
10. Қазақтың

дәстүрлі ойын-сауық

мәдениеті



Қазақ мәдениетiндегi ойын дәстүрi ғалымдар арасында 

үлкен қызығушылық тудырған.  Қай халықты алмаңыз,  

өзiнен кейiнгi ұрпақтың жан-жақты дамуына қамқорлық 

жасаған. Осы қамқорлықтың басты құралы етiп 

ойындарды да пайдаланған. 



Әр кездегi жас мөлшерiне, әрекет-тiршiлiгiне орай 

лайықталып ойналады. Балалардың сәби кезiнен бастап 

бозбала, бойжеткен шаққа дейiнгi аралыққа арналып 

қалыптасқан сөз ойындары қамтылады. 



Әдетте жастар бiр өнермен қанағаттанбаған, бiрнеше 

өнердi қатар игерген. Ақындар әрi күйшi, әншi, жыршы 

болған, кейде тiптi, ат ойынын, қол ептiлiгiн, бiлек-күшiн 

көрсетiп циркаштардың да қызметiн атқарған. Ақан Серi, 

Балуан Шолақ, Жаяу Мұса, т.б. өнер иелерi сондай сегiз 

қырлы, бiр сырлы болған. 



Ойындардың бiр саласында негiзгi қызметтi атқаратын сөз  

ойындарының негiзгi мақсатында – балаларға жалпы 

жастарға дұрыс сөйлеудi, түрлi құбылыстар мен iс-

қарекеттердi түсiнiктi, жатық етiп сипаттауды үйретумен қоса 

сөйлегенде шешен, тапқыр болуға тәрбиелеу қамтылған. 



Театр өнерінің дүниеге келуін халық өнерінен бөліп 

қарауға болмайды. Бұл екеуі бір-бірімен ажырамайтын 

тығыз байланыста, бір-бірінсіз дамуы да мүмкін емес. Бұл 

құбылысты әлем театрының тарихынан да аңғаруға 

болады. 



Ұлы жазушы, әрі ғалым Мұхтар Әуезов өзінің 

«Жалпы театр өнері мен қазақ театры» зерттеуінде сахна 

өнері мен драматургияның дүниеге келуін халық өнерінен 

бастау алғанын нақты мысалдармен дәлелдеп берген.



Халқымыздың өз іргесінде туған салттық, дәстүрлік 

ойындар, той-думандар, ел аузындағы күлдіргі әңгіме, 

аңыздар,сан қилы жиындарда орындалатын театрлық 

ән-күйлер, күлкілі жәйттер – біздің өнеріміздің дүниеге 

әкелген репертуар мен сахнасы. 



Қазақтың ертеден дәріптеп, қастерлеп келген ұлттық 

сахналық бұйымдардың халық өнеріндегі тегін тектеп, 

болмысын айқындау театртануда аса қажет. Олай болса 

алдымен ұлттық театрдың басты өзегі болған қазақтың 

ескіден келе жатқан көне ауыз әдеби мұраларынан театр 

элементтерін іздестіруге болады. 



Мәселен, «Жар-жар» мен «Беташар», «Айтыс» өлеңдерін 

М.Әуезов ешқандай қоспасыз театр деген.  «Жар-жарда» екі 

топқа бөлініп, яғни қыз бен жігіт болып топтасып, алма-

кезек орындағанның өзінде сахналық әрекетті, астарлы 

тартысты, тіпті әлеуметтік мазмұнды аңғару қиын емес.



Қазақ қызының жанкүйер жақындарымен, ел жұртымен 

қоштасу сәтін сахналық үлгіге жақын сипаттайтын салт 

жырларының бірі – «Сыңсу». Мұнда біздің сахналық 

өнерімізге, актерлік ойынымызға жақын ерекшеліктерді 

байқауға болады.



Театрлық сипатты «Айтыс» өнерінен де көруге болады. 

Сөз өнерінің ең биік шыңы болуымен қатар айтыс табан 

астында суырып салып айтуға, сахнаға жақындық 

жағынан импровизациялық және орындаушылық 

тәсілімен тікелей байланысты.



Ел ішінде ойын-сауықты көркем қызықтырып, асқан 

тапқырлықпен, табиғи дарынымен дүйім жұрттың ішек-

сілесін қатырып, күлкі ләззатына бөлеп, халық арасынан 

жарып шыққан өнер шеберлері болған. 



Қулардың күлдіргі репертуары негізінен аттары  аңызға 

айналған Алдар Көсе, Жиренше, Айдарбек, Торсықбай, 

Қантай, Тантай, Мауқай т.б. төңірегінен өрбіп, асқан 

шеберлігімен, ақыл-ай лакерлігімен қоғам тірлігіндегі 

әлеуметтік құбылыстарды күлкі нысанасына 

айналдырып,жан-жануар хайуанаттардан бастап, сан қилы 

адамдардың естен кетпес комедиялық бейнелерін жасаған. 



Шабытқа мініп, қазақ даласын дүр сілкіндірген ұлт өнерінің 

қайталанбас майталмандары Қалыбек Қуанышбаев, Серке 

Қожамқұлов, Иса Байзақов, Елубай Өмірзақов, Құрманбек 

Жандарбековтер. 



Біздің қазақ халқы салт-дәстүрге өте бай. Әлбетте соның 

бәрінде театр элементтері қатысып отырады. 



Айталық, қыз ұзату тойы алдында істелінетін салты 

бойынша Ы. Алтынсаринның «Орынбор қазақтарының 

салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары» атты еңбегінен 

байқағанымыз «ит ырылдатар» салты бойынша жаңа келген 

күйеу бала босағадан аттар кезде ит болып ырылдап ішке 

енгізбейтін таймас қыздың жеңгесіне ақы пұл төлеу қажет. 



Өз кезегінде босағаны енді аттар күйеу бала ырым-салтын 

орындау кезеңінде қаржылай немесе қымбат сый ұсынуы 

тиіс. Содан кейін ғана «қол ұстату», «шаш сипату» 

жоралғылары басталатын. 



Тағы да бір  өткізілетін салт-жораның бірі –

«кебіс жоғалды». Үйдің үлкен келіні аяқ астынан кебіс 

жоғалтқанын жария етіп айқай-шу көтереді. Әлбетте бұның 

бәрі ойын. Жас күйеуден қайтарар қарымның бірі. 



Қазақ салдары да жалғыз жүрмейтiн. Әр салдың соңында 

ақындар, балуандар, серiлер, өлеңшiлер, домбырашылар 

ерiп жүретiн. Ареоилердiң фанаунаулары сияқты, олар да 

салдармен бiрге өнер көрсетiп, той-думанды қыздыратын. 



Сол кездерде басқа этностардың ешқайсысында 

сақталмаған, тек қазақта фольклорлық үлгiлердi таратушы 

ретiнде орын алған «сал-серiлiк» тип пайда болу кезеңi сол 

құпия одақтардың ыдырауымен байланысты. Мысалы қазақ 

елiнде сал-серiлер жанына бiр топ өнерпаз «нөкерлерiн» 

ерте жүрiп, ел аралаған. 



Қазақ халқының жаңа жылы Наурыз ұлттық ойындарды 

ойнаумен басталған. Мұнда екiге бөлiнген топ өз өнерлерiн 

ортаға салған. Және оның бiр түрiнен ғана емес, жан-жақты, 

ақындар айтысы, бәйге, палуандар күресi, т.б. ойын мен 

өнердiң барлық саласы бойынша қызу тартысқа түскен. 



Сондай-ақ сауықтарда өмiрдiң ұлылығын дәрiптеу алғы 

шарт боп есептеледi. Сөйтiп үлкен сайысқа жол ашылады. 

Ендiгi жерде өлең айтыс дәстүрiнiң iзiмен өрiстейдi. Ұлт 

өнерiне құштар бүгiнгi жеткiншектердiң бұдан үйренерi көп.


