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ҚОБЫЗ МУЗЫКАСЫНДАҒЫ БАТЫС ЖӘНЕ ШЫҒЫС ӨРКЕНИЕТТЕРІНІҢ 

ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ 

 
Түйін: 

Аталған мақалада қазақ музыкалық өнеріндегі шығыс пен бастыс мәдениетінің өзара 

байланыс ерекшеліктері қарастырылады. Автор прима қобыз аспабының даму тарихы мысалы 

арқылы өзгешеліктері мен жалпы бейнесін көрсетеді. Мақалада құрылымдағы түйінді сәттерге, 

репертуарға, аспапта ойнаудың орындаушылық тәсілдеріне, оқып-үйрену үрдісінің 

ерекшеліктеріне, сонымен қатар, қобыз примада ойнаушы танымал орындаушылардың 

шығармашылық қызметіне назар аударылады.  
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«Халық өзінің ұлттық мұрасын сақтауға міндетті» 

Т. Г. Григорьева 

 

ХХ ғасырдың ІІ-ші жартысынан бастап әлемдік өркениеттің дамуы, жалпы 

адамзаттық «әмбебап мәдениет» жайлы ойлар жиі айтылып келе жатыр. Мәселен, 

шығыстық және батыстық, керісінше батыстық және шығыстық өркениет өзара 

ықпалдасып, бірін-бірі өркендетуінің өзі осы жаһандық ғаламды ортақтандыра түссе 

керек. Бұлай деуімізге, зерттеушілердің пайымдауынша, «адамзаттың тұрақтылығы екі 

түрлі бастаулардың – Шығыс пен Батыстың бірін бірі толықтырылуына негізделеді», – 

деуі себеп [1]. 

Батыс пен Шығыс әлемі – ғаламның екі жартысынан тұратын тұтас бір әлем. 

Ғаламның екі жартысын бөліп тұрған өркениет құндылықтары тұтастанып, жаһандануда. 

Тұтастанған жаһандану көшінде әр ұлт пен этностың, әр ел мен жердің, әр халық пен 

мемлекеттің өзінің даралығын, келбетін, ерекшелік сипатын айқындауға ұмтылуы керек. 

Әрине, Батыс пен Шығыстың мәдениетінің әр қайсысының өз өркениеті, екі түрлі 

өмір сүру ұстанымы бар екендігі белгілі. Шын мәнінде, олар бір-бірінен рухани да, 

материалдық та құндылықтарымен ерекшеленеді. Жаңаға ұмтылған, ескіні қызметі кәдеге 

жарап болған дүние ретінде қарастырған Батыс өте қарқынды дамыса, ал әлемнің дамуын 

бақылаушы ретінде қарастырған, табиғат пен бүкіл табиғи әлемді қадірлеген әрі өмірдің 

даму мәнінен үйлесімділік іздеген Шығыс асыға қоймады [1]. 

Батыс пен Шығыстың арасындағы айырмашылық психологиялық тұрғыдан, екі 

өркениеттің менталитеті тұрғысынан алғанда байқалатыны рас. Еуропалық пен 

күншығыстық философиясы түрліше. Бұған олардың табиғат пен қоршаған ортаға деген 

көзқарасы мен қарым-қатынасы куә. Оған еуропалықтың табиғат «ғибадат етпейтін 

шеберхана» ретінде таныса, ал шығыстық тұлға табиғатты өзімен бірге «тұтас әлем» 

ретінде қарастырады. 

Мәдениеттің біртұтас дамуы қарама-қайшылықтарға толы процесс болды. XX 

ғасырда дүниежүзілік мәдениеттің қалыптасуына ұлттық мәдениеттердің өркендеуі 

жолындағы қуатты қозғалыстарымен қабаттас келді. Қазіргі кезеңде мәдениетке 

«еуроцентристік көзқарастың» шектеулі екендігіне көзімізді жеткізіп отырмыз. 

«Техногендік еуропа мәдениеті» ерекше дәріптеліп, оны ұлттық және аймақтық 


