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Ауызша айту дәстүрлері және айту формалары
Устные традиции и формы выражения
Oral traditions and forms of expression

Нематериальное культурное наследие Республики Казахстан

(№2013-01-20)
Терме – қазақ ауыз әдебиетінің жыршылық-жыраулық жанры
Терме – песенно-речитативный жанр казахского фольклора
Song and recitative genre of Kazakh folklore – Terme

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.

Термеші / Исполнитель терме / Terme performer

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

Берілген/Подана/Submitted: 28.05.2012

Өзгертілген/Изменена/Corrected: 01.03.2013

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

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.
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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.

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.

Akyns compete with each other without any
preparation, minutely composing poems mutualanswers 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
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«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.

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

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» («сүреайтыс»). 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.

Еліміздің барлық аймақтарында аталмыш бірегей
жанрдың өкілдері бар. Олар жергілікті жердің ойынтойларында, 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

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.

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
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(№2013-01-23)
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

Берілген/Подана/Submitted: 01.03.2013

Өзгертілген/Изменена/Corrected: 16.01.2016

Жетіген аспабында ойнау өнері
Искусство игры на жетыгене
The Art of playing the zhetygen

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.

Еділ Хусаинов
Едиль Хусаинов
Edil Khussainov

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").
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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.

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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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.
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