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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)



50

ҚазаҚстан Республикасының матеРиалдыҚ емес мәдени мұРасы

The inTangible culTural heriTage of republic of KazaKhsTan

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. 



52

ҚазаҚстан Республикасының матеРиалдыҚ емес мәдени мұРасы

The inTangible culTural heriTage of republic of KazaKhsTan

Берілген/Подана/Submitted: 04.05.2015

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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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. 


