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ОРТА АЗИЯ ТҮРКІ ТІЛДЕС ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ (ҚАЗАҚ, ҚЫРҒЫЗ, ӨЗБЕК) 

ЫСҚЫШТЫ АСПАПТАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ 

 
Түйін 

Бұл мақалада Орта Азиядағы түркі тілдес халықтардың дәстүрлі және жетілдірілген ішекті 

аспаптарының нақты түрлері сипатталады: қыл қобыз, прима қобыз, кобуз, сато, гиджак, қыл 

қыйақ, сым қыйақ. Оларға салыстырмалы зерттеу жүргізіледі. Бұл халықтардың ысқышты 

аспаптарының бір-бірінен айырмашылығы дыбыс шығару әдісі, құрылымы, және де ұлттық 

ерекшелігінде жатыр. Аспаптардың әрқайсысы өз музыкалық мәдениетін ерекше етіп көрсетеді. 

Сонымен қатар мақалада көшпелі қазақтар мен қырғыздар, және жартылай отырықшы өзбек 

халықтырының жетілдірілген ысқышты аспаптарына сипаттама беріледі. Әр халық аспаптарының 

материалдарындағы, пішініндегі, қол қойылымдарындағы ұқсастығы мен айырмашылығы 

ажыратылады. Осыған орай Орталық Азиядағы түркі тілдес халықтардың музыкалық аспаптарын 

зерттеген зерттеушілердің (Б.Сарыбаев, Ф.Кароматов, В.Беляев, К.Верков, Г.Благодатов, 

Е.Язовитская т.б.). еңбектеріне сүйенеді. Мақаладағы салыстырмалы талдау заманауи мәдениет 

саласында жетілдірілген аспаптардың мәнін түсінуге мүмкіндік береді. Оларды болашақ зерттеу 

түркі тілдес халықтардың заманауи музыкасының маңызды міндеті болып табылады. 

 

Тірек сөздер: Орталық Азиядағы ысқышты хордофондар, прима қобыз, сато, гиджак, сым қыйақ, 

кобуз. 

 

 

Бұл мақала Орта Азиядағы түркі тілдес халықтардың дәстүрлі және жетілдірілген 

ысқышты аспаптардың салыстыруына арналған. Сондықтан, жұмыста типологиялық 

салыстырма, тарихи салыстырма және системно- этнофоникалық ( Мациевский) әдістер 

қолданылады. Бұл мақалада дәстүрлі және жетілдірілген ысқышты аспаптары 

қазақтардың қобызы және прима қобызы, қырғыздардың қыйағымен сым қыйағын және 

де өзбек халқының сато, кобуз және гиджак аспаптарын қарастырамыз.  

Мақалада төмендегідей мәселелер талқыланады: 

• Орта Азиядағы түркі тілдес халықтардың дәстүрлі және жетілдірілген ысқышты 

аспаптарын талдау. 

• Аспаптардың ұқсастығы және айырмашылығы (құрылымы, пішімі, қол 

қойылымдары) 

• Қазақ, қырғыз, өзбек халықтарының дәстүрлі және жетілдірілген аспаптары талдау. 

Орта Азиядағы түркі тілдес халықтардың тарихы, мәдениеті – жалпы заттық және 

рухани құндылықтары бір ғана тектен көктегеніне күмән жоқ. Содан барып олардың ортақ 

дүние танымы қалыптасқан. Түркологияда түркітілдес халықтардың 

тілінің тарихи тамырын бір арнадан іздеу ежелден бар үрдіс. 

Түркологияның іргетасы тасы қаланғаннан бері түркі тілі, 

этнографиясы, тарихы туралы іргелі еңбектер жазылды. Жалпы түркі 

тілдес халықтарының ұқсас нәрселері көп. Олар түр пішімінен бастап 

салт дәстүрі, өнері, аспаптарыныңда және тағы басқа ұқсастықтары 

өте көп деп айтсақ болады.  

Қыл қобыз 
Қыл қобыз - таңқаларлық пішінді және ғажайып сазды, бай 

тембрлі аспап. Кобыз ен коне аспаптардын бірі. Екі ішегі қылдан 

жасалған, қоңыр дыбысты байырғы қобыз. Бұл қобызда көбінесе 
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күйлер ойналады, бірақ қазіргі таңда классикалық шығармаларда ойналуда. 

Прима- қобыз 
Ұлы Октябрь Социалисттік революциасынан кейін Қазақстандағы 

мәдениет пен өнердің өркендеуіне орай қобыз аспабы қайта туды. 

Қосымша ішек орнату арқылы диапозоны кеңейіп, дыбысы өңделе 

бастады. 

Ысқыш осы заманғы скрипканыкымен алмастырылды. Ойнау 

техникасының тез өсуіне орай 1956 жылдан бастап қобызды қайта 

жабдықтау қажеттігі туды. Үш ішекті қобызға төртінші ішекті қосты. 

Сөйтіп бұрынғы қобыз өзгертіліп жетілдіру нәтижесінде жаңа тембрлі, 

бояуы бар, техникалық мүмкіндігі мол жаңа типті аспап дәрежесіне 

жетті. Төрт ішекті қобызды жасап, Құрманғазы атындағы оркестрге көп 

еңбек сіңірген дирижер Ш. Қажығалиев пен қобызшы Д. Тезекбаев еді. 

Оның ойналуы бұрынғыша флажолетті, тырнақтың сырт жағымен ойнау 

әдісіне лайықталған. [4,131] 

Прима қобыз - төрт ішекті сымнан жасалған, жіңішке дыбысы 

скрипка аспабына ұқсас қобыз. Бұл аспапта көбінде шетел, совет және қазіргі 

копмозиторлардың классикалық шығармалары және прима қобыз аспабына лайықталған 

күйлер ойналады. Прима қобыздың қазіргі кезде скрипкаға арнап жазылған концерт, 

виртуозды шығармалардың күрделілігіне қарамастан еш қиындықсыз ойнайды деп айтсақ 

қателеспейміз. 

Қыл қыйақ 

Қырғыз халқының ысқышты аспабы туралы 

айта кетсек ол «қыйақ», қазақ халқының қыл қобыз 

және прима қобыз аспабы секілді екіге бөлінеді: қыл 

қыяқ және прима қыяқ. Қыл қыяқ аспабы қыл қобыз 

аспабына өте ұқсас, түр пішімі ағаш ожауға ұқсас, 

аспаптың корпусының алды жағы түйенің терісімен 

қапталған. Қыйақта екі қалың аттың жалынан 

жасалған ішегі бар, оның бұрауы кварта және 

квинта. Қыйақ – ол жеке орындаушылық аспабы. Алғашқыда және қазіргі таңда бұл 

аспаппен сүйемелдеп ән айтады.[1,25,26]  

Сым қыйақ 

Сым қыйақ – төрт ішекті аспап, қазақ халқының прима қобызына ұқсас, ағаштан 

жасалады, ал ішектері темірден. Бұл аспап қыл қыяқ аспабының жетілдірілген, оркестрге 

лайықталған түрі. Аспаптың ұзындығы 70 см, ал ені 25 см. Сым қыяқтың қылдары квинта 

аралығы бойында келтіріледі. Бірінші және екінші қылдары бірінші октаваның Ля (A), Ре 

(D) дыбыстары, ал үшінші және төртінші қылдары кіші октаваның Соль (G), До (С) 

дыбыстарында бұралады. Аспаптың диапазоны кіші октаваның соль дыбысынан үшінші 

октаваның соль дабысына дейін.[7,45] 

Сым қыяқтын ноталары скрипкалық кілтте жазылады. Аспапта ойнау тәртібі, дыбыс 

шығару амалдары, қыл қыйақтан айырмасы жоқ. Бірақ, сым қыйақтын дыбысы қыл 

қыйақтың дыбысымен салыстырғанда өзгеше болып келеді. Сым қыяқтын тембры ашық 

және тұнық. 

Ля қылы өте ауыр түрде ашық естіледі. Ре қылы нәзік және жұмсақ болып келеді. Ал 

енді Соль мен До қылдары қоңыр, батыл және қайратты болып естіледі. Сым қыяқтын 

дыбыс биіктігі кіші октаваның до дыбысынан үшінші октаваның до, ре дыбыстарына, 

кейде жоғарғы ля дыбысына дейін барады. [8,21] 

Бірінші Ля (А) қылының дыбыс биіктігі бірінші октаваның ля дыбысынан үшінші 

октаваның до дыбысына дейін жетіп, кейде жоғарғы ля дыбысына дейінгі аралықта да 

ойналып, өзгеше түрде ашық және тұнық дыбыс шағарады. Екінші Ре (D) қылының дыбыс 

биіктігі үнемі бірінші октаваның ре дыбысынан екінші октаваның ре, ми дыбыстарына 
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дейінгі аралықта ойналады, және де дыбыстың естілуі өте нәзік және жұмсақ болып 

келеді. Үшінші Соль (G) қылының дыбыс биіктігі кіші октаваның соль дыбысынан 

бірінші октаваның соль, ля дыбыстарына дейінгі аралықты қамтиды, және дыбыстары 

ашық, қоңыр болады. Төртінші До (С) қылындағы дыбыстардың биіктігі кіші октаваның 

до дыбысынан бірінші октаваның до, ре дыбыстарына дейінгі аралықты алып, дыбыстары 

өте жуан және қоңыр болып келеді.[9,15] 

Өзбек халқының ысқышты аспаптары туралы айтсақ, олар аспапты ешқашанда 

жоралармен рәсімдерге, кішігірім музыкалық қойылымдарға қатыстырмаған. Сондықтан 

олардық музыкалық қорында тек жеке және ансамбльмен қостап ойналатын шығармалар 

бар, және де ол шығармаларды күнделікті күнде де және мейрамдарында да ойнайды. 

Өзбектер жартылай отырықшы және жартылай көшпенді болғандықтан олардың музыка 

мәдениеті әр түрлі. Ішекті ысқышты аспаптар – кобуз, сато, гиджак – олар үшеуіде 

пішінімен, техникалық мүмкіндіктерімен, тембрдың дыбысымен және мәнерлеу 

қасиетімен бөлек болып келеді.  

Кобуз 

(Рустамбек Абдуллаев қарау және қосу) Кобуз баяғыда 

Өзбекстанда (Хива, Бұхара, Самарканд және тағы басқа 

қалаларда) көп қолданылған, ал қазіргі таңда бұл аспап көп 

қолданылмайды десек болады. Ожауға ұқсас пішінді аспап – 

кобузда екі аттын жалынан жасалған ішектері бар, және де бұл 

аспапты камончамен ойнаған – садаққа ұқсас ысқышпен. 

Кобуздың ішектеріне сол қолдың саусақтарымен кішкене ғана 

тигізіп ойнаған, сондықтанда аспаптың бүкіл регистрлерінде 

флажолетке үқсас дыбыстар шығады. Кобуздың негізгі әдемі 

және бай тембрінің қосындысымен, ән күйлердің мәнерлі әр 

түрлі бояу түстермен тыңдалуына әсер етті. Мұндай керемет 

әсем кобуздың дыбыстары шеберлі орындаушылардың 

ойнауымен және орындаушылардың динамикалық дыбыстарын 

нақты ойнаумен дыбыстары тіпті әдемі шықты. Кобуз кварта және квинта бұрауында 

келтіріледі. Өкінішке орай кобуз аспабына арналған өзбек шығармаларының аудио 

жазбалары өте аз.[2,37-38] 

Ортағасырлық қаланың мәдениетінің соңғы кобузшылары XIX–XX ғасырдың 

басына дейін Бұхар мен Самарқанда болған. Қазіргі кезде кобуз аспабы қазақ пен қырғыз 

халықтарында кеңінен пайдалануда. [10,143]  

 Қазіргі таңда кобуз аспабы Орта Азияда – каракалпактарда, қырғыздарда және тағы 

басқа халықтарда кеңінен қолданылады, тек өзбек халқы қазір қолданбайды. Және де 

кобуздың кейбір халықтарда жетілдірген түрі де кездеседі. 

Сато  

Сато аспабы тамбурға ұқсас болып келеді, бірақ корпусы тамбур аспабымен 

салыстырғанда жіңішкелеу және үлкенірек болып келеді. Сатода гиджакта да секілді 

камончамен ойнайды. Бірақ шрихтері жағынан тек легато, портаменто және деташе де 

ойналады. Аспаптын мойыны (даста) ұзын болғандықтан (130-140см), сол саусақтардың 

ішекте ойналуы қиынырақ. Сатода әсемді, созылмалы шығармалар ойналады. 

Шығармаларында неше түрлі 

мелизмды әшекейлер, глиссандо, 

вибрато және де динамикалық 

дыбыстар қолданылады. Сато 

аспабының мүмкіншіліктерін 

репертуарының кең болмауына 

әсер етеді, өйткені аспаптың 

шығармалары көбінде лирика-

лық жанрда ойналады [2,57-58]. 
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Гиджак 

Өзбек халқында қазірде қолданысқа ие, ішекті 

ысқышты аспап және бәрімізге белгілі гиджак аспабы. 

Гиджактың ағаштан, кокос жаңғағынан және асқабақтан 

жасалатын тостаған тәрізді резонаторы бар, тері 

мембранасымен қапталған, және де ағаштан жасалған 

дөңгелек мойны( даста деп атайды ),дәл сондай көлемдегі 

басы болады және ішектеріне сәйкес колкалары бар. 

Мойнынын (даста ) астынғы жағында резонатор арқылы 

мембрананың үстінен темірден жасалған штифт тағылған. 

Ысқыш – камонча ( немесе камон ) деп аталады. Негізінде 

гиджакта 3-4 ішек бар. Ал алдыңғы гиджактарда тек 2 

ішек болатын. Бабурдың айтуы бойынша өз заманының 

шеберлі орындаушысы Кул – Мухаммад Уди гиджакка 

ушінші ішекті ілді дейді. Бірақ осы уақытқа дейн гиджак 

аспабының екі ішекті және үш ішекті онымен коса төрт 

ішекті де аспаптары қолдану барысында. Көбінде 

Өзбекстанда үш ішекті гиджак қолданылады екі ішектіге қарағанда. Өйткені оның 

ішектері темірден жасалған. Бұрауы оның квартамен келтіріледі ( ми-ля бірінші және ре 

екінші октавадағы ). Әрине үшінші жоғары ішек ілінген сон аспаптын диапазоны кең 

болды. Төрт ішекті гиджак астыңғы регистрде диапазон жағынан кенейді. Аспаптың бұл 

түрінде төрт түрлі бұрауы бар, бірақ қазіргі таңда тек квинта және кварта бұрауымен 

келтіріледі.[2,40] 

Музыкадағы ұқсастық музыкалық аспаптың ұқсастығынан да пайда болады. 

Жасалуы, формасы, дыбыс шығару ерекшелігі ұқсас болмаған аспаптардың үнінде 

жақындық болуы мүмкін емес. Бұған дәлел іздеудің өзі артық. Мысалы баяннан, 

гитарадан домбыраның немесе қобыздың үнін шығару мүмкін емес. Оған қарағанда 

формасы аздап ұқсайтын скрипканың үні қобызға жақындау. Демек музыкадағы 

туыстастықтың тектестіктің сыры ең алдымен музыкалық аспапқа байланысты. И.В 

Мациевскийдің «музыкалық аспаптарының құрылымы онда орындалатын саз әуендерінің 

ерекшелігін көрсетеді» деген пікірі шындық. [4, 6-12] Ал аспап өз кезегінде сол аспапты 

жасаған халықтың дыбыс бояуына негізделіп жасалатыны, сол халық жасаған 

жаратылыстық ортаға байланысты болатыны тағы бар.  

Б. Сарыбаев қазақтың музыкалық аспаптары батыс Сібірді мекендейтін түркі тілдес 

халықтарының, сонымен қатар монғол мен қалмақтардың музыкалық аспаптарына көп 

ұқсайтындығы жайлы да жазған. Ал, сол елдердің музыкасы да қазақ музыкасынан алшақ 

емес екенін бәріміз білеміз. Осы тектес ұқсастық туралы В. Виноградовтың «Музыка 

аспаптарының өз ара байланыстылығы тайға таңба басқандай болып, ап-айқын көрінетін 

белгілері Солтүстікке, Орталық Қазақстан мен Оңтүстік Сібірге, Алтайға жетелейді» деуі 

тегін емес [5, 71]. Аспаптардың аттары ұлыстардың диалекті салдарынан өзгеріске 

ұшырағанымен түбі бір екені айдан анық білініп тұрады. Музыкалық аспаптарымыздың 

тектес екені туралы құнды айғақты академик В. Виноградов тапқан «Археологиялық 

олжалардың ішінде кем дегенде осыдан екі мың жыл бұрын тұтынылған қос ішекті 

аспаптың бейнесі айрықша назар аударады. Бұған бүгінгі күнгі ең тектес ең жақын аспап 

ретінде қазақтың домбырасы мен қырғыздың қомузын жатқызуға болады» [5, 89]. 

Бүгінгі күні әлемде ең танымал әрі ең көп тараған еуропалық аспаптар қатарына 

жататын: скрипка, альт, виолончель аспаптарының шыққан тегі ысқышты аспап қобыз, 

шыққан жері Орта Азия екендіктері жайлы да В. Виноградов айтып кеткен. Жалпы түркі 

халықтарының бір тектес аспаптарын салыстырмалы түрде талдап зерттеген кезде 

көптеген халықтардың аспаптары түрлі себептер мен өзгерістерге ұшырағандықтары 

байқалады. Мәселен, қазақтың домбырасы мен қобызы кеңестік дәуірде халық музыкасын 

еуропаландыру ықпалының әсерімен, қазақтың күйлерін оркестрлік жүйеге түсіру 
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нәтижесінде көптеген өзгерістерге тап болды. Дәлірек айтса 1930 жылдары А. Қ. Жұбанов 

тұңғыш қазақ ұлт аспаптар оркестрін құру мақсатында белгілі шебер И. Романенко мен 

біріге қобыз, домбыра аспаптарын реконструкцияландырып, еуропалық дыбыс қатарына 

сәйкестендіре перне мен ішектерді өзгерткен [7,45]. Осы сәттен бастап ежелден келе 

жатқан ауызша музыкалық өнеріміз нота жүйесіне көшті, соның арқасында музыкалық 

мұраларымыз арнайы музыкалық оқу орындарында үйретіліп, елімізде кеңінен 

насихаттала бастады. Бірақ осы сәттен бастап біз түп-тамырымыздан, дәстүрлі қаймағы 

бұзылмаған музыкалық өнеріміздің үлгілерінен, қоңыр табиғи бояуымыздан алшақтай 

бастадық. 

Түркі халықтарының музыкалық өнеріндегі ұқсастық тек аспаптарының 

ұқсастығымен шектелмейді, ол тектестік пен ұқсастық осы аспаптардағы орындау әдіс-

тәсілдерінде де байқалады. Ұрмалы, үрмелі, шертпелі, ысқышты аспаптарымыздағы ойнау 

тәсілдеріміз ортақ. Мәселен, флажолетті дыбысты көбірек пайдаланып, тырнақпен ойнау 

тәсілі қырғыздың қыйағы, қазақтың қобызында сақталған [6, 481]. 

Қырғыз халқы – тілі мен түрі, салт дәстүрі, өнері мен музыкалық аспаптары жағынан 

қазақ халқына ен жақын ұлт. Мәдениетімізбен музыкалық өнеріміз жақын, сонымен қатар 

музыкалық аспаптарымызда өте ұқсас. Жалпы қарасақ көптеген халықтарда кейбір 

аспаптардың кең тарағаны байқалады және де ұқсас болып келеді. Мысалы :қазақтардың, 

өзбектердің, қырғыздардың ысқышты аспаптары бір біріне ұқсас болып келеді, кейбіреуі 

атымен де ұқсас. Өзбек халқында кобуз аспабы біздің қобыз аспабына ұқсас десек болады 

түр пішіміне дейін ысқышына дейін. Ал гиджак аспабын алсақ, бұл аспапты қазақ 

халқының қобызы секілді басында екі ішекті гиджакты жетілдіріп үш ішекті етіп, ал 

кейінен төрт ішекті етіп жетілдіріп, қазіргі таңда сол аспаптың үш түрінде қолданады.  

Қырғыз халқыныңда қыл қыйақ аспабы біздің қыл қобыз аспабымен және өзбектің 

кобуз аспабына өте ұқсас және де олардың жетілдірілген сым қыйақтары да біздің прима 

қобызбен катты ұқсас десек болады. Сым қыйақтың төрт ішегі сымнан жасалған бұл 

аспаптада тырнақтың сыртымен ойнау тәсілі қыл қыйақтан қалған десек те болады. 

Репертуар жағынан ұқсастықтары да көп қырғыз халқының сым қыйақ аспабында да 

шетел композиторлардың атақты техникалық шығармалары ойнала береді.  

Айырмашылығы туралы айта кетсек те аз емес.  

Ол біріншіден репертуар жағынан өзбек халықтарында сато аспабының мойын жағы 

өте ұзын болғандықтан оларға техникалық шығармалар ойнау қиынға соғады. Сондықта 

да сато аспабында тек лирикалық шығармалар ойналады. Және де сато аспабында 

музыкалық әшекейлер көп қолданысқа ие болады екен. Олар мысалы: глиссандо, 

мелизмдер және басқа да неше түрлі дыбыстық бояулар. Және шрихтар жағынан қазақ 

халқының қыл қобызына қарағанда тек легато, портаменто және деташе ойнайды.  

Екіншіден аспаптардың түр пішімі кішкене өзгеше, мысалы: Сато аспабының 

корпусы қазақ халқының қыл қобызына қарағанда үлкенірек, кішкене нар қобызға ұқсас 

болып келеді. Және де аспаптардың пішімі жағынан айырмашылығының бірі ол қырғыз 

халқының қыл қыйақ аспабы арқардың сүйегінен, алма, жаңғақ, алмұрт ағаштарынан 

жасалуы, сол себепті аспаптың қыл қобызға қарғанда дыбысының қатты жаңғырық 

естілуі.  

Үшінші айырмашылығы ойналу жағынан. Қыл қобыз, прима қобыз аспабында 

тырнақтын сыртымен ойнаса өзбек халқының кобуз аспабында тек саусақтарын кішкене 

ғана тигізіп ойнайды, сондықтанда кобуз аспабынан флажолетке ұқсас дыбыс шығады. 

Түркі тілдес халықтардың музыкалық аспаптарының пайда болуы, шыққан тегі бір, 

кейін келе әр бір халықтың өздерінің ерекшеліктеріне, салт дәстүріне сәйкес 

шығармалары, асптардың түр пішімдері көптеген өзгерістерге ұшырай отырып дамыған.  

Ортақ музыкалық аспатар, ортақ музыкалық мұра халықтардың ежелгі 

құндылықтары. Біз солар арқылы туысқан халықтармен жақындаса түсеміз. Аспаптардың 

ортақтығы ортақ әуен саздың тууына себеп болған. Ол әуен-саздар, біздің рухан 

тұтастығымыздың белгісі. Түркі тілдес халықтардың өнерін, мәдениетін біртұтас кешенді 
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түрде зерттеу – қазіргі жаһандану үрдісінде де маңызын жойған жоқ. Осы бір байырғы 

ортақ мәдениетті тану мен сақтап қалу түркі ұрпақтарының әлемдік өркениеттегі алар 

орнын айқындауда ерекше маңызды. Халықтардың тарихи туыстастығы оның тарихы мен 

тілінде ғана емес музыкалық өнерінде де сақталады. Музыкадан ұлыстардың тарихи 

тамырын тануға болатын көптеген фактілер табуға болады, сол фактілердің бірі туыстас 

музыкалық аспаптар. Сондықтан, ортақ музыкалық мұрамызды кешенді түрде, салыстыра 

зерттеу — түркология ғылымына да, түркі халықтарын жақындастыруда да берері мол 

игілі іс. 
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Б. Копжанова 

ВИДЫ СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ (КАЗАХОВ, КИРГИЗОВ, УЗБЕКОВ)  

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены виды традиционных и усовершенственных смычковых 

инструментов тюркских народов Центральной Азии: Қыл қобыз, прима-кобыз, сато, гиджак, қыл 

қыйақ, сым кыйак, кобуз. Предпринимается попытка сравнительного изучения. Смычковые 

инструменты отличаются друг от друга национальными особенностями, строением и звуковым 

колоритом. Каждый из них представляет свою музыкальную культуру. Значительное внимание в 

этой статье уделяется усовершенствованным смычковым инструментам кочевых киргизов и 

казахов, а также полуоседлых узбеков. Выявляются сходство и различия струнных инструментов в 

формах, материале изготовления, а также их постановке. Автор опирается на труды по 

музыкальным инструментам тюркских народов Центральной Азии (Б.Сарыбаев, Ф. Кароматов, 

В. Беляев, К. Вертков, Г. Благодатов, Е.Язовитская и т.д). Сравнительное исследование позволяет 

понять значение усовершенствованных инструментов в современной культуре. Дальнейшее их 

изучение является важной задачей современной музыкальной тюркологии. 

 

Ключевые слова: смычковые хордофоны Центральной Азии, прима-кобыз, сато, гиджак, сым 

кыяк, кобуз. 

 

 

B. Kopzhanova 

TYPES OF BOWED INSTRUMENTS OF CENTRAL ASIAN TURKIC PEOPLES  (KAZAKH, 

KIRGIZ, UZBEK)  

 

Abstract 

In this article, we consider the types of traditional and reconstructed bowed instruments of the 

Turkic peoples of Central Asia: kyl kobyz, prima-kobyz, sato, gijak, kyl kyyak, sym kyyak, kobuz. An 

attempt of comparative study is made. The bowed string instruments differ from each other in national 

features, structure and sound color. Each of them represents their musical culture. Considerable attention 

is paid to reconstructed bowed instruments of nomadic Kirghiz and Kazakhs, as well as semi-settled 

Uzbeks. Similarities and differences of stringed instruments are revealed in the forms, material of 

manufacture, and also performing position. The author relies on works on musical instruments of the 

Turkic peoples of Central Asia (B. Sarybayev, F. Karomatov, V. Belyaev, K. Vertkov, G. Blagodatov, 

E. Yazovitskaya, etc.). Comparative research allows to understand the importance of reconstructed 

instruments in modern culture. Further study of them is an important task of modern musical Turkology. 

 

Keywords: bowed chordophones of Central Asia, prima-kobyz, sato, gidzhak, syim kyyak, kobuz. 
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