады. Сөз болып отырған 
мұра өзіндік сананы қалыптастыру негіздерінің бірі 
бола тұрып, адамзаттық пен патриоттық құндылықтар 
сабақтастығын нығайту жолында үлкен мүмкіндікке 
ие. Рухани мәдени мұраны қолдау мен дамыту арқылы 
адамгершілік құндылықтарды дәріптеуге, халықтар 
арасында түсіністікті дамытуға, мәдениеттің жалпы 
деңгейін көтеруге мүмкіндіктер туғызу өте маңызды. 

Ұлттық дәстүрлерді, мәдени алмасулар мен мұраларды 
сақтау жолындағы бәріміздің ат салысқан жұмыстарымыз 
әрқашан абыройлы табыстар әкелетініне, қоғамның 
немқұрайлық емес қолдауына ие болады деп үміт артып, 
шынайы сенім білдіреміз. 

Әсел Өтегенова 
Қазақстан Республикасы ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері 

жөніндегі Ұлттық Комиссияның Бас Хатшысы 

Ұсынылып отырған басылым ҚР ЮНЕСКО және 
ИСЕСКО істері жөніндегі Ұлттық Комиссияның 
қолдауымен және ЮНЕСКО қамқорлығындағы Азия-
Тынық мұхиты аймақтарындағы рухани мәдени мұраға 
арналған Халықаралық ақпараттық-желілік орталықтың 
(ICHCAP) ұйымдастыру-қаржылық ықпалдастығымен 
Қазақстанның рухани мәдени мұраны қорғау жөніндегі 
Ұлттық комитеті сарапшыларының қатысуымен 
дайындалды. Мұндағы басты мақсат – қалың оқырман 
қауымды еліміздегі рухани мәдени мұралармен 
таныстыру.

Ұлттық комиссия Қазақстан Республикасының 
еліміздің рухани дамуының факторы ретіндегі тарихи 
және мәдени мұраның маңыздылығын түсіне отырып, оны 
сақтау жұмыстары бойынша бұл саладағы мемлекеттік 
және халықаралық саясатқа сүйеніп, едәуір күш жұмсауда.

Қазақстанның ЮНЕСКО материалдық емес мұраны 
сақтау туралы Халықаралық конвенциясына қосылуы 
әлемдік мәдениеттің ажырамас бөлшегі ретінде ұлттық 
мұраның қызметі мен маңызы туралы жаңаша сапалы 
қайта ойлаудың алғышарттарына жол ашты. Жекелеген 
халықтардың мәдени мұрасының өмір сүруіне қауіп 
төндіретін жаппай жаһандалған тобырлық мәдениетінің 
теріс ықпалынан қорғау, мәдени ерекшеліктерді сақтап, 
оның насихатталуын ЮНЕСКО-ның бағдарламалық 
қызметі, оның ішінде ақпараттық және коммуникациялық 
технологиялар арқылы жүзеге асыру ісі маңызды рөл 
атқаруға тиісті. 

Бұл ретте ЮНЕСКО тәжірибесі көрсеткендей, 
материалдық емес мәдени мұра ұдайы өзгеріп тұратын 
әлемде өзінің қоғам өмірінің барлық саласында 
белсенді әсері мен ықпал етуін тоқтатқан емес. Ғасырлар 
бойындағы құндылықтарды жаңғырту мен сақтау ісі 
жастар арасындағы келеңсіз әлеуметтік құбылыстардың 
алдын алу мен оларды жеңудің, тұлға бойындағы 
патриоттық, азаматтық қасиеттер мен толеранттылықты 
қалыптастырудың, рухани әрі адамгершілік тәрбиенің, діни 
салт формаларын түбегейлі үгіттеуге қарсы әрекет етудің, 
отбасылық және қоғамдық қатынастарда тұрақтылық пен 
үйлесімдіктің ықпалды құралы болып табылады. Аталған 



7

Дорогие друзья!
Данная публикация подготовлена экспертами Казахстанского Национального комитета по охране нематериального 

культурного наследия (НКН) при поддержке Национальной Комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и организационно-
финансовом содействии Международного информационно-сетевого центра для нематериального культурного 
наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО (ICHCAP). Основная его цель – знакомство широкого 
круга читателей с нематериальным культурным наследием нашей страны. 

Национальная Комиссия, осознавая важность исторического и культурного наследия РК как фактора, определяющего 
духовное развитие народа, прилагает значительные усилия в деле его сохранения, опираясь на государственную и 
международную политику в этой области.

Присоединение Казахстана к Международной конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного 
наследия создало предпосылки для качественного переосмысления роли и значения национального наследия 
как неотъемлемой части мировой культуры. Утверждение культурной самобытности и его популяризация через 
программную деятельность ЮНЕСКО, в том числе посредством информационных и коммуникационных технологий, 
призваны сыграть важную роль в предотвращении негативного влияния глобализирующих тенденций массовой 
культуры, угрожающих самому существованию культурного наследия народов. 

При этом, как показывает опыт ЮНЕСКО, нематериальное культурное наследие в меняющемся мире не утрачивает 
своей способности активно воздействовать и влиять на все сферы жизни общества. Воссоздание и сохранение 
многовековых ценностей является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных 
явлений в молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, толерантности, 
воспитания духовности и нравственности, противодействия радикально проповедуемым формам религиозного 
уклада, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. Не случайно деятельность ЮНЕСКО в 
данной области является важной составляющей Дорожной карты по имплементации Международного десятилетия 
сближения культур (2013-2022 гг.), провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе нашей страны. 

Межнациональное согласие и диалог культур является бесценным многовековым наследием народа Казахстана, 
без которого немыслимы современная жизнь и перспективы всестороннего развития страны. Это наследие является 
одной из основ формирования самосознания, обладает большим потенциалом в утверждении преемственности 
гуманистических и патриотических ценностей. Важно поддерживать и развивать нематериальное культурное наследие, 
способствуя культивированию нравственных ценностей, развитию взаимопонимания между народами, повышению 
общего уровня культуры. 

Мы искренне надеемся и верим, что дело сохранения национальных традиций, культурного обмена и наследия 
усилиями всех нас будет и дальше приносить благородные плоды и всегда встречать неравнодушную поддержку 
общества. 

Асель Утегенова
Генеральный секретарь Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО

Dear friends!
This publication is prepared by the experts of Kazakhstani National Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural 

Heritage (ICH) with support of the National Commission of the Republic of Kazakhstan for UNESCO and ISESCO and with 
organizational and financial assistance of the International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in 
the Asia-Pacific Region under the auspices of UNESCO (ICHCAP). Its main purpose is to introduce a wide range of readers to the 
ICH of our country.

Being aware of the importance of historical and cultural heritage of the Republic of Kazakhstan as a key determinant of spiritual 
development of a nation, the National Commission expends considerable effort in its safeguarding based on the national and 
international policy in this area.

Kazakhstan’s accession to the UNESCO Convention for the Safeguarding of the ICH has led to a thorough rethinking of the role 
and significance of national heritage as an essential part of world culture. The affirmation of cultural identity and its popularization 
by means of UNESCO program activity also including information and communication technologies are instrumental in preventing 
negative effects of the globalization of mass culture, which threaten the very existence of the cultural heritage of nations. 

At the same time, UNESCO’s experience has shown that in a changing world the ICH does not lose its ability to actively 
influence and affect all areas of society. The revival and preservation of centuries-old values is an effective means for preventing 
and overcoming the negative social phenomena among young people, forming patriotic and civil personal qualities, tolerance, 
fostering spirituality and morality, opposing radical forms of religious practice, stabilizing and harmonizing family and social 
relations. It is no wonder that UNESCO's activity in this area is an essential component of the Roadmap for implementing the 
International Decade for the Rapprochement of Cultures (2013-2022) proclaimed by the UN General Assembly upon an initiative 
of our country.

The interethnic concord and dialogue among cultures is a priceless centuries-old heritage of the people of Kazakhstan, without 
which the modern life and prospects for comprehensive development of the country are inconceivable. This heritage is one of 
the foundations of self-consciousness and has a high potential in asserting the continuity of humanistic and patriotic values. It 
is important to maintain and develop the ICH, promoting the cultivation of moral values, development of mutual understanding 
between nations, rise in the general level of culture. 

We sincerely hope and believe that by our combined efforts the conservation of national traditions, cultural exchange and 
heritage will continue to bear precious fruit and will always have a caring support of the society. 

Assel Utegenova
Secretary-General of the National Commission of the Republic of Kazakhstan for UNESCO and ISESCO
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Хо Куон

ЮНЕСКО қамқорлығындағы Азия-Тынық мұхиты аймақтарындағы рухани мәдени мұраға арналған 
Халықаралық ақпараттық-желілік орталығының Бас директоры

Материалдық емес мұраға (МЕМ) арналған буклет Қазақстан Республикасы ЮНЕСКО және ИСЕСКО 
істері жөніндегі Ұлттық Комиссиясы мен Рухани мәдени мұраны (РММ) сақтау жөніндегі Ұлттық Комитеттің 
бастамасымен жарияланған. Бұл жарияланым халықтың рухы мен мақтанышы болып танылатын қазақтың 
жанды мұрасын жария ету үшін елеулі маңызға ие. 

Аталған буклеттің жиырма алты элементерін тамашалау барысында қазақ халқының даналығын, 
көркем шығармашылығының маңызын, табиғатпен үндестігі мен сахара төсіндегі жарқын көшпелі өмірді 
жақсы түсіне аламыз. Қазақтың материалдық емес мұрасының ерекшеліктері халықтың ұзақ жылғы 
тарихы негізінде ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, даму үстінде болған. Рухани мұралар өздерінің қолмен ұстап 
көруге болмайтындығына қарамастан, мәдени құндылықтар ретінде қазақ халқы үшін үлкен мәнге ие. 

Бұл жарияланым жобасын аймақтардағы материалдық емес мұраны сақтауға үнемі тырысатын Азия-
Тынық мұхиты аймақтарындағы рухани мәдени мұраға арналған Халықаралық ақпараттық-желілік 
орталығы (ICHCAP) Қазақстан Республикасы ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері жөніндегі Ұлттық Комиссиясы 
мен РММ сақтау жөніндегі Ұлттық Комитетімен бірлесіп жүзеге асырды. Шын мәнінде, шығармашылық 
ізденіс нәтижесінде жасалынған бұл буклет қазақ халқының рухани байлығы, ғасырлар бойы сақталған 
даналығы мен өмірін бейнелейтін мәліметтерді сыйға тарта біледі деген үміттеміз, яғни олар тек осылайша 
ғана асыл мәдени құндылықтар ретінде сақталуы мүмкін. 

Буклеттің қазақ, орыс, ағылшын тілінде шығуына еңбек сіңірген авторлар мен редакторларға өзіміздің 
зор алғысымызды білдіргіміз келеді. Осының арқасында қазақтың материалдық емес мұрасын тек қана 
көршілес мемелкеттерге ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемде жақсы танылуы мүмкін. 
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НематериальНое культурНое Наследие республики казахстаН

Этот буклет по нематериальному культурному наследию (НКН) был опубликован по инициативе 
Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и Национального Комитета 
по охране НКН. Эта публикация имеет существенное значение для представления казахского живого 
наследия, которое рассматривается как дух и гордость народа. 

Просматривая двадцать шесть элементов этого буклета, мы можем лучше понять мудрость казахского 
народа, творческое художественное значение, гармонию с природой и яркую кочевую жизнь на 
бескрайних равнинах. Особенности казахского НКН развивались и передавались из поколения в 
поколение, проходя через долгую историю народа. Несмотря на то, что они не видны, эти культурные 
ценности имеют большое значение для казахского народа. 

Международный информационно-сетевой центр для нематериального культурного наследия в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО, который постоянно стремится сохранить НКН 
в регионе, реализовал проект публикации в сотрудничестве с Национальной Комиссией Республики 
Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и Национальным Комитетом по охране НКН. Мы искренне 
надеемся, что буклет передаст духовное богатство, мудрость и отразит жизнь казахского народа, которые 
были творчески переданы и, таким образом, могут быть сохранены в качестве драгоценных культурных 
ценностей.

Мы хотели бы выразить нашу глубокую благодарность авторам и редакторам за их труд по изданию 
буклета на русском, английском и казахском языке. Благодаря этому казахское НКН может быть лучше 
известно не только в соседних странах, но и в целом мире.

Хо Куон

Генеральный директор Международного информационно-сетевого центра для нематериального 
культурного наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО

This booklet on intangible cultural heritage (ICH) in Kazakhstan was published with the devotion of the 
National Commission of the Republic of Kazakhstan for UNESCO and ISESCO and the National Committee for the 
Safeguarding of the ICH. This publication has a significant meaning for introducing Kazakh living heritage, which 
is regarded as the spirit and pride of the people. 

Looking through the twenty-six elements in this booklet, we can better understand the Kazak people’s wisdom, 
creative artistic value, harmony with the nature, and cheerful nomadic life on the vast plains. The characteristics of 
Kazak ICH have developed and been transmitted from generation to generation, passing through the long history 
of the people. Even though they are not visible, these cultural assets have great value to the Kazak people.

ICHCAP, which continuously strives to safeguard ICH in the region, implemented the publication project in 
collaboration with the National Commission of the Republic of Kazakhstan for UNESCO and ISESCO and the 
National Committee for ICH. We sincerely hope the booklet conveys the Kazakh people’s spiritual value, wisdom, 
and expressions of life that have been creatively transmitted and thus can be safeguarded as precious cultural 
assets.

We would like to express our deepest gratitude to the writers and editors for their hard work on publishing 
the booklet in Russian, English, and Kazak so that Kazakh ICH can be better known not only to the neighboring 
countries but also to the world.

Kwon Huh

Director-General of the International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage 
in the Asia-Pacific Region under the auspices of UNESCO
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«Материалдық емес мәдени мұра» қоғамдастықтар, топтар және кейбір жағдайларда жекелеген 
адамдар өздерінің мәдени мұрасының бір бөлігі ретінде таныған әдет-ғұрыптарды, түсініктері мен 
пайымдарының нысандарын, білім мен дағдыны - сондай-ақ олармен байланысты құралдарды, заттарды, 
артефактілерді және мәдени кеңістіктерді білдіреді. Ұрпақтан ұрпаққа берілетін осындай материалдық емес 
мәдени мұра қауымдастықтармен және топтармен оларды қоршаған ортаға, олардың табиғатпен өзара іс-
қимылына және олардың тарихына байланысты тұрақты түрде қайта жасалады және адам шығармашылығы 
мен мәдени әртүрлілікті құрметтеуге ықпал ете отырып, оларда төлтума ерекшелік пен ұрпақтар сабақтастығы 
сезімін қалыптастырады. Материалдық емес мәдени мұра адам құқықтары жөніндегі қолданыстағы 
халықаралық-құқықтық актілермен және қоғамдастықтар, топтар мен жекелеген адамдар арасындағы өзара 
құрмет, сондай-ақ орнықты даму талаптарына сәйкес болуға тиісті (Конвенция-2003, 2.1 бап). 

Материалдық емес мәдени мұраның көрініс табатын салалары
"Материалдық емес мәдени мұра" келесі салаларда көрініс табады: (Конвенция-2003, 2.2 бап):
(а) тілді қоса алғанда материалдық емес мәдени мұраны сақтайтындардың ауызша айту дәстүрлері мен 

айту формалары; 
(ә) орындаушылық өнерлер;
(б) әдет-ғұрыптар, салт-жоралар, мерекелеулер;
(в) табиғат пен ғаламшарға қатысты білімдер мен әдет-ғұрыптар;
(г) дәстүрлі қолөнерге қатысты білімдер және машықар.

Материалдық емес мәдени мұраны қорғау 
«Қорғау» материалдық емес мәдени мұра ұғымы, оны сәйкестендіруді, құжаттауды, зерттеуді, сақтауды, 

қорғауды, дәріптеуді, оның рөлін арттыруды, оны ең бастысы формалды және формалды емес білім берудің 
көмегімен ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуді қоса алғанда, материалдық емес мәдени мұраның өміршеңдігін 
қамтамасыз ету мақсатында шаралар қабылдауды, сондай-ақ осындай мұраның әртүрлі аспектілерін қайта 
жаңғыртуды білдіреді.

Адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының репрезентативтік тізімі және Шұғыл қорғауды 
қажет ететін материалдық емес мәдени мұра тізімі (ЮНЕСКО құрастырады) 

ЮНЕСКО материалдық емес мәдени мұраның неғұрлым көрнектілігін, оның маңызын түсінуді тереңдетуге 
жәрдемдесуді және мәдени әртүрлілікті құрметтеудің негізінде диалогты ынталандыруды қамтамасыз ету үшін 
тиісті қатысушы мемлекеттердің ұсыныстары бойынша Адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының 
репрезентативтік тізімімен шұғыл қорғауды қажет ететін материалдық емес мәдени мұра тізімін жасайды, 
жаңартады және жариялайды. Сонымен қатар ЮНЕСКО көрсетілген репрезентативтік тізімді жасау, жаңарту 
мен және жариялау критерийлерін әзірлейді және бекітеді (Конвенция-2003, 16, 17 баптар).

Материалдық емес мәдени мұраны қорғау жөніндегі ЮНЕСКО Конвенциясы туралы

О Конвенции ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия

About UNESCO Convention on safeguarding of the intangible cultural heritage
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НематериальНое культурНое Наследие республики казахстаН"Нематериальное культурное наследие" означает обычаи, формы представления и выражения, знания 
и навыки, – а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, 
– признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их 
культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, 
постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия 
с природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым 
уважению культурного разнообразия и творчеству человека. Нематериальное культурное наследие должно 
согласовываться с существующими международно-правовыми актами по правам человека и требованиями 
взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными лицами, а также устойчивого развития 
(Конвенция-2003, статья 2.1).

Области нематериального культурного наследия
(а) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального культурного 

наследия;
(б) исполнительские искусства;
(в) обычаи, обряды, празднества;
(г) знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
(д) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.

Охрана нематериального культурного наследия
"Охрана" означает принятие мер с целью обеспечения жизнеспособности нематериального культурного 

наследия, включая его идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, 
популяризацию, повышение его роли, его передачу, главным образом с помощью формального и 
неформального образования, а также возрождение различных аспектов такого наследия.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества и Список 
нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране (составляется ЮНЕСКО)

Для обеспечения большей наглядности нематериального культурного наследия, содействия углублению 
осознания его значения и поощрения диалога на основе уважения культурного разнообразия ЮНЕСКО, по 
предложению соответствующих государств-участников, составляет, обновляет и публикует Репрезентативный 
список нематериального культурного наследия человечества и Список нематериального культурного наследия, 
нуждающегося в срочной охране. ЮНЕСКО также разрабатывает и утверждает критерии составления, 
обновления и публикации Репрезентативного списка (Конвенция-2003, статьи 16, 17).

The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, knowledges, skills – as 
well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in 
some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from 
generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their 
interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting 
respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely 
to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with 
the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.

Areas of the Intangible Cultural Heritage
(a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;
(b) performing arts;
(c) social practices, rituals and festive events;
(d) knowledge and practices concerning nature and the universe;
(e) traditional craftsmanship.

Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
“Safeguarding” means measures aimed at ensuring the viability of the intangible cultural heritage, including the 

identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly 
through formal and non-formal education, as well as the revitalization of the various aspects of such heritage.

Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
In order to ensure better visibility of the intangible cultural heritage and awareness of its significance, and to 

encourage dialogue which respects cultural diversity, the Committee, upon the proposal of the States Parties concerned, 
shall establish, keep up to date and publish a Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The 
Committee shall draw up and submit to the General Assembly for approval the criteria for the establishment, updating 
and publication of this Representative List.



АУызША АйТУ ДӘСТүРлЕРі ЖӘНЕ АйТУ ФОРМАлАРы

УСТНыЕ ТРАДИцИИ И ФОРМы выРАЖЕНИЯ

ORAL TRADITIONS AND fORMS Of ExPRESSIONI
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Терме – қазақ ауыз әдебиетінің жыршылық-жыраулық жанры
Терме – песенно-речитативный жанр казахского фольклора

Song and recitative genre of Kazakh folklore – Terme

(№2013-01-20)

Берілген/Подана/Submitted: 01.03.2013

Терме (қазақ тіліндегі «теру», яки «жинау» 
деген мағынаны білдіреді) – жырды, өлеңді 
жеңіл әуенмен айту, халық ауыз әдебиетінің 
музыкалық-поэтикалық жанры. Халықта 
«терме айту», яғни нақыл жыр айту деген ұғым 
бар. Сөз бен әуен сабақтасып келетін терме 
музыкалық туынды ретінде халық арасында 
кеңінен таралған. Терме сөзді айқын, анық 
жеткізуге лайық, қысқа қайырылатын, жеңіл 
әуенмен айтылатындығымен ерекшеленеді. 
Бұл жанрдағы өлеңдер мен әндер халықтың 
жадында сақталып, қайта жаңғырып отырады.

Терме (букв. с каз. «теру» – «собирать») 
– речитатив, музыкально-поэтический жанр 
народного песенного творчества. В народе 
существует выражение «терме айту» - петь 
речитативом. Будучи стихотворно-напевной 
речью в музыкальном произведении, терме 
пользуется особой популярностью в народной 
среде. Привлекательность терме связана с 
тем, что в нем четко выражена речитация. Они 
короткие и однородные по ритму мелодии в 
виде речитатива. Стихи и песни, излагаемые в 
этом жанре, легко запоминаются в массовом 
сознании и восстанавливаются в памяти 
ассоциативно.

Terme (literal trans. from kaz. "Terme" - "Collect") 
- recitation, musical and poetic genre of folk song 
creation. There is an expression "terme aitu" - to sing 
a recitative among the people. As a poetic-melodic 
speech in a piece of music, terme is very popular 
among the people. The attractiveness of terme 
related to the fact that it clearly expressed recitation. 
They are short and uniform in the rhythm of the 
melody in the form of a recitative. Poems and songs, 
recited in this genre, is easily remember to the mass 
consciousness and retrieved in memory associatively.

Термеші / Исполнитель терме / Terme performer
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The inTangible culTural heriTage of republic of KazaKhsTan

Қазақ халық әндерінің поэтикасы 
силлабикалық өлең құрылысы жүйесіне 
(күрделіге тән) сәйкес келеді және 
орындау барысында өлең жолдарының 
икемділігімен, ұтқырлығымен сипатталынады.  
Өлең жолдары одағайларды немесе әннің 
мән-мәтініндегі қыстырма сөздерді енгізу 
барысында кеңейе түседі Мұндай элементтер 
мен музыкалық-поэтикалық өнер қасиеттері 
ән айтудың, өлең шығарудың ерекшеліктерін 
айқындап, терме және қазақ халқының ән-жыр 
дәстүрі мен мәдениетінің басқа да түрлерін 
өмірге әкелді. Сол уақытта жыршы-ақындарды 
терменің құрылыс технологиясының 
ерекшеліктері суырып салмалылықтың жаңа 
түрлеріне шабыттандырып отырды. 

Поэтика казахских народных песен 
соответствует силлабической (равносложной) 
системе стихосложения и характеризуется 
мобильностью строк при пении. Поэтическая 
строка расширяется при вводе междометий 
или вставных слов в контексте песни, 
ее мелодии. Такие элементы и свойства 
музыкально-поэтического искусства 
определяли особенности песнопения и 
стихосложения, что и вызвало к жизни 
терме и другие виды казахской народной 
песенно-поэтической традиции и культуры. 
Одновременно особенности технологии 
конструирования терме вдохновляли поэтов-
акынов на новые виды импровизации.

Poetics of Kazakh folk songs corresponds 
syllabic (isosyllabism) versification system and 
is characterized by mobility rows while singing. 
Poetic line expands when entering interjections 
or inserting words in the context of a song, its 
melody. Such elements and properties of the 
musical-poetic art determined features of songs 
and poetry, which gave rise to terme and other 
types of Kazakh folk song of poetic tradition and 
culture. At the same time features of construction 
technology of terme inspired poets-akyns for new 
types of improvisation.
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Терме табиғатына сай сан түрлі бояуы 
бар сипатқа ие. Олар нақты бір әлеуметтік 
жағдайлардың қасиеттерін айқындауға 
бағытталған. Нақыл сөздердің музыкалық 
жеңіл әуенмен айтылып, қысқа қайырылатын 
аталмыш айрықша өнер түрі қазіргі жастар 
арасында қолдауға ие. Анығында, ол 
рэпке ұқсайды. Терме барлық өңірлерде 
кең тарағанына қарамастан, олардың 
тұрақты түрлері әсіресе Қазақстанның шет 
аймақтарындағы қазақ диаспорасы арасында 
жақсы сақталынып, өз жалғасын тауып келеді.

По своей природе терме носят спектральный 
характер. Они направлены на освещение 
свойств конкретных социальных ситуаций. 
Данный уникальный вид музыкальной 
речитации находит особый отклик в 
современной молодежной среде. Очевидно, 
он напоминает рэп. Несмотря на то, что терме 
распространены повсеместно, их устойчивые 
формы хорошо сохранились и имеют 
продолжение в среде казахской диаспоры за 
пределами Казахстана.

By its nature, terme has spectral character. It is 
designed for lighting properties of specific social 
situations. This unique kind of musical recitation 
finds a special echo among the modern youth. 
Obviously, it resembles rap. Despite the fact that 
the terme spread everywhere, its stable forms are 
well preserved and have been sung among the 
Kazakh Diaspora outside of Kazakhstan.

Жас терме орындаушы 
Молодой исполнитель терме 

Young terme performer

Терме орындау жарысы
Конкурс терме 

Terme performing competition
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Айтыс – суырып салмалық өнер
Айтыс – искусство импровизации

Aitys - the art of improvisation

(№2012-01-017)

Берілген/Подана/Submitted: 28.05.2012 Өзгертілген/Изменена/Corrected: 01.03.2013 

Айтыс – ақындардың, яғни   әнші-жыршылардың 
көпшілік алдына қолдарына домбыра ұстап 
шығып, шырқайтын суырып салмалық ән-өлең 
сайысы. Бұл өлеңді әуенмен шырқап айтатын қазақ 
халқының ауызша шығармашылығының дәстүрлі 
түрлерінің бірі. 

Айтыс қазақтың қос ішекті шертпелі 
аспабы болып табылатын домбыра секілді 
дәстүрлі музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен 
орындалады.

Айтыс – это импровизированное песенно-поэтическое состязание акынов – поэтов-певцов, которые 
с домброй в руке пели перед публикой. Это одна из традиционных форм казахского устного народного 
творчества в виде чтения стихов нараспев.

Айтыс исполняется под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов: казахской домбры 
– струнного щипкового инструмента.

Aitys - is an improvised song and poetry competition of akyns - poets-singers who sing before the audience 
accompanying their songs by dombra. This is one of the traditional forms of the Kazakh oral folklore in the form of 
a singsong reading of poetry.

Aitys is performed with the accompaniment of traditional musical instrument: Kazakh dombra - stringed 
plucked instrument.

Материалдық емес мәдени мұраларды қорғау жөніндегі үкіметаралық Комитеттің 
10-шы сессиясында адамзаттың Материалдық емес мәдени мұраларының Өкілдік 

Тізіміне енгізілген, виндхук қ., (Намибия), 30.11-04.12.2015.
внесена в Репрезентативный Список НКН человечества на 10-й сессии 

Межправительственного Комитета по охране НКН, г.виндхук (Намибия),  
30.11-04.12.2015.

Inscribed in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity on the 
10th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage, Windhoek (Namibia), 30 Nov – 4 Dec 2015
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Ақындар толғандырып жүрген қоғамдық 
мәселелер жөніндегі ойларын өлеңмен сол 
арада жанынан шығара салып, бір-бірімен 
ешқандай алдын-ала дайындықсыз айтысады. 
Өткір де ойнақы терең философиялық ойлар 
көп ретте поэтикалық әжуа мен сынға ойысады. 
Ақындардың тапқырлығы мен шынайылығы 
сынға түседі.

Акыны состязаются друг с другом без 
предварительной подготовки, сиюминутно 
сочиняя взаимные стихи-ответы на волнующие 
общество вопросы. Глубокие философские 
размышления в остроумно-игристой манере 
часто переходят в форму стихотворного 
высмеивания и критики. Акыны соревнуются в 
находчивости и оригинальности.

Akyns compete with each other without any 
preparation, minutely composing poems mutual-
answers to questions of concern to society. Deep 
philosophical reflections in the witty, bubbly 
manner often turn into a form of poetic ridicule and 
criticism. Akyns compete in their resourcefulness 
and originality.

Қазіргі айтыс орындау
Современное исполнение айтыса
Modern aitys performance

Айтыстар мазмұн жағынан лирикалық, 
эпикалық, драмалық, сатиралық түрлерге 
бөлінеді. 

По содержанию айтысы делятся на 
лирические, эпические, драматические, 
сатирические.

Aitys is divided into lyric, epic, dramatic, 
satirical by its content.
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Айтыс көпшілік алдында өтетіндіктен, ол халыққа 
жақын, әрі қоғамдық мәселелерге деген бұқараның 
санасын оятуға ықпал етеді

Поскольку айтыс исполняется перед зрителями, он 
очень популярен в народе и способствует вовлеченности 
массового сознания в общественные вопросы

As aitys is performed before the audience, it is very popular 
among the people and contributes to the mass consciousness 
involvement into social issues

Еліміздің барлық аймақтарында аталмыш бірегей 
жанрдың өкілдері бар. Олар жергілікті жердің ойын-
тойларында, ұлттық және халықтық жиындарда 
өздерінің өнерлерін паш етіп отырады

Во всех регионах страны есть носители и практики 
данного уникального жанра, которые часто представляют 
свои сообщества на местных празднествах, 
национальных и массовых мероприятиях

In all regions of the country there are the bearers and the 
practitioners of this unique genre, who often represent their 
communities at local festivals, national and public events

«Сүре айтыс» - суырып салмалық 
өнердің ең жоғары мектебі болып 
саналады. Айтыстың бұл түрі қоғамдық 
қатынастармен, көзқарастармен тығыз 
байланысты. Мұндай айтыс түрінде жеңу 
үшін өзіңнің ата-тегіңді білумен қатар, 
тарихи және мәдени танымың кең болуы 
қажет.

Тарихи айтыс қоғамның, халықтың 
мемлекет және билікпен дәстүрлі 
сұхбаттасуының өнері ретінде 
қызмет атқарады. Ол ақындар мен 
айтыскерлердің, яғни айтыс өнері өкілдері 
мен орындаушылары қауымының, 
олардың өмірлерінің ажырамас бөлігі 
болып табылады.

Высшей школой импровизационного 
искусства считается «суре-айтыс» («сүре-
айтыс»). Это вид айтыса, связанный 
с общественными отношениями 
и взглядами. Чтобы победить в 
таком состязании, нужно знать свою 
родословную, иметь широкие познания 
по истории и культуре.

Исторически айтыс выступает как 
искусство традиционного диалога народа 
и общества с государством и властью. 
Элемент является неотъемлемой частью 
жизни сообществ акынов и айтыскеров 
– носителей и исполнителей искусства 
айтыса.

The High School of improvisational art is 
considered "Sure-aitys". (This kind of aitys 
expresses the public relations and views. To 
win this competition anybody need to know 
his geneology, has extensive knowledge of 
the history and culture.

Historically aitys acts as a traditional art 
of dialogue with the people and the society 
and the state government. The element is 
an integral part of life in communities of 
akyns and aytyskers who are the bearers and 
performers of aitys.
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Берілген/Подана/Submitted: 01.03.2013 Өзгертілген/Изменена/Corrected: 16.01.2016

Жетіген – көп ішекті шертпелі музыкалық аспабы және оны тарту өнері 
Жетіген – многострунный щипковый музыкальный инструмент 

и искусство игры на нем
Zhetygen – polychord stringed musical instrument and the art of playing on it 

Жетіген аспабында ойнау өнері
Искусство игры на жетыгене

The Art of playing the zhetygen

(№2013-01-23)

Жетіген (қазақша «жетіген» – «жеті ішек») – көне түркі және байырғы қазақтардың арфаға немесе 
гуслиге ұқсас келетін, жұмсақ, сазды үн шығаратын көп ішекті музыкалық аспабы. Ішек сандары жетеу 
болғандықтан аспаптың аты да солай аталған.

Жетыген (каз. «жетіген» – «семь струн») – древний казахский и тюркский, напоминающий арфу или 
лежачие гусли, многострунный музыкальный инструмент с мягким и мелодичным звуком. Название 
инструмента происходит от его первоначальной формы, которая имела семь струн.

Zhetygen (kaz "zhetіgen" - "seven strings") - is an ancient Kazakh and Turkish polychord musical instrument with 
soft and melodious sound, resembling a harp or reclined Gusli. Musical instrument’s name comes from its original 
form, which had seven strings.
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Жетігеннің шығу тарихын аңыздық 
негізбен байланыстырады. Аңыздың мазмұны 
жұт (жұт - аштықтан малдардың жаппай 
қырылуы) кезінде жеті ұлынан айырылған 
көшпенді қарияның отбасындағы қайғылы 
жағдаймен байланысты. Жетігенде ойнау 
барысында шыққан импровизациялық 
дыбыстар мен әуендер шейіт болған 
балалардың бейнесін еске салып, бірінен соң 
бірі өмірден озған балалардың әкесінің ауыр 
қайғысын елестеткен. Сондықтан жетіген 
адамзаттың табиғат апаттары мен әлемнің 
құдіреттілігінің алдында дәрменсіз екендігін 
көрсететін символға айналды. Жетіген 
аспапта орындалатын күй-пьесалардың пайда 
болуына ықпал етті. «Жетігеннің жетеуі» соның 
алғашқыларының бірі саналады.

Происхождение жетыгена связывают 
с его легендарной основой. Суть легенды 
связана с трагической ситуацией в семье 
старца-кочевника, потерявшего семь сыновей 
вследствие джута («жұт» – массовый падеж 
скота от голода). Импровизированные 
мелодии и звуки, издаваемые в процессе 
игры на жетыгене, напоминали образы детей 
и отражали горе отца, попеременно ушедших 
из жизни сыновей. С тех пор жетыген стал 
символом бессилия человека перед стихией 
природы и хаосом мироздания. Жетыген 
способствовал появлению инструментальных 
пьес-кюйев, первым из которых считается 
«Жетігеннің жетеуі» («Семь кюйев жетыгена»).

The origin of zhetygen associated with its 
legendary foundation. The essence of the legend 
associated with the tragic situation in the family of 
an old nomad who lost seven sons due to the jute 
(«dzut" - a massive loss of livestock from starvation). 
Improvised music and sounds made during the 
play on zhetygen resembled images of children 
and reflected the grief of the father, alternately 
deceased sons. Since zhetygen became a symbol of 
the powerlessness of man in front of the elements 
of nature and the chaos of the universe. Zhetygen 
contributed to the emergence of instrumental kuy 
plays, the first of which is considered "Zhetіgennіng 
zheteuі" ("Seven kuys of zhetygen").

Еділ Хусаинов
Едиль Хусаинов
Edil Khussainov
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Жетігеннің ең бір көне түрі 
ағаштан ойылып, жеті ішек 
тартыла орнатылған, жалпы 
тұрқы ұзынша, жәшік тектес етіп 
жасалынған. Мұндай жетігеннің 
үстіңгі тиегі болмайтын, 
бірақ тиектің орнына асықтар 
(қойдың тұяқ асығы, кейде 
басқа ұсақ малдың асықтары) 
пайдаланылатын болған. 
Ішектері аспаптың сыртқы 
жағынан қолмен тартылатын 
болған. Кейінірек жетігеннің 
үстіңгі жағы жұқа ағаш 
тақтаймен жабылды. Әр ішектің 
астыңғы екі жағынан асықтар 
қойылып, олардың тиектің рөлін 
атқаратын. Аспаптың құлақ 
күйін осы асықтарды арлы-берлі 
жылжыту арқылы келтірген. 

Наиболее древний тип 
жетыгена представлял 
собой продолговатый ящик, 
выдолбленный из куска 
древесины с натянутыми семью 
струнами. На таком жетыгене не 
было верхней деки, но имелись 
колки из асыков (каз. «асық») – 
таранная кость баранов и реже 
другого мелкого рогатого скота). 
Струны натягивались рукой с 
наружной стороны инструмента. 
Позднее верхняя часть жетыгена 
была накрыта деревянной 
декой. Под каждую струну с 
двух сторон подставляют асыки, 
выполняющие роль колков. 
Передвигая их, можно настроить 
струну.

The most ancient type of 
zhetygen was an oblong box, 
carved from a piece of wood strung 
with seven strings. There was no 
upper sounding board, but there 
were pegs made of assyk (kaz. 
"assyq" – talus bone of a sheep 
and less frequently other small 
cattle) on this type of zhetygen. 
The strings are stretched by hand 
from the outside of the tool. Later 
zhetygen’s upper part was covered 
with a wooden deck. Under each 
string are substituted assyks on 
both sides acting as pegs. Moving 
them, you can set the string.
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Жетігеннің әлеуметтік қызметі оның терең 
сезімдер мен көңіл-күй толғаныстарын беруде 
қолданылатындығымен байланысты. Қазіргі 
кезде жетіген аспабын жасаушылардың 
қауымдастығы бар. Олар оның құрлысының 
техникасын меңгерген және сол аспапта 
ойнап, орындалатын музыкалық туындыларды 
шығарады. Негізінен бұл жеке әлеуметтік 
құрылымға жататын және тұрмыс-тіршілігімен 
ерекшеленетін дара өнер иелері.

Социальная функция жетыгена связана с 
ее использованием для передачи глубинных 
чувств и эмоциональных переживаний. Ныне 
существуют сообщества как изготовителей 
жетыгена, которые владеют техникой его 
конструирования, так и тех, кто играет и создает 
музыкальные произведения для исполнения на 
нем. Преимущественно это индивидуальные 
носители, которые относятся к отдельным 
социальным укладам и отличаются бытом.

Social function of zhetygen associated with 
its use for the transmission of deep feelings 
and emotional experiences. Today there are 
communities like, zhetygen manufacturers, 
who own the technology of its construction, 
as well as those who play and create music for 
the performance on it. Mostly it is the individual 
bearers, which belong to the separate social groups 
and have different way of life.

Жетігеннің қазіргі заманға лайық үні бар 
және осындай аспаптар жетілдірген сайын 
ондағы ішектер саны бірте-бірте көбейіп, 
жобасы өзгере береді.

Жетыген имеет современное звучание 
и продолжает совершенствоваться в части 
увеличения количества струн и дизайна.

Zhetygen has a modern sound and continues 
to improve in terms of increasing the number of 
strings and design.
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Қобыз – ысқышы бар музыкалық аспап және қобызда ойнау өнері
Қобыз – смычковый музыкальный инструмент и искусство игры на нем 

Kobyz – stringed musical instrument and the art of playing on it
Қобызда ойнау өнері / Искусство игры на кобызе / Art of playing kobyz

(№2013-02-13)

Қобыз (қаз. «қобыз», «қыл-қобыз») – қазақтың көне екі шекті 
ысқышы бар музыкалық аспабы және бақсы, шамандармен жүргізілетін 
әдет-ғұрыптардың бөлінбес жиынтығы. Қобыз бақсылардың өздерінің 
көмекші рухтарымен (әруақтармен) байланысқа түсерде дәнекерлік 
қызмет атқарды. Қобызда ойнау дәстүрі тек ғұрыптық сипатқа ғана ие 
емес, сонымен қатар жыраудың (данышпан,жырау, жорушы) эпикалық 
шығармашылығымен де тығыз байланысты. Қобыздық дәстүр – 
көшпенді өмірдің ажырамас бөлігі.

Кобыз (каз. «қобыз», «қыл-қобыз») – древний казахский смычковый 
двухструнный музыкальный инструмент и неотъемлемый атрибут 
обрядов, проводимых баксы («бақсы», «қам») – шаманом. Кобыз 
служил средством общения баксы со своими духами-помощниками 
(«аруахами»). Традиция искусства игры на кобызе носит не только 
ритуальный характер, но и тесно связана с эпическим творчеством 
жырау (сказитель, советник, предсказатель). Кобызовая традиция – 
неотъемлемая часть кочевого образа жизни.

Kobyz (kaz. "qobyz", "qyl-qobyz.") – is an ancient Kazakh bow two-
stringed musical instrument and an essential attribute of rites conducted by 
("baqsy", "qam") - a shaman. Kobyz served as a means of communication of 
shamans with their spirit helpers ("aruahi"). Tradition of art playing kobyz  is 
not only has a ritual nature, but also closely linked with the work of the epic 
bard (the narrator, an adviser, a predictor). Kobyz tradition is an integral part 
of the nomadic way of life.

Қобыздың шырғай атты түрінің алғаш пайда болуын аты аңызға 
айналған ақын, жыршы, сазгер Қорқыт (VIII-IX ғғ.) есімімен 
байланыстырады.

Считается, что легендарный степной поэт-песенник, музыкант и 
сказитель Коркыт Ата (VIII-IX вв.) создал ширгай – первый кобыз.

It is believed that the legendary steppe songwriter, musician and storyteller 
Korkyt Ata (VIII-IX centuries) created shirgay – the first kobyz.
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Бақсының қобызда ойнаған 
туындылары «бақсы сарыны» деп 
аталынады. Сарындарды кейде «күй-
сарындар» деп те атайды. Күй-сарындар 
бақсылардың жеке мотивтері мен 
дыбыстарының үлгілері,магиялық 
ғұрыптарды іске асыру кезіндегі қобызда 
ойналатын күйлердің стильдік белгілері. 
Дыбыстар қасқырдың ұлуы, аққудың 
қиқуы, тұлпардың шабысына, атылған 
садақтың үніне және т.б еліктеуден, 
соларға ұқсата отырып шықты. Қобыздың 
және қобыз дәстүрінің тарихы шөл 
аймақтардағы және дала тұрғындарының 
дәстүрлі өмір жолдарының өзгеріске 
ұшырауымен байланысты. Қобызды 
этникалық тарих жыршысы деп аталады.

Произведения, исполняемые баксы 
на кобызе называются «баксы сарыны» 
(звукоизобразительность баксы). Сарыны 
называют еще и «кюйями-сарынами». 
«Кюйи-сарыны» - образцы личных мотивов 
и звуков баксы, стилевые признаки 
кобызовых кюйев при совершении 
магических обрядов. Изображение звуков 
происходило в виде подражания вою 
волков, крику лебедя, бегу коня, звуку 
пущенной стрелы и т.д. Историческая 
судьба кобыза и кобызовой традиции 
связана с изменением традиционного 
уклада жизни насельников степей и 
пустынных регионов. Кобыз называют 
сказителем этнической истории.

The works played on kobyz by the shamans 
called "baqsy saryn" (sound improvising of 
baqsy). Saryns were also named as “kuy-
saryn”. “Kuy-saryn” – is a sample of personal 
motives and sounds of baqsy, stylistic features 
of kobyz kuys when making magic rituals. 
Image of sounds occurred in the form of 
imitation of howling wolves, cry of a swan, 
running horse, the sound of fired arrows, etc. 
Historical destiny of kobyz and kobyz tradition 
associated with the change of the traditional 
way of life of inhabitants of the steppes and 
desert regions. Kobyz is called as a narrator of 
ethnic history.

Қобыз хордофон тобына жатады және 
дайындаудың ерекше технологиясына 
ие. Ол арша, қайың, үйеңкі, қарағай 
секілді ағаштардың тұтас бөлігінен шауып 
жасалынады. 

Кобыз входит в класс хордофонов и 
имеет особую технологию изготовления. Он 
выдалбливается из цельного куска дерева – 
можжевельника (арша, aрча), клена, сосны 
или березы. 

Kobyz belong to the class of chordophones 
and has a special manufacturing technology. It 
hollowed out of a single piece of wood - juniper 
(arsha, archa), maple, pine or birch.

Арша / Aрча / Archa
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Қобыз үш бөліктен тұрады:
Кобыз состоит из трех частей:

Kobyz consists of three parts:

бас

головной («бас» - голова)

the head («bass» - head

Кеуде бөлігі тостаған секілді жасалынып, 
төменге қарай тартылады. Тостағанның ішіне 
айна бекітіледі.

Средняя часть (основание – «кеуде») 
делается в виде открытой чаши, вытянутой 
книзу. Внутри чаши прикрепляется зеркальце.

The middle (base - "keude") part is made in the 
form of an open cup, extended downward. Inside 
the cup is attached mirror.

Дыбыс керілген қылды ысқышпен үйкелеп 
ысқылап тарту арқылы шығады. Ысқыш – 
доғалдау, садаққа ұқсас келеді. Шыбықтың 
иілген екі басына аттың қылы байланып, түйе 
жүнінен алынған мықты жіппен бекітіледі.

Звуки из кобыза извлекается путем 
трения смычка со струнами. Смычок имеет 
дугообразную форму и напоминает лук: к двум 
концам изогнутой ветки привязывается пучок 
конского волоса и скрепляется крепкой нитью 
из верблюжьей шерсти.

Sounds of kobyz, removed by rubbing with 
a bow-string. The bow has an arcade shape and 
resembles a bow weapon: the bun of horsehair is 
tied to both ends of the bent branch and fixed by 
the strong thread of camel wool.

Аяқ жағы түйе терісімен қапталады. Оған 
тиек орнатылады.

Нижняя («аяқ» - ноги) часть инструмента 
затягивается верблюжьей кожей («дека»). На 
ней устанавливается подставка («тиек»).

The bottom (“ayak" - legs) part of the tool is 
tightened with camel skin ("deka"). The support 
(tiek) is established on it.
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Аспаптың түрі, сыртқы пішіні және жалпы қобыз әуені 
– қазақтардың философиясы мен ішкі әлемін көрсететін 
тұтас бір жүйе деуге болады. Қобызды жасау, қобызда 
ойнау дәстүрлі ортаға болсын, кәсіби қауым арасына да 
тән нәрсе.

Вид инструмента, детали его декорирования и 
кобызовая музыка – целостная система, отражающая 
внутренний мир и философию казахов. Традиция 
изготовления кобыза, исполнения кобызовой музыки 
характерна как для традиционной среды, так и 
профессиональных сообществ.

Type of instrument, the details of its decoration and kobyz 
music is an integral system that reflects the inner world and 
the philosophy of the Kazakhs. The tradition of making kobyz, 
playing kobyz music is typical for traditional environment and 
professional communities.

Қобыздан шыққан дыбысты мамандар 
бурдонды-көп дауысты Әлемдік ағаштың 
дыбыстық баламасы деп атайды. Себебі 
шек әуенді қамтамасыз етсе, екіншісі-
тақырып тудырады. Негізінде халық 
қобызға жолай бермеген. Қазақтардың 
танымы бойынша, қобыздан шыққан әуен 
әлемнің үш бөлігін шарлай жүріп, жаман 
күштерді, сырқаттарды, өлімді қуа алатын 
болған. Қобыздың емдік қасиеті сол, 
ол адам бойындағы әлсіздік, жағымсыз 
әсерлерді сыртқа шығарып, күш пен қуат 
беретін болған.

Звук, издаваемый кобызом, специалисты 
называют бурдонным многоголосием – 
звуковым эквивалентом Мирового Древа. 
Потому как, одна струна обеспечивает 
мелодию, а другая – резонанс. Как правило, 
народ боялся прикасаться к кобызу. По 
представлениям казахов, кобызовая 
музыка, облетая три мира Вселенной, может 
изгнать злых духов, болезни и смерть. 
Лечебные свойства кобыза состояли в том, 
что он изгонял из тела человека слабость 
и негативные чувства, вселяя бодрость и 
силу.

The experts called sound emitted by kobyz 
as bourdon polyphony - the sonic equivalent 
of the World Tree because, one string provides 
the melody, and the other - resonance. As a 
rule, people were afraid of touching kobyz. 
According to the beliefs of the Kazakh people 
sounds of kobyz circling the three worlds of the 
universe could drive out evil spirits, sickness and 
death. Medicinal properties of kobyz consisted 
in the fact that it could drive out weakness 
and negative feelings, from the human body 
inspiring courage and strength.

Қобыздың ішектері 30-60-қа тарта аттың ұзын 
қылынан дайындалады. Ол обертонга бай тембр, қою-
қошқыл сазды үн шығарады.

Струны для кобыза изготавливаются из пучка 30-60 
некрученых конских волос («қыл»), которые дают очень 
густой, богатый обертонами тембр. 

Strings for kobyz made of a bundle of 30-60 non-woven 
horsehair (“qyl”), which give a very dense timbre rich in 
overtones.

Қобыздың түрлері / Виды кобыза / Kobyz types
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Қазақтың сыбызғы аспабында орындау дәстүрі
Традиция исполнительства казахов на сыбызғы

Kazakhs Sybyzgy playing tradition

(№ 2012-02-012)

Сыбызғы (қаз. «сыб» - сыбыр, 
сыбырлау, «ыз» - ызыңдау, 
зырылдау, «ғы» - шымырлататын 
дыбыс деген термин-сөздің 
жалғауы) дәстүрлі музыкалық 
тұрмыстың көне және айрықша 
магиялық дыбыспен баурап 
алып, бой шымырлататын үрмелі 
аспап. 

Сыбызгы (каз. «сыб» - шепот, 
шептание, «ыз» - жужжание, 
дребезжание, «ғы» - окончание 
слова-термина, означающее 
щипящий звук) является 
одним из самых древних и 
завораживающих особым 
магическим звучанием духовым 
инструментом традиционного 
музыкального быта. 

Sybyzgy (kaz. "syb" - whisper, 
whispering, "yz" - buzzing, rattling, 
"gy" - the end of the word, the term, 
meaning hissing sound) is one of 
the most ancient and fascinating 
instrument of traditional musical 
life with specific magical sounding 
wind. 
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Қурай / Курай / Kurai

Көне замандарда үрмелі сыбызғы 
аспаптары балшықтан жасалатын болған

В древности духовые инструменты-
сыбызгы изготовлялись из глины

In ancient times, wind instruments-sybyzgy 
were made of clay

Халық музыканттарының арасында 
сыбызғының  кең таралуы, оның
формасының қарапайымдылығымен, 
материалының қол жетімділігімен 
түсіндіріледі. Сыбызғыны көкқурай, 
қарақурай, таңқурай тағы басқа қуыс 
талдардың  қурайынан жасаған. Қурай ағашы 
жарылып кетпеу үшін оның сыртын мал 
ішегімен не өңешімен қаптаған. Аспаптың 
атауы обертонды дыбыстық нәзік үнді 
қабылдаудан туындайтын дыбыстық өңді 
темброидеалдың дыбысталу ерекшелігінен 
келіп шығады. Алайда сыбызғының шынайы 
дыбысталуы тембрлік жағынан өзгеше 
бір діріл, дыбысталу, сырнайдың жоғары 
дыбыстарын еске түсіретін дыбысталуымен 
байланысты. Осыған орай халықта: 
«Сыбызғының безілдеген үні» деген сөз бар.

Популярность сыбызгы среди народных 
музыкантов объясняется простотой формы 
и доступностью материала, из которого 
его делают – полого стебелька зонтичного 
растения – курая («құрай»). Название 
инструмента происходит от специфики 
звучания - звукового колористического 
темброидеала, который возникает от 
чуткого слухового восприятия обертонов. 
Однако реальное звучание сыбызгы связано 
с тем, что по тембровому колориту он издает 
нечто дрожащее, звучание, напоминающее 
высокие звуки флейты. Поэтому в народе 
принято говорить: «Сыбызғының безілдеген 
үні» («Печально-плачущее звучание 
сыбызгы»).

Popularity of sybyzgy among folk musicians 
explained by the simplicity of the forms and 
the availability of the material from which it is 
made - the hollow stem of the umbrella plant - 
kurai (“qurai”). Name of the musical instrument 
comes from the specific of pronunciation of 
the Kazakh coloristic tembroideal sound [ө] 
which arises from the sensitivity of auditory 
perception overtones. However, the pure sound 
of sybyzgy related to timbre coloring and the 
sounds it produces something trembling, 
resembling high flute. Therefore, the people 
say: “Sybyzgynyng bezildegen uni” (“sad, 
crying sound of sybyzgy”).
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Сыбызғы қурайдан, сондай-ақ ағаштан, 
жезден де жасалады. Қурайдан жасалған 
сыбызғыға үштен беске дейін саңылау 
орнатылады

Сыбызгы изготавливается из тростника, 
а так же дерева и меди. В полом тростнике 
делалось от трех до пяти отверстий

Sybyzgy is made from cane, as well as wood 
and copper. The hollow cane is made of three 
to five holes

Сыбызғыда ойнайтын шеберлер 
тамақпен шырқауды шебер меңгергендер. 
Аспап халықтың ән өнерінде маңызды рөл 
атқарады. Алыс шалғайларда мал баққан 
малшылардың сыбызғы-сырнай аспабы 
олардың жалғыздығына дәру болған. 
Сыбызғы ауыл адамдарына кешкі демалыс 
кезінде қуаныш сыйлай білген. Өнер иелері 
көне аңыздардан, әфсаналардан сыр 
шертіп, әдемі куйлер шерткен.

Мастера, играющие на сыбызгы, 
виртуозно владеют элементами горлового 
пения. Инструмент занимал важное место в 
музыкальной жизни народа. На отдаленных 
пастбищах флейты-сыбызгы скрашивали 
пастухам одиночество. Сыбызгы приносил 
радость людям в вечерние часы отдыха, 
когда музыканты рассказывали прекрасные 
древние легенды и предания и играли 
красивые мелодии. 

Master playing on sybyzgy, masterfully 
possess elements of throat singing. Sybyzgy 
occupied an important place in the musical life 
of the people. On the remote pastures flute-
sybyzgy brightened shepherd’s loneliness. 
Sybyzgy bring joy to people in the evening hours 
of rest, when the musicians told wonderful 
ancient legends and played beautiful melodies. 

Кәзіргі орындаушы
Современный исполнитель

Modern performer
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Өзінің қарапайымдылығына қарамастан, 
сыбызғы тарту техникасы өте күрделі. Алайда 
дәл осындай құрылысымен терең «шынайы» 
тембр және обертонға бай үн бере алады. 
Аспаптағы үш саңылау екіден аса октавты 
қолдануға мүмкіндік береді. Сыбызғыда 
ойнайтын шебер орындаушылар дыбыс 
шығарудың үш әдісін: аспаптың үні, тамақ 
арқылы шығатын үн және саңылау арқылы 
шығатын дыбыс бөліп көрсетеді.

Сыбызғы дәстүрін ұстанушылардың Батыс 
және Шығыс Қазақстанда, Баян-Өлгейде 
(Моңғолияда), Алтай өлкесінің кейбір 
аудандарында өздерінің орындаушылық 
мектептері бар. Қазіргі кезде д сыбызғы аспабы 
көптеген ансамбльдер мен оркестерлерде 
ойналады.

Техника исполнения игры на сыбызгы 
сложна, несмотря на примитивную природу 
инструмента. Однако именно такой дизайн 
способен дать глубокий, «естественный» тембр 
и богатые обертонами звуки. Три отверстия в 
инструменте позволяют использовать более 
двух октав. Мастера-исполнители на сыбызгы 
выделяют три метода извлечения звука: звук 
инструмента, звук резонирует от отверстия и 
горловой звук. 

Носители сыбызговой традиции имеют 
свои исполнительские школы в Западном 
и Восточном Казахстане, Баян-Олгий 
(Монголия), некоторых районах Алтайского 
края. На сыбызгы играют во многих 
современных ансамблях и оркестрах.

Technique of playing on sybyzgy is difficult, 
despite the primitive nature of the instrument. 
However, this kind of design can give a deep, 
“natural” tone and rich overtones sounds. Three 
holes in the tool allow you to use more than two 
octaves. Masters-performers on sybyzgy noted 
three method to extract the sound: the sound of 
the instrument, the sound resonates from the hole 
and the throat sound.

Bearers of sybyzgy traditions have their own 
performing schools in the Western and Eastern 
Kazakhstan, Bayan-Olgiy (Mongolia), some areas 
of the Altai territory. Sybyzgy is played in many 
modern ensembles and orchestras.

Қазіргі сыбызғы
Современный Сыбызгы

Modern Sybyzgy
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Қазақтың дәстүрлі домбыра күйлері 
Казахский традиционный домбровый кюй

Art performance of traditional dombra kuy

Дәстүрлі домбыралық күйлерді орындау өнері МЕММ қорғау жөніндегі үкіметаралық 
Комитеттің 9-шы сессиясында адамзаттың Материалдық емес мәдени мұраларының 

Өкілдік Тізіміне енгізілген, париж қаласы, (Франция), 24-28.11.2014
Искусство исполнения традиционного домбрового кюя внесена в Репрезентативный 
Список НКН человечества на 9-й сессии Межправительственного Комитета по охране 

НКН, г. париж (Франция),  
24-28.11.2014

Art performance of traditional dombra kuy 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

(№2012-02-05)

Қазақтың дәстүрлі домбыра күйі (қаз. 
«күй») – қос ішекті, алмұрт тәріздес формасы 
бар, мойны ұзын, дәстүрлі музыкалық аспабы-
домбырада орындалатын аспаптық пьеса. Күй 
орындаудың шынайы мағынасы Жаратушымен 
сакральды байланыстарына, тұлғаның ішкі 
үйлесімін қалыптастыруға ұмтылысынан келіп 
шығады. Қазақтар: «Күй - Tәңірдің сыбыры», - 
дейді.

Казахский традиционный домбровый 
кюй (каз. «күй») - инструментальная пьеса, 
исполняемая на домбре – традиционном 
музыкальном инструменте грушевидной формы 
с двумя струнами и длинной шеей. Истинный 
смысл исполнения кюя восходит к сакральным 
отношениям с Творцом и стремлению к 
установлению внутренней гармонии личности. 
Казахи говорят «Күй - Tәңірдің сыбыры» («Кюй 
– это шёпот Тенгри»).

Traditional Kazakh dombra kuy (kaz “quy”) - an instrumental play performed on dombra - a traditional pear-
shaped musical instrument with two strings and a long neck. The true meaning of kuy execution dates back to the 
sacred relationship with the Creator and the desire to establish the internal harmony of the individual. Kazakhs say 
“Kuy - Tanyrdyn sybyry” (“Kuy - a whisper of Tengri”).
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Қазақ халқының көшпенділік кезеңінде, әр 
отаудың төрінде келген қонақтарға үшін де, 
немесе үй иесінің домбырасы ілініп тұратын 
болған.

В период, когда казахский народ 
активно практиковал кочевой образ жизни, 
в каждой юрте на стене висела домбра, 
предназначенная для игры гостей и хозяев 
дома.

At a time when the Kazakh people actively 
practiced a nomadic lifestyle, in each yurt 
dombra was hung on the wall, designed for the 
play before guests and home owners.

Осы аспапты жеке тарту домбыра тартудың 
ерекшелігі болып табылады. Домбыра әртүрлі 
тарихи кезеңдерде жарқын тұлғалардың 
шығуына себеп болды. Домбырада 
орындалатын дәстүрлі халықтық ән-күй 
орындаушылығы арқылы қазақ халқының 
өміріндегі түрлі оқиғалар әлеуметтік 
ұйымдардың құрылымына енгізілді. Әр 
отбасында міндетті түрде күй тартатын және 
күй арқылы тарихы мен терең мағынасын адам 
болды. Қазақ тілінде «күйә сөзінің мағынасы 
«рух және сезім жай-күйі» дегенді білдіреді. 

Особенность домбрового исполнительства 
в том, что это сольная форма игры 
на инструменте. Она способствовала 
выдвижению ярких личностей в различные 
исторические периоды. Через традиционное 
народное музыкальное исполнительство на 
домбре различные события из жизни казахов 
вводились в структуру социальных ячеек. В 
каждой семье был человек, исполнявший 
кюй и раскрывавший его историю и глубокий 
смысл. Значение слова кюй на казахском языке 
означает «состояние духа, состояние чувств». 
В период, когда казахский народ активно 
практиковал кочевой образ жизни, в каждой 
юрте на стене висела домбра, предназначенная 
для игры гостей и хозяев дома.

The feature of dombra performance is a form 
of solo playing the instrument. It has contributed 
to the nomination of outstanding personalities 
in different historical periods. Various events in 
the life of the Kazakhs were introduced into the 
social structure of the clans through traditional 
folk musical performance on the dombra. Each 
family had a person who plays kuy and reveals its 
history and deep meaning. Meaning of the word 
Kuy in Kazakh language is “state of mind, a state 
of feeling”. 
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Домбырада тартылатын күй қазақ 
халқының рухани мұрасы, мәдени қазынасы 
және ол Қазақстанның түкпір-түкпірінде 
жоғары бағаланады. Бүгінгі күнге дейін 
домбырада тартылатын күй отбасылық және 
қоғамдық шараларда әуендетудің негізгі 
элементтерінің бірі болып табылады.

Домбровый кюй есть духовное наследие 
и культурное достояние казахского народа и 
высоко ценится всем населением Казахстана. 
Сегодня, как и в прошлом, домбровый кюй 
является одним из основных элементов 
музицирования во время семейных и 
общественных мероприятий.

Dombra kuy is a spiritual heritage and 
cultural legacy of the Kazakh people and is 
highly appreciated by the entire population of 
Kazakhstan. Today, as in the past, dombra kuy 
is one of the basic elements of music-making 
activities in family and community.

Домбыра Қазақстандағы кең таралған 
музыкалық аспап. Еліміздің әр аймақтарында 
ол өзінің құрылысы және дыбысталуы 
жағынан ерекшеленеді. (Орталық 
Қазақстанда кең көлемді, үшбұрыштау 
келген, мойны қысқа, 6-8 пернелі, ал Батыс 
Қазақстанда домбыра шанағы жұмыр, 
алмұрт тәріздес формалы, 13-14 пернелі 
болып келеді).

Домбра является наиболее 
распространенным музыкальным 
инструментом в Казахстане, различающимся 
по своей конструкции и звучанию в регионах 
страны (более широкий, треугольной 
формы с короткой шеей и 6-8 ладов в 
Центральном Казахстане и более вытянутые 
и грушевидные формы с 13-14 ладами в 
Западном Казахстане).

Dombra is the most common musical 
instrument in Kazakhstan, differing in their 
design and sound in the regions of the country 
(mostly wide, triangular in shape with a short 
neck and 6-8 frets in Central Kazakhstan and 
more elongated and pear-shaped form with 13-
14 frets in western Kazakhstan).
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Ортеке – қазақтың дәстүрлі музыкалы-қуыршақ өнері 
Ортеке – казахское традиционное кукольно-музыкальное искусство

Orteke – Kazakh traditional puppet musical art

(№2012-02-004)

Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінде «Ортеке» («тау арқары») «дауылпаз» деп аталатын дәстүрлі ұрма 
аспабына орнатылған тау ешкісінің, арқардың ағаштан жасалған мүсіні. «Ортеке» өнерін театрландырылған 
қойылым, музыка және қуыршақ биінің араластығы ерекшелендіреді. «Теке» (ешкі) айшықты қуыршақ 
мүсінге щебер аспапта ойнай бастаған кезде жан біткендей болады Ойын барысында дауылпаздың үстіңгі 
қатты бетіндегі ағаш мүсін музыкант орындаған әуеннің ырғағымен қызықты, би қозғалыстарын жасай 
бастайды. Әуен, ілеспе элемент бірінен екіншісіне өзгеріп отырады (орындау мәнері мен нақты ырғақтар).

В казахской традиционной культуре «Ортеке» («горный козёл») представляет собой гибкую 
деревянную фигурку горного козла, помещенную на традиционный барабан, называемый «дауылпаз». 
Оригинальность «Ортеке» заключается в комбинации театрального представления, музыки и кукольного 
танца. Выразительная кукольная фигура, называемая «теке» (козел), как будто оживает, когда мастер 
начинает играть на инструменте. При игре фигурка делает забавные танцующие движения на твердой 
поверхности кожи барабана в такт ритму музыки, исполняемой музыкантом. Музыка, сопровождающая 
элемент, может варьироваться от региона к региону (стиль исполнения и конкретные ритмы).

The Kazakh traditional culture "Orteke" ("mountain goat") is a flexible wooden figure of a mountain goat, placed 
on a traditional drum called "dauylpaz". Originality "Orteke" is a combination of theater performances, music and 
puppet dance. Expressive doll figure, called "Teke" (goat), as if alive, when the wizard starts to play the instrument. 
With the game figure makes fun dancing movement on a hard surface of the skin of the drum to the beat of the 
rhythm of the music, played by musicians. Music accompaning the item may vary from region to region (and 
specific performance style rhythms).
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Теке (ешкі) / Теке (козел) / Teke (goat)

Дәстүрлі ұрма «дауылпаз»
Традиционный барабан «дауылпаз»

Traditional drum «dauylpaz»

Теке музыканттың саусағына ілініп 
байланып, аспапта ойнай бастаған мезетте, 
жіптердің қозғалысынан билей бастайды.

Фигурка начинает двигаться от 
движения нитей, прикрепленных к пальцам 
музыканта, играющего на домбре (казахский 
музыкальный инструмент)

The figure begins to move from the movement 
of the filaments attached to the fingers of a 
musician playing the dombra (Kazakh musical 
instrument)

Шебер Жолаушы Тұрдықұлов 
Мастер Жолаушы Турдыгулов 

Master Zholaushy Turdygulov
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Бұл жанрдағы кейбір шебер орындаушылар бір мезетте екі-үш немесе одан да көп қуыршақтермен 
ойнай алады. «Ортекеде» тек тау ешкісі ғана емес, басқа да жануарлардың мүсіндерін көруге болады. А. 
Жұбанов, Ж. Әбілпейісов секілді қазақстандық өнер саласының зерттеушілерінің айтуынша 1950-1960 
жылдарындағы қуыршақ қойылымдарында адамдардың және жылқы малының мүсіндерін қолданған. 
Бұдан басқа сақталған жазбаларда бір музыкант 8-10 жанды қуыршақтарды басқарып ойнайтын болған.

Некоторые мастера этого жанра могут играть с двумя-тремя и более куклами одновременно. «Ортеке» 
может быть представлена не только в виде козла, но и других животных. По свидетельству казахстанских 
исследователей в области искусства А. Жубанова, Ж. Абелпеисова, в кукольных выступлениях в 1950-
1960 годах использовали фигурки людей и лошадей. Кроме того, по сохранившимся записям, игра могла 
включать в себя и манипулирование одним музыкантом 8-10 марионетками. 

Some masters of this genre can play with two or three or more puppets simultaneously. "Orteke" can 
be represented not only as a goat, but other animals. According to the Kazakh researchers in the field of art 
A.Zhubanov, J. Abelpeisova in puppet performances in 1950-1960 we used the figures of men and horses. In 
addition, be preserved records, the game could also include the manipulation  by 8-10 puppets.
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Ортеке» дәстүрлі музыкалық-қуыршақ 
өнерінің бір түрі ретінде осы аттас қуыршақ 
театрларының арнайы Халықаралық фестивалі 
кезінде насихатталады.

«Ортеке» как вид традиционного кукольно-
музыкального искусства пропагандируется 
во время специального Международного 
фестиваля театров кукол с одноименным 
названием – «Ортеке».

"Orteke" as a kind of traditional puppet-musical 
art is promoted during a special International 
Festival of Puppet Theatres of the same name - 
"Orteke".

Көне замандарда ағаш лақты билету өнері 
әр ауыл адамы білетін болған. Қазіргі кезде 
ондай шебер орындаушылар саусақпен саны  
жоқтың қасы.

В древности искусством управлять 
деревянным козликом обладали в каждом 
ауле, сейчас таких мастеров относительно 
мало. 

In ancient times, the art of wooden trestles had 
to manage in every village, now there are relatively 
few masters. 

ЮНЕСКО Бас директоры Ирина Бокова ортеке 
ойынын орындаушылармен

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова 
с исполнителями игры на ортеке

Director-General of UNESCO Irina Bokova with orteke 
game performers
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Қара жорга – қазақтың ұлттық биі
Кара жорга – казахский народный танец

Kara Zhorga – Kazakh folk dance

(№ 2012-02-003)

Қазақ биінің бір түрі – Қара жорға (қаз. 
«қара жорға», اعروج اراق, «қара жүйрік ат»). 
Биді орындау барысында орындаушы аттың 
құлағында ойнайтын ширақ жігітті бейнелеп 
көрсетеді. Би атқа міну өнерін паш етеді. Әу 
баста ол ерлер ғана орындайтын би ретінде 
саналды. Бірақ уақыт өте келе, Қара жорғаны 
қыздар да билей бастады.

Кара жорга (каз. «қара жорға», اعروج اراق, 
«вороной иноходец») – вид казахского 
народного танца, когда исполнитель 
изображает опытного наездника-
джигита, гарцующего на иноходце. Танец 
популяризирует искусство верховой езды. 
Изначально он считался мужским видом танца. 
Но со временем Кара жорга стали исполнять и 
девушки.

Kara Zhorga (kaz. “qara zhorga”, اعروج اراق, 
“black horse”) - is a kind of Kazakh folk dance, 
when a dancer performs an experienced rider, 
horseman, prancing on the pacer. Dance promotes 
horsemanship. Initially, it was considered male kind 
of dance. Gradually Kara Zhorga was danced by 
girls too.

«Қара жорға» биі аз ғана өзгешеліктерімен және орындау техникасымен ерекше.Биде «жауынгерлік, 
ұтқырлық, алғырлық, қуақы, жұмсақтық, жылдамдық және татулық секілді қасиеттер үндеседі (A. 
Исмаилов). Қара жорғаның «қос жорға», «ер жорға» деген түрлері бар. 

Танец Кара жорга отличается нюансами и техникой исполнения. Он сочетает в себе «воинственность и 
шутовство, мягкость и мобильность, скорость и умиротворение» (A. Исмаилов). Существуют такие виды 
Кара-жорга как «Кос жорга» («Қос жорға») и «Еркек Жорга» («Еркек Жорға»).

Kara Zhorga dance differs by nuances and technique of execution. It combines the”"militancy and buffoonery, 
softness and mobility, speed and peace” (A. Ismailov). There are some kinds of Kara-Zhorga as “a pair of Zhorgas” 
(“Qos Zhorga”) and “Male Zhorga” (“Erkek Zhorga”).

«Қос жорға» 
 «Кос жорга» 

“a pair of Zhorgas” (“Qos zhorga”)

Халық әртісі Әубәкір Ысмайылов
Народный артист Аубакир Исмаилов

National artist Aubakir ismailov
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Бұл биді билеудің бұдан өзге бірнеше 
стильдері бар. Дәлірек айтқанда Қазақстанның 
әр аймақтарында бидің өзіндік ерекшеліктері 
бар. Шығыс Қазақстанда «Қара жорғаны» екі 
адам бірге билейді. Каспий төңірегінде «Қара 
жорға» «Шайтан көк» (тура аудармасы "Аспан 
шайтаны") деп аталынады (К. Ходаров).

Есть несколько стилей исполнения этого 
танца, который имеет свои особенности в 
различных регионах Казахстана. В Восточном 
Казахстане Кара-жорга исполняется в 
партнерстве. В Каспийском регионе Кара 
жорга называется «шайтан кок» (дословно 
«Небесный шайтан») (К. Ходаров).

There are several styles of performance of this 
dance, which has its own characteristics in different 
regions of Kazakhstan. In East Kazakhstan Kara-
Zhorga is executed in partnership. In the Caspian 
region Kara Zhorga is called "Saitan kok" (literally 
"heavenly devil") (K. Khodarоv).

«Қара жорға» биін билеушілер көбінесе 
балалар мен жастар. Дей тұрғанмен күнделікті 
өмірде оны ересек ер адамдар мен әйелдер де 
билей береді. «Қара жорға» қазақтардың он 
сегізге жуық ұмытылған халық билерінің бірі 
саналады (А. Шадетұлы).

Носителями искусства танца Кара жорга 
являются в основном дети и молодежь, хотя в 
повседневной жизни его исполняют и взрослые 
мужчины и женщины. Кара жорга считается 
одним из 18 забытых народных танцев казахов 
(А. Шадетулы).

Bearers of the art of dance Kara Zhorga are 
mostly children and young people, although in 
the daily life it also performed by adult men and 
women. Kara Zhorga is considered one of the 18 
forgotten folk dances of Kazakhs (A. Shadetuly).

Бүгінгі таңда бұл бидің түрін тойларда, 
ұлттық мерекелер кезінде көруге болады

Сегодня этот вид танца можно увидеть во 
время национальных празднеств и свадеб

Today, this kind of dance can be seen during the 
national festivities and weddings

«еркек жорға»
«еркек жорга» («еркек жорға»)
“male zhorga” (“erkek zhorga”)
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Наурыз / Наурыз / Nauryz

Наурыз. Мерекелеу дәстүрлері (көпұлтты өтінішке қосылуда) 
Наурыз. Традиция празднования (присоединение к многонациональной заявке) 

Nauryz. The tradition of celebrating (joining the multinational application)

(№2012-03-001)

Әр отбасында, ру-қауымдарда өткізілетін түрлі мәдени шаралар, әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер бар. 
Бұл әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырады. Қазақстанда Наурыз келесі 
рәсімдер мен ғұрыптардан тұрады:

Существуют различные обряды, ритуалы и культурные мероприятия, проводимые в рамках каждой 
семьи и общины. Эти формы и ритуалы передаются из поколения в поколение. В Казахстане Наурыз 
включает в себя следующие церемонии и ритуалы: 

There are various rites, rituals and cultural activities carried out within each family and community. These forms 
and rituals handed down from generation to generation. In Kazakhstan Nauryz includes the following ceremonies 
and rituals: 

Наурыз (қаз. Наурыз, парсы сөзінен زورون 
аударғанда Нов руз – «жаңа күн») – Жыл басы 
және парсы, түркі халықтарының астрономиялық 
күнтізбесі бойынша көктемнің шығуы. Наурыз 
мұсылман салттарына тікелей қатысы жоқ ұлттық 
мереке саналады. 21-ші Наурыз күн мен түннің 
теңелген күні. Көшпенді халықтар бұл күнді әлемнің 
жаңаруының басталу нүктесі деп есептеген. 
Қазақтар бұл күнді қасиетті санап, «Ұлыстың Ұлы 
Күні» деп атаған. Қалыптасқан сенім бойынша, 
бұл күні ел-жұрт қысқы ауыртпашылықтардан 
құтылып, берекесі мен байлығының бірі саналған 
мал-жанының амандығына қуанған.

Наурыз (каз. Наурыз, от перс. زورون Нов 
руз – «новый день») – праздник Нового года и 
начала весны по астрономическому солнечному 
календарю у иранских и тюркских народов. 
Науруз является национальной традицией, не 
имеющей прямого отношения к исламским 
обычаям. Отмечается 21 марта в день весеннего 
равноденствия. Кочевники считали, что этот день 
– стартовая точка в обновлении мира. Казахи 
называют этот день святым – «Ұлыстың Ұлы Күні» 
(Великий День нации). По установившемуся 
поверью, в этот день народ избавлялся от зимних 
тягот, радовался за благополучную сохранность 
богатства – скота. 

Nauryz (Kaz. Nauryz, from Persian زورون Newly 
Ruz - "A new day") is the holiday of the New Year 
and the beginning of spring on the solar calendar of 
the astronomical Iranian and Turkic people. Nauryz 
is a national tradition, which has no direct relation to 
Islamic customs. It is celebrated on March 21, the day 
of spring equinox. Nomads believed that on this day 
- the starting point in the world update. Kazakhs call 
this day holy - "Ulustyng uly kuni" (The Great Day of the 
nation). According to the established belief on this day 
the people get rid of the winter hardships, happy for the 
safety of prosperous wealth - cattle.
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Жаңа шыққан шөпке табынушылық (жаңа 
шыққан шөпті жұлуға, илеуге болмайды деген 
тыйым бар)

Культ первой травы (существует табу рвать 
и мять первую траву)

Cult of the first herbs (there is a taboo to tear 
and crumple first grass)

Барлық ыдыстар түнде сүтке толтырылады

Вся посуда заполняется молоком на ночь

All the dishes filled with milk at night

Сүт жерге төгіледі, яки қызыл астан (еттен) 
аққа (сүт тағамдарына) көшу дегенді білдіреді.

Молоко выливается на землю, что означает 
переход от красной еды (мяса) к белой 
(молочной)

The milk is poured on the ground, which means 
a transition from red food (meat) to white (dairy)
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Аңа көтеріліп келе жатқан күнге 
табынушылық (жаңа күннің тууы).

Культ восходящего солнца (рождение 
нового дня)

The Cult of the rising sun (the birth of a new 
day)

Наурызға әр отбасы алдын-ала 
«наурыздық», «наурыз көже», деп аталатын 
тағамдарды дайындайтын болған. Ол жеті түрлі 
дәстүрлі өнімдерден тұрады. Олардың дәмін 
татқан соң, қазақтар жыл бойына солармен 
осылай азықтанамыз деп сенген. 

Наурызу каждая семья заранее готовила 
ритуальное блюдо «наурыздык» («наурыздық»), 
«наурыз коже» («наурыз көже») в виде супа. Оно 
состояло из семи традиционных продуктов. 
Отведав их, казахи надеялись питаться ими в 
течение целого года. 

In Nauryz each family prepares ritual meal 
"nauryzdyk" («nauryzdyқ"), "Nauryz soup" 
(«Nauryz kozhe") in the form of soup. It consists 
of seven traditional products. After tasting them, 
Kazakhs hoped to feed them for a whole year.

Мерекелік тағамдан/ Праздничное угощение
Festive treat
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Алтыбақан / Качели «Алтыбакан»
«Altybakan» teeterboard

Құрамы: Ет, сүт, су, тұз, күріш, арпа, сұлы, тары, 
жүгері

Состав: Мясо, молоко, вода, соль, рис, перловка, 
овес, пшено, кукуруза

Ingredients: Meat, milk, water, salt, rice, barley, oats, 
millet, corn

Наурыз адамзат пен табиғат бірлігінің рухани 
мәнін сақтау, ұрпаққа жеткізіп отырудың негізгі 
тетігі ретінде қабылданады. Ол Қазақстандағы 
барлық этникалық топтардың ең асыға күтетін 
мейрамына айналған. 

Наурыз воспринимается как ключевой 
механизм сохранения и передачи духовных 
символов единства природы и человечества. 
Он стал одним из самых любимых праздников 
для всех этнических групп Казахстана. 

Nauryz is seen as a key mechanism for the 
preservation and transmission of spiritual symbols 
of the unity of nature and humanity. It became one 
of the most favorite holidays of all ethnic groups in 
Kazakhstan.

Наурыз мерекесіндегі салт-дәстүрлер мен 
әдет-ғұрыпты ұстанушылар әдетте аға буын 
өкілдері. Олар ата-бабалар салтын берік 
сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуді өздерінің 
аманаты санайды. Наурызды мерекелеу 
музыкалық және ауызша дәстүрлерді және 
қолданбалы өнерді насихаттаумен жалғасады. 

Носителями практики ритуалов и обрядов 
Наурыза, в основном, является старшее 
поколение, которое сохраняет и передает 
опыт предков. Празднование Наурыза 
сопровождается различными традициями 
музыкального, вербального и прикладного 
искусства. 

Bearers of Nauryz rituals and rites are mainly 
the older generation who keeps and transmits 
the experience of ancestors. Nauryz celebration 
is accompanied by various traditions of musical, 
verbal and craft arts. 

Мерекелік дастархан / Праздничный стол
Festive dinner
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Қазақтың үйлену салттары:  Беташар  
Казахские свадебные обряды:  Беташар  

Kazak wedding rituals: Betashar

(№ 2013-03-005)

«Беташар» (тура мағынасында бет ашу) келіннің бетін ашу салты. Ерте кездерде күйеу жігіт өзінің 
некелесетін жарын сирек көруге мәжбүр болатын. Жарқырап киінген келіннің беті  жабық күйінде алғаш 
рет оның болашақ күйеуіне, туыстарына көрсетіледі.

Красивый обычай «беташар» (дословно «открывание лица») представляет собой церемонию 
открывания лица невесты. Обычай возник из того, что в старину жених редко видел свою нареченную до 
свадьбы. Невеста, облаченная в лучший наряд, с закрытым лицом должна быть впервые представлена 
жениху и его родственникам. 

Beautiful custom "betashar" (literally "open face") is the opening ceremony of the bride's face. The custom 
originated from the fact that in the old days the groom rarely saw his betrothed before the wedding. The bride, 
dressed in the best outfit, with the face covered must be first presented to the groom and his relatives. 

Күйеу жігіттің әкесінің үйіне 
ауыл ақсақалдары мен сыйлы 
адамдары жиналып болған соң, 
барлық үйлену салтына сай 
дәстүрменен келінді алып келеді. 

В юрту отца жениха, 
где собирались наиболее 
уважаемые люди аула, 
приводили невесту в полном 
свадебном обряде. Свекровь 
помогала ей подливать немного 
жира в очаг. 

The bride in full wedding 
ceremony led to the groom's father's 
yurt (home), where gathered the 
most respected people of the 
village. Mother in-law helped her to 
pour a lot of fat in the hearth. 
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Қайын енесі оған отқа май тамызуға 
көмектесетін. Осы ғұрыптан соң, ақын жігіттің 
бірі дәстүрлі «Беташар» жырын шырқайды. 
Онда келіннің келген үйіне сыйлы болып, өзі 
де оларды сыйлай білу керектігін, өсек айтпай, 
халықтық дәстүрлер мен салттарды құрметтеп, 
барлығының игілігі мен берекесі үшін еңбек 
ету керектігі айтылады. Осыдан кейін келінге 
күйеуінің туыстары таныстырылып, келін 
олардың әрқайсысына сәлем салатын болған. 
Сәлеміне ризашылықтарын білдіру үшін 
туыстары жас келінге арналған сыйлықтары 
туралы айтатын.

После этой церемонии джигит-
импровизатор начинал традиционную 
бытовую песню «Беташар». В ней говорилось, 
что невеста должна уважать семью, в которую 
вошла, всех родственников, не сплетничать, 
почитать народные обычаи и традиции, 
трудиться на благо всех. Вслед за этим невесте 
представляли родственников мужа, каждому 
из которых она отдавала поклон. В ответ на 
это близкие родственники объявляли о своих 
подарках новой невесте.

After the ceremony a young improviser started 
traditional household song "Betashar". It said that 
the bride should respect the family, which she 
entered, all relatives, not gossip, honour the folk 
customs and traditions, to work for the benefit 
of all. Following this, the bride was introduced to 
her husband's relatives, and the bride should bow 
to  them. In response, the close relatives give their 
gifts to the new bride.

Кыз ұзату тойының көрінісі
Свадебная сцена
A wedding scene

Келін түсіру
Приезд невесты в дом жениха

Arriving a bride at the bride groom’s house

Той кезінде келін той перденің, келінді 
сырт көзден жасыратын, яғни шымылдықтың 
ішінде отыратын болған. 

Во время самой свадьбы невеста сидела 
за особым праздничным занавесом – 
«шымылдыком», который скрывал ее от 
посторонних взглядов.

During the wedding the bride sat behind the 
special celebratory curtain - "shymyldyk" that hid 
her from prying eyes.
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Сәукеле - әйелдің бас киімі
Саукеле – женский головной убор
Saukele - female wedding headdress

Тойдан соң жас жұбайларды «жар-жар» 
әнімен өз отауларына шығарып салады. 
Жар-жар екі жартының бір бүтінге айналуын 
баяндайтын дәстүрлі жыр.

После праздника молодожены отправятся в 
свою юрту в сопровождении свадебной песни 
«жар-жар», повествующей о слиянии двух 
половинок в единое целое.

After the celebration, the couple will go to their 
yurt, accompanied by wedding song "Jar-Jar", 
which tells about the merger of the two halves 
together.

Кез келген той жарыстармен, ойындар, 
күрестермен жалғасатын болған. Жастар жағы 
әзілмен сөз жарыстыратын. Көпшілік жиналған 
тойдың негізгі мақсаты да екі жүректі, екі 
отбасын, екі рудың басын біріктіру, қосу. 

Любая свадьба сопровождается 
конкурсами, состязаниями и играми. Молодые 
люди соревнуются в шутках. Основной идеей 
всеобщего веселья является объединение двух 
сердец, двух семей и двух кланов. 

Any wedding is accompanied by contests, 
competitions and games. Young people compete 
in jokes. The basic idea of fun is a universal union of 
two hearts, two families or two clans. 

«Беташар» дәстүрі қазіргі кездегі үйлену 
тойларында сақталынып жеткен. Үйлену 
рәсімінің міндетті элементі ретіндегі беташар 
қазақ қоғамындағы ұлттық құндылықтар мен 
дәстүрлерге деген құрметтің, сабақтастықтың 
белгісі.

Обычай «Беташар» ныне практикуется 
во время свадеб. Он обязательный элемент 
свадебной церемонии и является символом 
преемственности, уважения к традиционным 
ценностям казахского общества.

The custom of "Betashar" now practiced during 
weddings. It is a mandatory element of the wedding 
ceremony and a symbol of continuity, respect for 
traditional values of Kazakh society.
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Қазақша күрес – қазақша дәстүрлі күрес 
Қазақша күрес – казахская традиционная борьба 

Kazakh Kuresi – Kazakh traditional wrestle

Қазақша күрес – дәстүрлі күрестің ежелден келе жатқан өнер түрі. Той-жиындарда, мерекелік 
салтанаттардағы негізгі шаралардың, ұлттың даралығын көрсететін белгілердің бірі. Бұл спорт түрінің 
ерекше сипаты, күрескер батырлар мен балуандардың күші және ерлігі ерте замандардағы халық 
жырларында, дастандарында, ертегілерінде, аңыздарында, қазақ әдебиетінде көрініс тапқан. Күрестің 
аталмыш түрлері Орталық Азияның басқа да халықтарында кездеседі. Күрестің бұл түрі жақын маңнан 
күресу кезінде қолмен алысып тартысудың қажеттілігінен туған деп саналады.

Казахша күрес (каз. «қазақша күрес» – «борьба по-казахски») – древнее искусство казахской 
традиционной борьбы, одно из основных мероприятий праздничных торжеств и элемент современной 
национальной идентичности. Красота этого вида спорта и сила «балуанов» («палуанов») – героев-
борцов с древних времен отражались в народном эпосе, сказках, легендах, казахской литературе. Эта 
разновидность борьбы встречается и у других народов Центральной Азии. Считается, что виды борьбы 
были порождены необходимостью рукопашной схватки во время близких боев.

Kazakhsha kures (kaz. "Kazakh kүresi" - "Kazakh wrestle") is the ancient art of Kazakh traditional wrestling, one 
of the main events of celebrations and an element of modern national identity. The beauty of this sport and the 
power of "baluans" ("paluans") - heroic wrestlers from ancient times were reflected in the national epics, tales, 
legends of Kazakh literature. This type of wrestling occurs among other people of Central Asia.

(№2013-04-004)
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Қазақша күрестің айрықша белгісі ретінде 
ондағы партерде күресудің жоқтығы, күрес 
тұрып белдесу арқылы жүзеге асады. Күрес 
кілем үстінде өтеді. Бұрындары қазақша 
күрес барлық жиындарда, тойларда, астарда 
белгілі балуандардың арасында өтетін және 
ол салмақсыз категориядағы еркін күресті еске 
салатын.

Отличительной чертой казахша курес 
является отсутствие борьбы в партере, и 
производится она только на поясах и стоя. 
Борьба двух соперников происходила на 
ковре. Ранее казахша курес проводился на всех 
празднествах между известными силачами 
и напоминал вольную борьбу без весовых 
категорий.

The distinguishing feature of kazakhsha kures is 
the absence of fight on the ground and makes it 
only on belts and standing. The struggle between 
two rivals took place on the carpet. Earlier kazahsha 
kures carried out on all the festivities between 
the known strong men and reminded freestyle 
wrestling without weight categories.

Барлық амалдар белден жоғары қарай 
орындалады. Қарсыластар кілем үстіне жалаң 
аяқ шығуы керек. Бұл күресті одан әрі қиындата 
түседі. Тартыстың мақсаты – қарсыластың 
жамбасын жерге тигізіп құлату.

Все приёмы выполняются выше талии – 
борцы должны бороться босиком, что делает 
борьбу еще более сложной. Цель схватки – 
бросить противника на спину. 

All techniques are performed above the waist 
- fighters should fight barefoot, which makes the 
fight even more challenging. The purpose of the 
fight is to throw the opponent on his back. 

Тартыстарды бағалау мынандай өлшемдер 
бойынша бағаланады:

Оценка матчей происходит по следующим 
параметрам:

Evaluation of the matches takes place on the 
following parameters:

«Бүк» бәйге – егер қарсыластың кілемге екі 
тізесі, тізесі, ішін тигізсе

Приз «бук» – если противник касается 
ковра животом, коленом или обоими 
коленями

Prize "Beech" - the opponent touches the mat 
with his stomach, knee or both knees

«Жамбас» бәйге үш «бүкті»,білдіреді, 
немесе кілемге қарсыластың бір немесе екі 
жамбас жағын тигізсе

Приз «жамбас» означает три «бука», или 
положение, когда противник касается ковра 
одной или двумя сторонами таза

The prize "zhambas" means three "beeches", 
or position, when the enemy touches the mat 
with one or two sides of the pelvis
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«Жартылай жеңіс» бәйгесі кілемге 
қарсыластың екі иығын тигізу техникасы үшін 
беріледі.

Приз «Жартылай женис» присуждается 
за технику, когда противник касается ковра 
обоими плечами.

The prize "Zhartylay Jenis" is awarded for the 
technology, when the opponent touches the mat 
with both shoulders.

Балуандардың қазіргі заманғы киімдері 
жеңдері қысқа, иықтарында аздаған тігіс 
жолақтары (тартқыласу үшін) күртешеден 
(шапан), ұзын дамбал және белдіктен тұрады. 
Киім мықты матадан тігіледі. Арнайы аяқ киім 
жұмсақ велюр матадан тігіледі. Қарсылас 
күрескерлер сәйкесінше қызыл және көк 
жолақтары бар киім түрін киеді.

Современный костюм «балуанов» 
(«палуанов») состоит из куртки (каз. «шапан»), 
имеет короткие рукава, небольшие нашивки 
на плечах (для захвата), длинные шорты и 
пояс. Шьется форма из прочного материала. 
Специальная обувь шьется из мягкого велюра. 
Борцы-противники одевают форму с синими и 
красными полосами соответственно. 

Modern costume of "baluans" ("paluans") 
consists of a jacket (kaz. "Shapan"), with short 
sleeves and a small patch on the shoulders (to 
capture), long pants and a belt. Special clothes are 
sewn from more durable material. Special shoes are 
sewn from soft suede. Wrestlers-opponents wear 
clothes with blue and red stripes, respectively. 

Қазақша күрес дәстүрін таратушылар 
мен қауымдастықтар Қазақстанның барлық 
түкпірінде кездеседі. 

Сообщества и распространители традиций 
казахша курес встречаются по всему 
Казахстану. 

Communities and distributors of kazahsha kures 
traditions found throughout Kazakhstan. 
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Қазақ жылқышыларының дәстүрлі көктемгі мерекелік салттары 
(бие байлау, айғыр қосу, қымыз мұрындық)

Традиционные весенние праздничные обряды казахских коневодов 
(бие байлау, айгыр косу, кымыз мурындык) 

Traditional spring holiday rituals of Kazakh breeders 
(Bie bailau, Aigyr qossu, kymyz muryndyk)

(№2015-03-002)

Үш күнтізбелік мерекелік салттан тұрады:
Элемент включает в себя три календарных праздничных обряда:

The element includes three calendar festive ceremonies:

«Бие байлау» – үйірден сауылатын биелерді 
бөліп шығару немесе «алғашқы сауын 
мейрамы»

«Бие байлау» – отделение дойных кобылиц 
от косяка или «праздник первой дойки»

"Bie bailau" - separation of milk of mares from 
the jamb, or "first milking holiday"

«Айғыр косу» – айғырды табынға қосу, 
немесе «айғыр қосу мерекесі»

«Айғыр косу» – присоединение жеребца к 
табуну или «свадьба жеребца»

"Аigyr qossu" - joining the stallion to the herd, 
or "wedding stallion"

«Қымыз мұрындық» – қымызды дайындау 
және дәмін татып көру, немесе «алғашқы 
қымыз мейрамы»

«Қымыз мұрындық» – начало приготовления 
и употребления кумыса или «праздник первого 
кумыса»

"Qymyz muryndyk" - the beginning of 
preparation a drinks kymyz, or "festival of first 
kymyz
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Бұл мерекелік ғұрыптардың ерте кездерде 
қазақ даласындағы көшпенділерінде сол 
жердің табиғи, тарихи-географиялық, 
мәдени-шаруашылық ерекшеліктеріне сай 
қалыптасқан күнтізбелік малшаруашылығы 
кезеңіне тікелей қатысы бар. Ерте замандарда 
барлық маңызды оқиғалар, атап айтқанда, 
маусымдық жайылымдардың ауысуы, күйек 
мезгілі, мал төлдету, ақтың молаю кезеңі-
барлығы дерлік үй жануарларын өсіру, табиғат 
сырларын меңгеруде көп ғасырлық тәжірибесі 
қалыптасқан, жылқы және басқа да малдарды 
ұстауға байланысты көшпенді халыққа тән 
діни-магиялық танымдары бар көшпенділерде 
салттарға, ғұрыптарға, мерекелерге ұласатын 
болған.

Эти обряды-празднества имеют 
непосредственное отношение к сложившемуся 
с древних времен у кочевников казахских 
степей календарному производственному 
животноводческому циклу, обусловленному 
природно-климатическими, историко-
географическими и хозяйственно-культурными 
особенностями данного региона. В старину 
практически все важные события – такие, как 
смена сезонных пастбищ, случка животных, 
получение приплода, получение молочных 
продуктов – сопровождались у кочевников 
празднествами с обрядами, сформированными 
вековым опытом разведения домашних 
животных и знаниями о природе, и 
отражавшими религиозно-магические 
представления кочевого населения, связанные 
с разведением лошадей и скота. 

These rituals-festivities are directly related to 
the established since ancient times, at the Kazakh 
steppes calendar livestock production cycle due to 
climatic, historical, geographical, and economic and 
cultural characteristics of the region. In the old days 
almost all the important events - such as a change 
of seasonal pasture mating animals receiving litter, 
getting dairy products - were accompanied by 
festivals with rites formed a century of experience 
breeding of domestic animals and knowledge of 
nature, and reflected the religious and magical ideas 
of nomadic population connected with breeding 
cattle and horses.
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Қазақ жылқышылары үшін осы аталған 
оқиғалардың ішінде көктем кезінде мерекеге 
айналатын салттардың, бие байлау, айғыр 
қосу, қымыз мұрындықтың маңызы зор. Олар 
бір-бірімен ажырамас бірлікте. Олар жылқы 
өсірушіліктің жаңа жылдық кезеңінің басын 
белгілейді. Қазақ халқының жанды материалдық 
емес мәдени мұрасының ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасуы мен сақталуының ажырамас бөлігін 
құрайды. Мұндай ғұрыптарды өткізу ауа-райына 
байланысты басталады. Сәуір айының соңында 
немесе мамыр айының алғашқы күндерінде 
басталып, мамыр айының ортасында немес екінші 
жартысында аяқталады. Бірақ оған дайындық жыл 
бойы болады.

Для казахов-коневодов важнейшими из 
этих событий всегда были именно весенние 
празднества-обряды – бие байлау, айғыр косу 
и қымыз мұрындық. Они неразделимо связаны 
друг с другом, знаменуют начало нового годового 
производственного коневодческого цикла и 
составляют неотъемлемую часть сохранившегося 
и передаваемого из поколения в поколение 
живого нематериального культурного наследия 
казахского народа. Проведение их начинается, в 
зависимости от погодных условий, с конца апреля 
или с первых дней мая и заканчивается в середине 
или во второй половине мая, но подготовка к ним 
ведется в течение всего года. 

For Kazakhs horse-breeders the most important of 
these events have always been exactly spring festival-
rites - bie bailau, aigyr qossu and қymyz muryndyk. 
They are insepably linked to each other, mark the 
beginning of a new annual production cycle of horse 
breeding and an integral part of the safeguarded and 
transmitted from generation to generation the living 
intangible cultural heritage of the Kazakh people. 
Carrying them out starts, depending on weather 
conditions in late April or early May and ends in the 
middle or the second half of May, but the preparation 
for it is conducted throughout the year.

Қымыз (бие сүті) – үйлену тойын қосқанда 
барлық мерекелерде, отбасылық тойлардағы 
ең басты сусын. Бұл қышқыл дәмі және емдік 
қасиеті бар сусынды немесе табиғи иммундық 
стимуляторды биенің жаңа сауылған сүтінен 
табиғи ферменттерді қолдана отырып тері ыдыста 
ашыту арқылы алады. Қымыздың шығу тарихын 
неолит дәуіріне жатқызады (осыдан 5,5 мың жыл 
бұрын). Оны дайындауды ең алғаш үйренген 
Орталық Азияның тайпалары болған. Геродот 
Қазақстан жерлерінің ежелгі қоныстанушылары 
скифтердің, сақтардың қымыздың құпиясымен 
бағалы екендіктері туралы жазған.

Кумыс (каз. «қымыз» – молоко кобылы) 
является главным напитком на всех праздниках 
и семейных торжествах, включая свадьбы. Этот 
кисломолочный целебный напиток или живой 
природный иммуностимулятор получают путем 
брожения в кожаном сосуде свежего кобыльего 
молока с использованием природных ферментов. 
История происхождения кумыса восходт к эпохе 
неолита (5,5 тысяч лет тому назад). Впервые его 
научились готовить кочевые племена Центральной 
Азии. Геродот писал о том, скифы, к которым 
относятся и саки – древние насельники территории 
Казахстана, дорожили секретом кумыса. 

Kymyz (kaz. "qymyz" - mare's milk) is the main 
drink at all holidays and family celebrations, including 
weddings. This fermented milk drink or healthful living 
natural immune stimulant produced by fermentation 
in a leather container of fresh mare's milk with natural 
enzymes. Kymyz took its roots from the Neolithic 
period (5500 years ago). First it was prepared by the 
nomadic tribes of Central Asia. Herodotus wrote that 
the Scythians, including Saks - ancient settlers in 
Kazakhstan, treasured the secret of kymyz.
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жетерлік. Емдік, бойға қуат беретін сусынның 
дәмі оны дайындаудың кейбір тәсілдеріне, 
жыл мезгіліне, жазғы жайлаудағы шөптің 
құнарлылығына байланысты. Қазақтар бұл 
сусынды ерекше құрметтейді. Ішілмей қалған 
қымызды кеседен төгіп тастау күнә саналады. 
Егер қымызды жерге төксе, құлыны өліп немесе 
сол үйде кикілжің, немесе басқа да бір қайғылы 
жағдай орнауы мүмкін.

Существуют специальные ритуалы, 
связанные с кумысом. Вкус этого целительного, 
тонизирующего напитка зависит от нюансов в 
способах его приготовления, времени года 
и травы на джайляу (летних пастбищах), где 
паслись кобылы. Казахи почитают этот напиток. 
Считается грехом выплеснуть недопитый 
кумыс из пиалы. Если кумыс выльют на землю, 
то от этого якобы может умереть жеребенок 
или в доме может произойти ссора или иная 
трагедия.

There are special rituals associated with mare's 
milk. The taste of this healing, tonic drink depends 
on the nuances in the methods of its preparation, 
the time of year and the grass on dzhaylyau 
(summer pastures), where mares are grazing. 
Kazakhs valued this drink. It is considered a sin 
to throw out of unfinished bowls of kymyz. If the 
mare's milk poured on the ground, then this can be 
the cause for  the death of a foal or a quarrel in the 
house or another the tragedy could happen.

Бие байлау, айғыр қосу, қымыз мұрындық – 
көктемгі мерекелік салттарды өткізу ұрпақтан 
ұрпаққа берілетін, тек отбасында ғана емес 
(ата-анасынан баласына, руы, тұрған жері 
жағынан да ортақ мүдделерімен байланысты 
жергілікті қауымдастықтардың дәстүрі. 
Себебі жылқы шаруашылығының мерекелік 
дәстүрлері мен салттары тек жылқышы 
отбасыларын ғана емес, жергілікті халықты да 
қызықтырады.

Традиция проведения весенних 
празднеств-обрядов бие байлау, айғыр косу 
и қымыз мұрындық передается из поколения 
в поколение как внутрисемейно (от родителей 
к детям), так и в рамках локальных сообществ, 
связанных общими интересами по роду 
деятельности и по месту жительства, поскольку 
праздничные обычаи и обряды традиционного 
коневодства вовлекают не только семьи 
коневодов, но и всё местное население. 

Дәстүрлі ойындар
Традиционные игры

Traditional games

Салттық тағамдан
Ритуальное угощение

Ritual regale

The tradition of spring celebrations, ceremonies 
bie bailau, aigyr qossu and қymyz muryndyk 
passed down from generation to generation as 
intrafamily (from parents to children), and within 
the local community, bound by common interests 
by occupation and place of residence, as the 
holiday customs and horse-breeding traditional 
ceremonies involve not only the family of horse 
breeders, but also all the local population.
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Жұка нанды жасау және бөлiсу мәдениетi: Қатырма 
Көпұлтты өтінім

Культура раздачи и приготовления тонкого хлеба: Катырма 
Многонациональная заявка

flatbread making and sharing culture: Katyrma 
Multinational application

(№2015-03-003)

Бұл номинацияда ұсынылған Қатырма жұқа 
нанды дайындау мен оны тарату мәдениеті - жұқа 
нан пісіру және таратуға байланысты дәстүрлі 
білім және сақтау сияқты жиынтықтан тұратын 
белгілі бір мәдени және әлеуметтік функцияларды 
қауымдастықтар арасында орындалады және 
оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіледі. Жұқа нанды 
жасау дәстүрі мәдени сәйкестіліктің таралуы мен 
қауымдастықтар арасында өзара құрмет білдіру 
нышаны болып табылады.

Осы дәстүрді ұстанатындар, жұқа нанды 
әдетте ұн, тұз, су және сонымен қатар кейде сүт, 
сары май, күнжіт және көкнәр тұқымдарын қосу 
арқылы жасайды. Қауымдастықтар қамыр жасауға 
арналған әр түрлі жармалар түрлерін, яғни бидай 
мен қара бидайды пайдаланады. Қамыр қолмен 
немесе дөңгелек немесе сопақ пішінді қамырды 
жаюға арналған оқтаумен жайылады. 

Қазақстанда қауымдастықтар жұқа нан 
қамырын отқа қыздырылған үлкен қазандықтарға 
салып пісіреді. Бұл жұқа нан даярлау тәсілі 
нәтижесінде пісірушілерге оның тамаққа пайдалы 
қасиеттерін сақтауға және тоңазытқышсыз 
бірнеше айлар бойы сақтауға мүмкіндіктері бар. 
Жұқа нан дайындау үшін оны пісіретіндер түрлі 
әдістер, тәсілдер, құралдар мен материалдарды 
пайдаланады.

Культура распространения и приготовления 
тонкого хлеба, представленная в этой номинации 
под названием Катырма представляет собой 
набор традиционных знаний и ритуалов, 
связанных с приготовлением и распространением 
традиционного тонкого хлеба, который выполняет 
определенные культурные и социальные функции 
в родственных сообществах в Казахстане 
и передается из поколения в поколение. 
Традиция тонкого хлеба является символом 
распространения культурной идентичности и 
служит выражением взаимного уважения между 
сообществами. 

Те, кто придерживается этой традиции, обычно 
готовят тонкий хлеб из пресного или дрожжевого 
теста, основой которого является мука, соль и 
вода, а также добавлением иногда молока, масла, 
кунжута и семян мака. Для приготовления теста 
Сообщества используют различные виды зерна, 
такие как пшеница и рожь. Тесто раскатывают 
вручную или с помощью каталки для теста круглой 
или овальной формы. 

Сообщества в Казахстане пекут тонкий хлеб, 
помещая раскатанное тесто в большие котлы 
(«казан», «қазан») нагретые на огне. В результате 
такого способа выпечки, практикующим удается 
сохранить питательные качеств лепешки и 
хранить их в течение нескольких месяцев 
без холодильника. Практикующими для 
приготовления тонкого хлеба используются 
различные способы, методы, инструменты и 
вещества.
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The culture of flatbread making 
and sharing, represented in this 
nomination with the names 
Katyrma, is a set of traditional 
knowledge and rituals related 
to preparation and sharing 
of traditional thin bread that 
performs specific cultural and 
social functions within the related 
communities in Kazakhstan and 
is transmitted from generation to 
generation. Flatbread tradition is a 
symbol of shared cultural identity 
and serves as expression of mutual 
respect among communities. 

Tradition bearers usually 
prepare the flatbread from 
unleavened or leavened dough 
based on flour, salt and water, 
while also adding sometimes milk, 
butter, sesame and poppy seeds. 
Communities use different types of 
crops to prepare the dough, such 
as wheat and rye. 

Some communities in 
Kazakhstan bake the flatbread 
by laying out rolled dough in big 
cauldrons (‘qazan’) heated on fire. 
As a result of this baking style, 
practitioners manage to maintain 
nutritious qualities of the flatbreads 
and store them for several months 
without refrigerator. Various 
methods, techniques, instruments 
and substances are used by 
flatbread-preparing practitioners. 

Бата Беру / Благословение / Blessing

Тарату / Угощение / Treat 
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Қамыр илеу
Замес теста

Kneading dough
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Қақпақтың үстінде пісіру
Выпекание на крышке
Baking on a cover

Жұқа нан дайындау дәстүрлі тәжірибе 
негізіндегі ұжымдық жұмыс, отбасы мен көршілер 
арасында ақпарат алмасуды қамтиды. Әлеуметтік 
ынтымақтастықты білдірудің нышаны ретінде ауылдық 
жерлерде отбасылар жұқа нанды көршілерімен бірге, 
әсіресе қысқа дайындық кезінде пісіреді. Жұқа нанды 
отбасы мүшелері немесе ұстаз-шәкірттерден жұқа 
нанды пісіруді үйренген наубайшылар өз үйлерінде 
пісіреді.

Приготовление тонкого хлеба включает 
традиционную практику, основанную на коллективном 
труде и обмене информацией в рамках семьи и 
соседей. Как выражение социальной солидарности 
в сельских районах, семьи готовят и выпекают 
тонкий хлеб вместе со своими соседями, особенно 
во время подготовки к зиме. Тонкий хлеб пекут в 
домах члены семьи или пекари, которые обучались 
практике приготовления тонкого хлеба у мастеров и 
подмастерьев.

The preparation of flatbread involves traditional 
practices based on collective labour and sharing within 
family and neighbourhood. As an expression of social 
solidarity in rural areas, families prepare and bake flatbread 
together with their neighbours, especially as a preparation 
for winter. The flatbread is baked both at homes by family 
members and flatbread bakers, who learn the practice 
observing a master-apprentices. 
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The flatbread preparation 
bears a great variety of social 
and cultural functions for its 
communities in terms of its usage 
at special occasions and its relation 
to transition between seasons. 
Communities consider flatbread 
preparation places sacred. In 
Kazakhstan, communities believe 
preparing flatbread at funerals 
helps the deceased get protection 
from the burning Sun, while waiting 
for decision of the God. During the 
preparation of flatbread, it is shared 
with all passers-by as а sign of 
hospitality.

Flatbread culture is expression 
of belonging to common cultural 
roots. It reinforces cultural links 
and serves as marker of hospitality, 
conviviality and friendliness.

Қазанда пісіру / Выпекание в казане / Baking in kazan

Жұқа нанды ерекше 
жағдайлар мен маусымдар 
арасындағы өтпелі кезеңде 
дайындау әр қауымдастықтарды 
кең ауқымды алуан түрлі 
әлеуметтік және мәдени 
қызметтерге иелендіреді. 
Қауымдастықтар жұқа нанды 
дайындайтын жерді қасиетті 
орын деп есептейді. Қазақстан 
қауымдары жерлеу рәсімі 
кезінде дайындалатын жұқа 
нанды, Құдайдың шешімін 
күтіп тұрған, қайтыс болған 
адамға шыжып тұрған 
күннің көзінен қалқан болуға 
көмектеседі деп есептейді. 
Жұқа нанды жасап жатқан кезде 
қонақжайлылықтың белгісі 
ретінде қастарынан өтіп бара 
жатқан адамдарға таратады.

Жұқа нан мәдениеті 
ортақ мәдени тамырға ие 
екенімізді білдіреді. Бұл мәдени 
байланыстарды нығайтады 
және бес елдің қоғамдарындағы 
қонақжайлылықты, мерекелілікті 
және ыңғайлылықтың нышаны 
ретінде қызмет етеді.

Приготовление тонкого хлеба 
несет большое разнообразие 
социальных и культурных 
функций для своих общин, с 
точки зрения его использования 
в особых случаях и в связи с 
переходами между сезонами. 
Сообщества считают, что место 
для приготовления тонкого 
хлеба священное. В Казахстане  
сообщества считают, что 
приготовление тонкого хлеба на 
похоронах помогает умершему 
получить защиту от палящего 
солнца при ожидании решения 
Бога. В ходе приготовления 
тонкого хлеба его раздают 
всем прохожим как знак 
гостеприимства.

Культура тонкого хлеба 
является выражением 
принадлежности к общему 
культурному корню. Это 
укрепляет культурные 
связи, служит маркером 
гостеприимства и 
праздничности.
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Қазақтардың сәбидің туғанына байланысты салт-дәстүрлері: Тұсау кесу 
Казахские обряды, связанные с рождением ребенка: Тусау кесу 

Kazakh rite associated with childbirth: Tussau kessu

(№2013-03-004/1)

«Тұсау кесу» – қазақ 
халқы арасында кең тараған 
этнографиялық астары мол 
салт-дәстүрдің бiрi. Бұл дәстүр 
бала өмiрiндегi елеулi оқиға 
ретiнде атап өтiледi. Оның 
негiзi аяғынан қаз тұрып, апыл-
тапыл жүре бастаған сәбидiң 
қадамын байлап тұрған тылсым 
күш бар, соны қыйып жiберсе, 
бала жүгiрiп кетедi деген көне 
магиялық ұғымнан туған. Бұған 
ұқсас түсiнiк әлем халықтарының 
көпшілігінде кездеседі. Әсіресе, 
Орта Азия халықтарында бертiнгі 
кезеңге дейiн сақталып келді. 

Тусау кесу (каз. «Тұсау кесу») 
является одним из распростра-
нённых в среде казахского на-
рода традиций и обычаев, ко-
торый имеет этнографические 
черты. Этот обычай считается 
одним из значимых событий в 
жизни ребёнка. Происхождение 
обычая связывают с магическим 
поверием в скрытую силу пут, 
которые сдерживают неустойчи-
вые шаги начинающего ходить 
ребёнка. И если их обрезать, то 
ребёнок начнет ходить уверен-
но. Подобное поверие встреча-
ется у многих народов мира. В 
особенности оно сохранилось 
до сегодняшних дней у народов 
Центральной Азии. 

Tussau kessu (kaz."Tussay 
kessu") is one of the most common 
traditions and customs among 
the Kazakh nation, which has 
ethnographic features. This custom 
is considered one of the most 
significant events in the child's 
life. The origin of the custom is 
associated with magical belief in 
the hidden strength of the fetters 
that hold back unstable steps of a 
toddler. And if they are cut, then the 
toddler begins to walk confidently. 
This belief is found among many 
people of the world. In particular, 
it has been preserved to this day 
among the people of Central Asia.
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The inTangible culTural heriTage of republic of KazaKhsTan

Сәбидің анасы, болмаса әжесі «Тұсау кесу» рәсімінің қарсаңында түрлі-түсті жүннен (ақ, қара) иіріліп, 
есілген (кейде көк шөп араласырыла есіледі) бірер қарыс ала жіпті әкеліп, мінезі көркіне сай, жүріс-тұрысы 
жылдам, пысық жас әйелді (кейде ер адамды да) қолқалап, ұсынады.

Мать ребёнка, а если её нет – бабушка, накануне обряда Тусау кесу прядет пряжу из разноцветной 
шерсти (белой, чёрной), предлагая приготовленную двускатную нить (иногда может быть добавлена 
синяя нить) женщине с особым характером (иногда это может быть мужчина), которая отличается 
быстротой ходьбы и энергичностью и настаивает на том, чтобы обрезать путы. 

The toddlers's mother, and if she does not exist - the grandmother, the day before the ceremony Tussau kessu 
spins a yarn of colored wool (white, black), and handmade gable thread (sometimes can be added blue thread) 
offers a woman with a special character (sometimes it can be a man), who is fast and energetic in walk and insists 
to cut the tie-up toddler.

Тұсауды тек ала жіппен кеседі. «Ала жiп» халық түсiнiгiнде – киелi ұғымға ие, «ала» ұғымы екi әлемдi 
(жер мен көкті) байланыстырушы жолдың символы. Қазақстанның әр өлкесінде «Тұсау кесуге» байланысты 
рәсімдердің өзіндік ерекшеліктері де байқалады. Мәселен, кей жерлерде сәбидің тұсауы алдымен, ала 
жіппен, кейін қойдың тоқ ішегімен, соңында есілген көк шөппен байланады.

Путы делали исключительно из цветных нитей. Полосатая нить («Ала жiп») в народном понимании 
– имеет сакральный смысл, «полосатость» («ала») явлется символом, объединяющим два мира (землю 
и небо). В разных регионах Казахстана встречаются свои особенности, связанные с обрядом Тусау 
кесу. Например, в некоторых местах ноги ребёнка перевязывают сперва полосатыми нитями, а затем 
ободочной кишкой («тоқ ішек») барана , а в конце – нитями из скрученной травы.

A toddler is tied-up exclusively with colored threads. Striped thread ("Ala gip") in the popular understanding has 
sacred meaning, "striped" ("ala") is a symbol of uniting the two worlds (earth and heaven). In different regions of 
Kazakhstan its own characteristics associated with the rite Tussau kessu. For example, in some places the toddler 
is tied-up with striped thread first, then with colon ( "toq іshek") of a sheep, and in the end with twisted strands 
of grass.

Дәстүр бойынша жас баланың өмірі 
қайшыланбасын деген ниетпен қайшымен 
кесуді жөн санамаған. Сондықтан арнайы пішақ 
дайындаған.

По традиции, чтобы жизнь молодого человека 
не была испорчена, считалось неправильным 
резать ножницами. Поэтому использовали 
специально приготовленный нож.

According to tradition, it is considered wrong to cut 
the tie-up toddler with scissors because it could ruin 
the toddler’s future life. Therefore, a specially prepared 
knife is used.

Апыл-тапыл басқан бала қарсы алдына отырған жақындарына қарай қадам жасайды, жығылмай 
жетсе, пысық болады деп ырымдайды. 

Если начинающий ходить ребёнок сделал первые шаги и не споткнувшись дошел до родных считалось, 
что он будет очень способным. 

There is a belief, if toddler takes his first steps and reached the family not stumbling then he would be very 
capable
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Тұсау кесудің алдында сәбидің әке-шешесі, 
ата-әжесі ниеттеніп, оны ауылдастары қолдап 
арнайы мал сойылады.

Накануне обряда Тусау кесу родители, 
бабушка и дедушка младенца намереваются 
зарезать животное и в этом их поддерживают 
родственники.

Parents, grandparents of a toddler intend to cut 
an animal, and that are supported by relatives on 
the eve of the ceremony Tussau kessu.

Бұл мереке ауылдастарға ортақ қуаныш 
болғанымен, оның негізгі ұйытқысы әйелдер 
қауымы болады. Тұсау кесуге өзге ауылдардан 
да көп құрсақ көтерген, ұрпақты, елге 
сыйлы әйел-аналар құрметті қонақ ретінде 
шақыртылады.

Несмотря на то, что этот праздник 
является общим для всех жителей аула, его 
эпицентром выступают сообщества женщин. 
На церемонию обряда Тусау кесу в качестве 
гостей приглашают многодетных женщин и 
матерей, которые дали жизнь нескольким 
поколениям потомков. 

Despite the fact that this celebration is 
common to all the inhabitants of the village, its 
epicenter could be women community. Mostly 
women and mothers are invited as guests to the 
ceremony Tussau kessu who gave birth to several 
generations of descendants.

Негізгі кәденің орындалуы – ауылдастарды, 
туыстарды, құда-жекжаттарды, 
жақындастырады, адамгершілік-сыйласу 
қағидаларын ұстануға жұмылдырады. Тұсауы 
кесілген балаға кәде-сый жасалады. Ұл болса 
бәсіре тай да беріледі.

Основное назначение раздачи подарков – 
объединение соседей по аулу, родственников, 
сватей, близких вокруг принципов 
человечности и уважения. Подарки дарятся 
также и ребёнку, которому перерезали путы. 
Если он мальчик, то дарят коня. 

The main purpose of giveaways is association 
of aul neighbors, relatives, friend around the 
principles of humanity and respect. Gifts are also 
given to the toddler. If he is a boy, then a horse 
might be given as a gift.

Тұсау кесу дәстүрі, оған арналған той кәдесіз 
өтпейді. 

Тусау кесу не проходит без подарков

Tussau kessu does not go without gifts. 



ТАБИғАТ пЕН ғАлАМШАРғА ҚАТыСТы БіліМДЕР МЕН ӘДЕТ-ғұРыпТАР

зНАНИЯ И ОБычАИ, ОТНОСЯщИЕСЯ К пРИРОДЕ И вСЕлЕННОй

KNOWLEDgE AND PRACTICES CONCERNINg NATURE AND THE UNIvERSEIv
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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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The inTangible culTural heriTage of republic of KazaKhsTan

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.



78

ҚазаҚстан Республикасының матеРиалдыҚ емес мәдени мұРасы

The inTangible culTural heriTage of republic of KazaKhsTan

Берілген/Подана/Submitted: 01.03.2013

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. 
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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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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) 



83

НематериальНое культурНое Наследие республики казахстаН

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.
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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:
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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. 



95

НЕМАТЕРИАльНОЕ КУльТУРНОЕ НАСлЕДИЕ РЕСпУБлИКИ КАзАХСТАН

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. 



101

НЕМАТЕРИАльНОЕ КУльТУРНОЕ НАСлЕДИЕ РЕСпУБлИКИ КАзАХСТАН

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



102

ҚАзАҚСТАН РЕСпУБлИКАСыНың МАТЕРИАлДыҚ ЕМЕС МӘДЕНИ МұРАСы

THE INTANgIBLE CULTURAL HERITAgE Of REPUBLIC Of KAZAKHSTAN

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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Берілген/Подана/Submitted: 01.03.2013

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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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.
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1-тарау. Ауызша айту 
дәстүрлері және айту 

формалары

2 глава. Устные традиции и 
формы выражения

Chapter 1. Oral traditions and 
forms of expression

№2012-01-017
Айтыс – суырып салмалық өнер Айтыс – искусство импровизации Aitys - the art of improvisation

№2013-01-20
Терме – қазақ ауыз әдебиетінің 
жыршылық-жыраулық жанры

Терме – песенно-речитативный 
жанр казахского фольклора

Song and recitative genre of Kazakh 
folklore – Terme

№2013-01-23
Жетіген аспабында ойнау өнері Искусство игры на жетыгене The Art of playing the zhetygen

2-тарау. Орындаушылық 
өнерлер

2 глава. Исполнительские 
искусства

Chapter 2. Performing Art

№2013-02-13
Қобызда ойнау өнері Искусство игры на кобызе Art of playing kobyz

№2012-02-05
Дәстүрлі домбыралық күйлерді 

орындау өнері
Искусство исполнения 

традиционного домбрового кюя
Art performance of traditional dombra 

kuy

№ 2012-02-012
Сыбызғы аспабында орындау 

дәстүрі
Традиция исполнительства на 

сыбызгы
The tradition of playing sybyzgy

№2012-02-003
Қара жорга – қазақтың ұлттық биі Кара жорга – казахский народный 

танец
Kara Zhorga – Kazakh folk dance

№2012-02-004
Ортеке – қазақтың дәстүрлі 
музыкалы-қуыршақ өнері

Ортеке – казахское традиционное 
кукольно-музыкальное искусство

Orteke – Kazakh traditional puppet 
musical art

3-тарау. Әдет-ғұрыптар, салт- 
жоралар, мерекелеулер

3 глава. Обычаи, обряды и 
празднества

Chapter 3. Social practices, 
rituals and festive events

№2012-03-001
Наурыз. Мерекелеу дәстүрлері Наурыз. Традиция празднования Nauryz. The tradition of celebrating

№2013-03-005
Қазақтың үйлену салттары: Беташар Казахские свадебные обряды: 

Беташар
Kazak wedding rituals: Betashar

№2016-03-001
Қазақша күрес – қазақша дәстүрлі 

күрес
Қазақша күрес – казахская 

традиционная борьба
Kazakh Kuresi – Kazakh traditional 

wrestle

№2015-03-002
Қазақ жылқышыларының дәстүрлі 

көктемгі мерекелік салттары 
(бие байлау, айғыр қосу, қымыз 

мұрындық)

Традиционные весенние 
праздничные обряды казахских 

коневодов (бие байлау, айгыр косу, 
кымыз мурындык)

Traditional spring holiday rituals of 
Kazakh breeders (Bie bailau, Aigyr 

qossu, kymyz muryndyk)

№2013-03-004/1
Қазақтардың сәбидің туғанына 

байланысты салт-дәстүрлері: Тұсау 
кесу

Казахские обряды, связанные с 
рождением ребенка: Тусау кесу

Kazakh rite associated with childbirth: 
Tussau kessu

Қазақстан Республикасының материалдық емес мәдени мұрасынын ұлттық тізімі
Национальный список нематериального культурного наследия Республики Казахстан

National List of Intangible Cultural Heritage of the Republic of Kazakhstan



№2015-03-003
Жұка нанды жасау және бөлiсу 

мәдениетi: Қатырма
Культура распространения и 

приготовления тонкого хлеба: 
Катырма

Flatbread making and sharing culture: 
Katyrma

4-тарау. Табиғат пен 
ғаламшарға қатысты білімдер 

мен әдет-ғұрыптар

4 глава. знания и обычаи, 
относящиеся к природе и 

вселенной

Chapter 4. Knowledge and 
practices concerning nature and 

the universe

№2013-04-007
Асық – асық ойнау дәстүрлі ойыны Асык – традиционная игра в асыки Assyk - traditional game in assyk

№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

№ 2013-04-010
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

№2013-04-003
Көкпар тарту – қазақтың дәстүрлі ат 

cпорты ойыны
Кокпар тарту – казахская 

традиционная конно-спортивная 
игра

Kokpar tartu – Kazakh traditional horse 
sport game

5-тарау. Дәстүрлі кәсіптермен 
байланысты білімдер және 

машықар

5 глава. знания и обычаи, 
связанные с традиционными 

ремеслами

Chapter 5. Knowledge and 
practices related to traditional 

crafts
Қазақтың дәстүрлі домбыра аспабын 

дайындау өнері
Искусство изготовления 

традиционной казахской домбры
The art of making traditional Kazakh 

dombra

№2013-05-10
Қазақ және қырғыз киіз үйлерін 
жасаудың машығы мен дәстүрлі 

ілімдері

Традиционные знания и навыки 
изготовления казахской и 

кыргызской юрт

Traditional knowledge and skills in 
making Kazakh and Kyrgyz yurts

№2013-05-14
Кесте – қазақтың түрлі маталардағы 

кестелеу өнері
Кесте – казахская вышивка на 

различных материалах
Keste - Kazakh embroidery on various 

materials

№2012-05-016
Киіз басу Кииз басу – традиция изготовления 

войлока
Kiyiz basu – the tradition of making felt

№2012-05-009
Қазақтың дәстүрлі кілем тоқу өнері Традиционное казахское 

ковроткачество
Traditional Kazakh carpet weaving

№2013-05-16
Теріден жасалған бұйымдар дәстүрі Традиционное изготовление 

изделий из кожи
Traditional manufacturing of leather 

products

№2013-05-11
Қазақтың зергерлік өнері Казахское ювелирное искусство Kazakh jewellery art

№2013-05-15
Текемет – киіз кілем дәстүрі Текемет – традиция изготовления 

войлочного ковра
Tekemet – tradition of making felt 

carpet
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