
ОРыНДАУШылыҚ ӨНЕРлЕР

ИСпОлНИТЕльСКИЕ ИСКУССТвА

PERfORMINg ARTSII



24

ҚАзАҚСТАН РЕСпУБлИКАСыНың МАТЕРИАлДыҚ ЕМЕС МӘДЕНИ МұРАСы

THE INTANgIBLE CULTURAL HERITAgE Of REPUBLIC Of KAZAKHSTAN

Берілген/Подана/Submitted: 01.03.2013 Өзгертілген/Изменена/Corrected: 16.01.2016

Қобыз – ысқышы бар музыкалық аспап және қобызда ойнау өнері
Қобыз – смычковый музыкальный инструмент и искусство игры на нем 

Kobyz – stringed musical instrument and the art of playing on it
Қобызда ойнау өнері / Искусство игры на кобызе / Art of playing kobyz

(№2013-02-13)

Қобыз (қаз. «қобыз», «қыл-қобыз») – қазақтың көне екі шекті 
ысқышы бар музыкалық аспабы және бақсы, шамандармен жүргізілетін 
әдет-ғұрыптардың бөлінбес жиынтығы. Қобыз бақсылардың өздерінің 
көмекші рухтарымен (әруақтармен) байланысқа түсерде дәнекерлік 
қызмет атқарды. Қобызда ойнау дәстүрі тек ғұрыптық сипатқа ғана ие 
емес, сонымен қатар жыраудың (данышпан,жырау, жорушы) эпикалық 
шығармашылығымен де тығыз байланысты. Қобыздық дәстүр – 
көшпенді өмірдің ажырамас бөлігі.

Кобыз (каз. «қобыз», «қыл-қобыз») – древний казахский смычковый 
двухструнный музыкальный инструмент и неотъемлемый атрибут 
обрядов, проводимых баксы («бақсы», «қам») – шаманом. Кобыз 
служил средством общения баксы со своими духами-помощниками 
(«аруахами»). Традиция искусства игры на кобызе носит не только 
ритуальный характер, но и тесно связана с эпическим творчеством 
жырау (сказитель, советник, предсказатель). Кобызовая традиция – 
неотъемлемая часть кочевого образа жизни.

Kobyz (kaz. "qobyz", "qyl-qobyz.") – is an ancient Kazakh bow two-
stringed musical instrument and an essential attribute of rites conducted by 
("baqsy", "qam") - a shaman. Kobyz served as a means of communication of 
shamans with their spirit helpers ("aruahi"). Tradition of art playing kobyz  is 
not only has a ritual nature, but also closely linked with the work of the epic 
bard (the narrator, an adviser, a predictor). Kobyz tradition is an integral part 
of the nomadic way of life.

Қобыздың шырғай атты түрінің алғаш пайда болуын аты аңызға 
айналған ақын, жыршы, сазгер Қорқыт (VIII-IX ғғ.) есімімен 
байланыстырады.

Считается, что легендарный степной поэт-песенник, музыкант и 
сказитель Коркыт Ата (VIII-IX вв.) создал ширгай – первый кобыз.

It is believed that the legendary steppe songwriter, musician and storyteller 
Korkyt Ata (VIII-IX centuries) created shirgay – the first kobyz.
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Бақсының қобызда ойнаған 
туындылары «бақсы сарыны» деп 
аталынады. Сарындарды кейде «күй-
сарындар» деп те атайды. Күй-сарындар 
бақсылардың жеке мотивтері мен 
дыбыстарының үлгілері,магиялық 
ғұрыптарды іске асыру кезіндегі қобызда 
ойналатын күйлердің стильдік белгілері. 
Дыбыстар қасқырдың ұлуы, аққудың 
қиқуы, тұлпардың шабысына, атылған 
садақтың үніне және т.б еліктеуден, 
соларға ұқсата отырып шықты. Қобыздың 
және қобыз дәстүрінің тарихы шөл 
аймақтардағы және дала тұрғындарының 
дәстүрлі өмір жолдарының өзгеріске 
ұшырауымен байланысты. Қобызды 
этникалық тарих жыршысы деп аталады.

Произведения, исполняемые баксы 
на кобызе называются «баксы сарыны» 
(звукоизобразительность баксы). Сарыны 
называют еще и «кюйями-сарынами». 
«Кюйи-сарыны» - образцы личных мотивов 
и звуков баксы, стилевые признаки 
кобызовых кюйев при совершении 
магических обрядов. Изображение звуков 
происходило в виде подражания вою 
волков, крику лебедя, бегу коня, звуку 
пущенной стрелы и т.д. Историческая 
судьба кобыза и кобызовой традиции 
связана с изменением традиционного 
уклада жизни насельников степей и 
пустынных регионов. Кобыз называют 
сказителем этнической истории.

The works played on kobyz by the shamans 
called "baqsy saryn" (sound improvising of 
baqsy). Saryns were also named as “kuy-
saryn”. “Kuy-saryn” – is a sample of personal 
motives and sounds of baqsy, stylistic features 
of kobyz kuys when making magic rituals. 
Image of sounds occurred in the form of 
imitation of howling wolves, cry of a swan, 
running horse, the sound of fired arrows, etc. 
Historical destiny of kobyz and kobyz tradition 
associated with the change of the traditional 
way of life of inhabitants of the steppes and 
desert regions. Kobyz is called as a narrator of 
ethnic history.

Қобыз хордофон тобына жатады және 
дайындаудың ерекше технологиясына 
ие. Ол арша, қайың, үйеңкі, қарағай 
секілді ағаштардың тұтас бөлігінен шауып 
жасалынады. 

Кобыз входит в класс хордофонов и 
имеет особую технологию изготовления. Он 
выдалбливается из цельного куска дерева – 
можжевельника (арша, aрча), клена, сосны 
или березы. 

Kobyz belong to the class of chordophones 
and has a special manufacturing technology. It 
hollowed out of a single piece of wood - juniper 
(arsha, archa), maple, pine or birch.

Арша / Aрча / Archa
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The inTangible culTural heriTage of republic of KazaKhsTan

Қобыз үш бөліктен тұрады:
Кобыз состоит из трех частей:

Kobyz consists of three parts:

бас

головной («бас» - голова)

the head («bass» - head

Кеуде бөлігі тостаған секілді жасалынып, 
төменге қарай тартылады. Тостағанның ішіне 
айна бекітіледі.

Средняя часть (основание – «кеуде») 
делается в виде открытой чаши, вытянутой 
книзу. Внутри чаши прикрепляется зеркальце.

The middle (base - "keude") part is made in the 
form of an open cup, extended downward. Inside 
the cup is attached mirror.

Дыбыс керілген қылды ысқышпен үйкелеп 
ысқылап тарту арқылы шығады. Ысқыш – 
доғалдау, садаққа ұқсас келеді. Шыбықтың 
иілген екі басына аттың қылы байланып, түйе 
жүнінен алынған мықты жіппен бекітіледі.

Звуки из кобыза извлекается путем 
трения смычка со струнами. Смычок имеет 
дугообразную форму и напоминает лук: к двум 
концам изогнутой ветки привязывается пучок 
конского волоса и скрепляется крепкой нитью 
из верблюжьей шерсти.

Sounds of kobyz, removed by rubbing with 
a bow-string. The bow has an arcade shape and 
resembles a bow weapon: the bun of horsehair is 
tied to both ends of the bent branch and fixed by 
the strong thread of camel wool.

Аяқ жағы түйе терісімен қапталады. Оған 
тиек орнатылады.

Нижняя («аяқ» - ноги) часть инструмента 
затягивается верблюжьей кожей («дека»). На 
ней устанавливается подставка («тиек»).

The bottom (“ayak" - legs) part of the tool is 
tightened with camel skin ("deka"). The support 
(tiek) is established on it.
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Аспаптың түрі, сыртқы пішіні және жалпы қобыз әуені 
– қазақтардың философиясы мен ішкі әлемін көрсететін 
тұтас бір жүйе деуге болады. Қобызды жасау, қобызда 
ойнау дәстүрлі ортаға болсын, кәсіби қауым арасына да 
тән нәрсе.

Вид инструмента, детали его декорирования и 
кобызовая музыка – целостная система, отражающая 
внутренний мир и философию казахов. Традиция 
изготовления кобыза, исполнения кобызовой музыки 
характерна как для традиционной среды, так и 
профессиональных сообществ.

Type of instrument, the details of its decoration and kobyz 
music is an integral system that reflects the inner world and 
the philosophy of the Kazakhs. The tradition of making kobyz, 
playing kobyz music is typical for traditional environment and 
professional communities.

Қобыздан шыққан дыбысты мамандар 
бурдонды-көп дауысты Әлемдік ағаштың 
дыбыстық баламасы деп атайды. Себебі 
шек әуенді қамтамасыз етсе, екіншісі-
тақырып тудырады. Негізінде халық 
қобызға жолай бермеген. Қазақтардың 
танымы бойынша, қобыздан шыққан әуен 
әлемнің үш бөлігін шарлай жүріп, жаман 
күштерді, сырқаттарды, өлімді қуа алатын 
болған. Қобыздың емдік қасиеті сол, 
ол адам бойындағы әлсіздік, жағымсыз 
әсерлерді сыртқа шығарып, күш пен қуат 
беретін болған.

Звук, издаваемый кобызом, специалисты 
называют бурдонным многоголосием – 
звуковым эквивалентом Мирового Древа. 
Потому как, одна струна обеспечивает 
мелодию, а другая – резонанс. Как правило, 
народ боялся прикасаться к кобызу. По 
представлениям казахов, кобызовая 
музыка, облетая три мира Вселенной, может 
изгнать злых духов, болезни и смерть. 
Лечебные свойства кобыза состояли в том, 
что он изгонял из тела человека слабость 
и негативные чувства, вселяя бодрость и 
силу.

The experts called sound emitted by kobyz 
as bourdon polyphony - the sonic equivalent 
of the World Tree because, one string provides 
the melody, and the other - resonance. As a 
rule, people were afraid of touching kobyz. 
According to the beliefs of the Kazakh people 
sounds of kobyz circling the three worlds of the 
universe could drive out evil spirits, sickness and 
death. Medicinal properties of kobyz consisted 
in the fact that it could drive out weakness 
and negative feelings, from the human body 
inspiring courage and strength.

Қобыздың ішектері 30-60-қа тарта аттың ұзын 
қылынан дайындалады. Ол обертонга бай тембр, қою-
қошқыл сазды үн шығарады.

Струны для кобыза изготавливаются из пучка 30-60 
некрученых конских волос («қыл»), которые дают очень 
густой, богатый обертонами тембр. 

Strings for kobyz made of a bundle of 30-60 non-woven 
horsehair (“qyl”), which give a very dense timbre rich in 
overtones.

Қобыздың түрлері / Виды кобыза / Kobyz types
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Қазақтың сыбызғы аспабында орындау дәстүрі
Традиция исполнительства казахов на сыбызғы

Kazakhs Sybyzgy playing tradition

(№ 2012-02-012)

Сыбызғы (қаз. «сыб» - сыбыр, 
сыбырлау, «ыз» - ызыңдау, 
зырылдау, «ғы» - шымырлататын 
дыбыс деген термин-сөздің 
жалғауы) дәстүрлі музыкалық 
тұрмыстың көне және айрықша 
магиялық дыбыспен баурап 
алып, бой шымырлататын үрмелі 
аспап. 

Сыбызгы (каз. «сыб» - шепот, 
шептание, «ыз» - жужжание, 
дребезжание, «ғы» - окончание 
слова-термина, означающее 
щипящий звук) является 
одним из самых древних и 
завораживающих особым 
магическим звучанием духовым 
инструментом традиционного 
музыкального быта. 

Sybyzgy (kaz. "syb" - whisper, 
whispering, "yz" - buzzing, rattling, 
"gy" - the end of the word, the term, 
meaning hissing sound) is one of 
the most ancient and fascinating 
instrument of traditional musical 
life with specific magical sounding 
wind. 
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Қурай / Курай / Kurai

Көне замандарда үрмелі сыбызғы 
аспаптары балшықтан жасалатын болған

В древности духовые инструменты-
сыбызгы изготовлялись из глины

In ancient times, wind instruments-sybyzgy 
were made of clay

Халық музыканттарының арасында 
сыбызғының  кең таралуы, оның
формасының қарапайымдылығымен, 
материалының қол жетімділігімен 
түсіндіріледі. Сыбызғыны көкқурай, 
қарақурай, таңқурай тағы басқа қуыс 
талдардың  қурайынан жасаған. Қурай ағашы 
жарылып кетпеу үшін оның сыртын мал 
ішегімен не өңешімен қаптаған. Аспаптың 
атауы обертонды дыбыстық нәзік үнді 
қабылдаудан туындайтын дыбыстық өңді 
темброидеалдың дыбысталу ерекшелігінен 
келіп шығады. Алайда сыбызғының шынайы 
дыбысталуы тембрлік жағынан өзгеше 
бір діріл, дыбысталу, сырнайдың жоғары 
дыбыстарын еске түсіретін дыбысталуымен 
байланысты. Осыған орай халықта: 
«Сыбызғының безілдеген үні» деген сөз бар.

Популярность сыбызгы среди народных 
музыкантов объясняется простотой формы 
и доступностью материала, из которого 
его делают – полого стебелька зонтичного 
растения – курая («құрай»). Название 
инструмента происходит от специфики 
звучания - звукового колористического 
темброидеала, который возникает от 
чуткого слухового восприятия обертонов. 
Однако реальное звучание сыбызгы связано 
с тем, что по тембровому колориту он издает 
нечто дрожащее, звучание, напоминающее 
высокие звуки флейты. Поэтому в народе 
принято говорить: «Сыбызғының безілдеген 
үні» («Печально-плачущее звучание 
сыбызгы»).

Popularity of sybyzgy among folk musicians 
explained by the simplicity of the forms and 
the availability of the material from which it is 
made - the hollow stem of the umbrella plant - 
kurai (“qurai”). Name of the musical instrument 
comes from the specific of pronunciation of 
the Kazakh coloristic tembroideal sound [ө] 
which arises from the sensitivity of auditory 
perception overtones. However, the pure sound 
of sybyzgy related to timbre coloring and the 
sounds it produces something trembling, 
resembling high flute. Therefore, the people 
say: “Sybyzgynyng bezildegen uni” (“sad, 
crying sound of sybyzgy”).
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Сыбызғы қурайдан, сондай-ақ ағаштан, 
жезден де жасалады. Қурайдан жасалған 
сыбызғыға үштен беске дейін саңылау 
орнатылады

Сыбызгы изготавливается из тростника, 
а так же дерева и меди. В полом тростнике 
делалось от трех до пяти отверстий

Sybyzgy is made from cane, as well as wood 
and copper. The hollow cane is made of three 
to five holes

Сыбызғыда ойнайтын шеберлер 
тамақпен шырқауды шебер меңгергендер. 
Аспап халықтың ән өнерінде маңызды рөл 
атқарады. Алыс шалғайларда мал баққан 
малшылардың сыбызғы-сырнай аспабы 
олардың жалғыздығына дәру болған. 
Сыбызғы ауыл адамдарына кешкі демалыс 
кезінде қуаныш сыйлай білген. Өнер иелері 
көне аңыздардан, әфсаналардан сыр 
шертіп, әдемі куйлер шерткен.

Мастера, играющие на сыбызгы, 
виртуозно владеют элементами горлового 
пения. Инструмент занимал важное место в 
музыкальной жизни народа. На отдаленных 
пастбищах флейты-сыбызгы скрашивали 
пастухам одиночество. Сыбызгы приносил 
радость людям в вечерние часы отдыха, 
когда музыканты рассказывали прекрасные 
древние легенды и предания и играли 
красивые мелодии. 

Master playing on sybyzgy, masterfully 
possess elements of throat singing. Sybyzgy 
occupied an important place in the musical life 
of the people. On the remote pastures flute-
sybyzgy brightened shepherd’s loneliness. 
Sybyzgy bring joy to people in the evening hours 
of rest, when the musicians told wonderful 
ancient legends and played beautiful melodies. 

Кәзіргі орындаушы
Современный исполнитель

Modern performer
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Өзінің қарапайымдылығына қарамастан, 
сыбызғы тарту техникасы өте күрделі. Алайда 
дәл осындай құрылысымен терең «шынайы» 
тембр және обертонға бай үн бере алады. 
Аспаптағы үш саңылау екіден аса октавты 
қолдануға мүмкіндік береді. Сыбызғыда 
ойнайтын шебер орындаушылар дыбыс 
шығарудың үш әдісін: аспаптың үні, тамақ 
арқылы шығатын үн және саңылау арқылы 
шығатын дыбыс бөліп көрсетеді.

Сыбызғы дәстүрін ұстанушылардың Батыс 
және Шығыс Қазақстанда, Баян-Өлгейде 
(Моңғолияда), Алтай өлкесінің кейбір 
аудандарында өздерінің орындаушылық 
мектептері бар. Қазіргі кезде д сыбызғы аспабы 
көптеген ансамбльдер мен оркестерлерде 
ойналады.

Техника исполнения игры на сыбызгы 
сложна, несмотря на примитивную природу 
инструмента. Однако именно такой дизайн 
способен дать глубокий, «естественный» тембр 
и богатые обертонами звуки. Три отверстия в 
инструменте позволяют использовать более 
двух октав. Мастера-исполнители на сыбызгы 
выделяют три метода извлечения звука: звук 
инструмента, звук резонирует от отверстия и 
горловой звук. 

Носители сыбызговой традиции имеют 
свои исполнительские школы в Западном 
и Восточном Казахстане, Баян-Олгий 
(Монголия), некоторых районах Алтайского 
края. На сыбызгы играют во многих 
современных ансамблях и оркестрах.

Technique of playing on sybyzgy is difficult, 
despite the primitive nature of the instrument. 
However, this kind of design can give a deep, 
“natural” tone and rich overtones sounds. Three 
holes in the tool allow you to use more than two 
octaves. Masters-performers on sybyzgy noted 
three method to extract the sound: the sound of 
the instrument, the sound resonates from the hole 
and the throat sound.

Bearers of sybyzgy traditions have their own 
performing schools in the Western and Eastern 
Kazakhstan, Bayan-Olgiy (Mongolia), some areas 
of the Altai territory. Sybyzgy is played in many 
modern ensembles and orchestras.

Қазіргі сыбызғы
Современный Сыбызгы

Modern Sybyzgy
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Берілген/Подана/Submitted: 20.03. 2012 Өзгертілген/Изменена/Corrected: 01.03.2013 
Өзгертілген/Изменена/Corrected: 01.03.2014

Қазақтың дәстүрлі домбыра күйлері 
Казахский традиционный домбровый кюй

Art performance of traditional dombra kuy

Дәстүрлі домбыралық күйлерді орындау өнері МЕММ қорғау жөніндегі үкіметаралық 
Комитеттің 9-шы сессиясында адамзаттың Материалдық емес мәдени мұраларының 

Өкілдік Тізіміне енгізілген, париж қаласы, (Франция), 24-28.11.2014
Искусство исполнения традиционного домбрового кюя внесена в Репрезентативный 
Список НКН человечества на 9-й сессии Межправительственного Комитета по охране 

НКН, г. париж (Франция),  
24-28.11.2014

Art performance of traditional dombra kuy Inscribed in the Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity on the 9th session of the Intergovernmental 

Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paris (france), November 
24-28, 2014

(№2012-02-05)

Қазақтың дәстүрлі домбыра күйі (қаз. 
«күй») – қос ішекті, алмұрт тәріздес формасы 
бар, мойны ұзын, дәстүрлі музыкалық аспабы-
домбырада орындалатын аспаптық пьеса. Күй 
орындаудың шынайы мағынасы Жаратушымен 
сакральды байланыстарына, тұлғаның ішкі 
үйлесімін қалыптастыруға ұмтылысынан келіп 
шығады. Қазақтар: «Күй - Tәңірдің сыбыры», - 
дейді.

Казахский традиционный домбровый 
кюй (каз. «күй») - инструментальная пьеса, 
исполняемая на домбре – традиционном 
музыкальном инструменте грушевидной формы 
с двумя струнами и длинной шеей. Истинный 
смысл исполнения кюя восходит к сакральным 
отношениям с Творцом и стремлению к 
установлению внутренней гармонии личности. 
Казахи говорят «Күй - Tәңірдің сыбыры» («Кюй 
– это шёпот Тенгри»).

Traditional Kazakh dombra kuy (kaz “quy”) - an instrumental play performed on dombra - a traditional pear-
shaped musical instrument with two strings and a long neck. The true meaning of kuy execution dates back to the 
sacred relationship with the Creator and the desire to establish the internal harmony of the individual. Kazakhs say 
“Kuy - Tanyrdyn sybyry” (“Kuy - a whisper of Tengri”).
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Қазақ халқының көшпенділік кезеңінде, әр 
отаудың төрінде келген қонақтарға үшін де, 
немесе үй иесінің домбырасы ілініп тұратын 
болған.

В период, когда казахский народ 
активно практиковал кочевой образ жизни, 
в каждой юрте на стене висела домбра, 
предназначенная для игры гостей и хозяев 
дома.

At a time when the Kazakh people actively 
practiced a nomadic lifestyle, in each yurt 
dombra was hung on the wall, designed for the 
play before guests and home owners.

Осы аспапты жеке тарту домбыра тартудың 
ерекшелігі болып табылады. Домбыра әртүрлі 
тарихи кезеңдерде жарқын тұлғалардың 
шығуына себеп болды. Домбырада 
орындалатын дәстүрлі халықтық ән-күй 
орындаушылығы арқылы қазақ халқының 
өміріндегі түрлі оқиғалар әлеуметтік 
ұйымдардың құрылымына енгізілді. Әр 
отбасында міндетті түрде күй тартатын және 
күй арқылы тарихы мен терең мағынасын адам 
болды. Қазақ тілінде «күйә сөзінің мағынасы 
«рух және сезім жай-күйі» дегенді білдіреді. 

Особенность домбрового исполнительства 
в том, что это сольная форма игры 
на инструменте. Она способствовала 
выдвижению ярких личностей в различные 
исторические периоды. Через традиционное 
народное музыкальное исполнительство на 
домбре различные события из жизни казахов 
вводились в структуру социальных ячеек. В 
каждой семье был человек, исполнявший 
кюй и раскрывавший его историю и глубокий 
смысл. Значение слова кюй на казахском языке 
означает «состояние духа, состояние чувств». 
В период, когда казахский народ активно 
практиковал кочевой образ жизни, в каждой 
юрте на стене висела домбра, предназначенная 
для игры гостей и хозяев дома.

The feature of dombra performance is a form 
of solo playing the instrument. It has contributed 
to the nomination of outstanding personalities 
in different historical periods. Various events in 
the life of the Kazakhs were introduced into the 
social structure of the clans through traditional 
folk musical performance on the dombra. Each 
family had a person who plays kuy and reveals its 
history and deep meaning. Meaning of the word 
Kuy in Kazakh language is “state of mind, a state 
of feeling”. 
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Домбырада тартылатын күй қазақ 
халқының рухани мұрасы, мәдени қазынасы 
және ол Қазақстанның түкпір-түкпірінде 
жоғары бағаланады. Бүгінгі күнге дейін 
домбырада тартылатын күй отбасылық және 
қоғамдық шараларда әуендетудің негізгі 
элементтерінің бірі болып табылады.

Домбровый кюй есть духовное наследие 
и культурное достояние казахского народа и 
высоко ценится всем населением Казахстана. 
Сегодня, как и в прошлом, домбровый кюй 
является одним из основных элементов 
музицирования во время семейных и 
общественных мероприятий.

Dombra kuy is a spiritual heritage and 
cultural legacy of the Kazakh people and is 
highly appreciated by the entire population of 
Kazakhstan. Today, as in the past, dombra kuy 
is one of the basic elements of music-making 
activities in family and community.

Домбыра Қазақстандағы кең таралған 
музыкалық аспап. Еліміздің әр аймақтарында 
ол өзінің құрылысы және дыбысталуы 
жағынан ерекшеленеді. (Орталық 
Қазақстанда кең көлемді, үшбұрыштау 
келген, мойны қысқа, 6-8 пернелі, ал Батыс 
Қазақстанда домбыра шанағы жұмыр, 
алмұрт тәріздес формалы, 13-14 пернелі 
болып келеді).

Домбра является наиболее 
распространенным музыкальным 
инструментом в Казахстане, различающимся 
по своей конструкции и звучанию в регионах 
страны (более широкий, треугольной 
формы с короткой шеей и 6-8 ладов в 
Центральном Казахстане и более вытянутые 
и грушевидные формы с 13-14 ладами в 
Западном Казахстане).

Dombra is the most common musical 
instrument in Kazakhstan, differing in their 
design and sound in the regions of the country 
(mostly wide, triangular in shape with a short 
neck and 6-8 frets in Central Kazakhstan and 
more elongated and pear-shaped form with 13-
14 frets in western Kazakhstan).
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Ортеке – қазақтың дәстүрлі музыкалы-қуыршақ өнері 
Ортеке – казахское традиционное кукольно-музыкальное искусство

Orteke – Kazakh traditional puppet musical art

(№2012-02-004)

Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінде «Ортеке» («тау арқары») «дауылпаз» деп аталатын дәстүрлі ұрма 
аспабына орнатылған тау ешкісінің, арқардың ағаштан жасалған мүсіні. «Ортеке» өнерін театрландырылған 
қойылым, музыка және қуыршақ биінің араластығы ерекшелендіреді. «Теке» (ешкі) айшықты қуыршақ 
мүсінге щебер аспапта ойнай бастаған кезде жан біткендей болады Ойын барысында дауылпаздың үстіңгі 
қатты бетіндегі ағаш мүсін музыкант орындаған әуеннің ырғағымен қызықты, би қозғалыстарын жасай 
бастайды. Әуен, ілеспе элемент бірінен екіншісіне өзгеріп отырады (орындау мәнері мен нақты ырғақтар).

В казахской традиционной культуре «Ортеке» («горный козёл») представляет собой гибкую 
деревянную фигурку горного козла, помещенную на традиционный барабан, называемый «дауылпаз». 
Оригинальность «Ортеке» заключается в комбинации театрального представления, музыки и кукольного 
танца. Выразительная кукольная фигура, называемая «теке» (козел), как будто оживает, когда мастер 
начинает играть на инструменте. При игре фигурка делает забавные танцующие движения на твердой 
поверхности кожи барабана в такт ритму музыки, исполняемой музыкантом. Музыка, сопровождающая 
элемент, может варьироваться от региона к региону (стиль исполнения и конкретные ритмы).

The Kazakh traditional culture "Orteke" ("mountain goat") is a flexible wooden figure of a mountain goat, placed 
on a traditional drum called "dauylpaz". Originality "Orteke" is a combination of theater performances, music and 
puppet dance. Expressive doll figure, called "Teke" (goat), as if alive, when the wizard starts to play the instrument. 
With the game figure makes fun dancing movement on a hard surface of the skin of the drum to the beat of the 
rhythm of the music, played by musicians. Music accompaning the item may vary from region to region (and 
specific performance style rhythms).
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Теке (ешкі) / Теке (козел) / Teke (goat)

Дәстүрлі ұрма «дауылпаз»
Традиционный барабан «дауылпаз»

Traditional drum «dauylpaz»

Теке музыканттың саусағына ілініп 
байланып, аспапта ойнай бастаған мезетте, 
жіптердің қозғалысынан билей бастайды.

Фигурка начинает двигаться от 
движения нитей, прикрепленных к пальцам 
музыканта, играющего на домбре (казахский 
музыкальный инструмент)

The figure begins to move from the movement 
of the filaments attached to the fingers of a 
musician playing the dombra (Kazakh musical 
instrument)

Шебер Жолаушы Тұрдықұлов 
Мастер Жолаушы Турдыгулов 

Master Zholaushy Turdygulov
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Бұл жанрдағы кейбір шебер орындаушылар бір мезетте екі-үш немесе одан да көп қуыршақтермен 
ойнай алады. «Ортекеде» тек тау ешкісі ғана емес, басқа да жануарлардың мүсіндерін көруге болады. А. 
Жұбанов, Ж. Әбілпейісов секілді қазақстандық өнер саласының зерттеушілерінің айтуынша 1950-1960 
жылдарындағы қуыршақ қойылымдарында адамдардың және жылқы малының мүсіндерін қолданған. 
Бұдан басқа сақталған жазбаларда бір музыкант 8-10 жанды қуыршақтарды басқарып ойнайтын болған.

Некоторые мастера этого жанра могут играть с двумя-тремя и более куклами одновременно. «Ортеке» 
может быть представлена не только в виде козла, но и других животных. По свидетельству казахстанских 
исследователей в области искусства А. Жубанова, Ж. Абелпеисова, в кукольных выступлениях в 1950-
1960 годах использовали фигурки людей и лошадей. Кроме того, по сохранившимся записям, игра могла 
включать в себя и манипулирование одним музыкантом 8-10 марионетками. 

Some masters of this genre can play with two or three or more puppets simultaneously. "Orteke" can 
be represented not only as a goat, but other animals. According to the Kazakh researchers in the field of art 
A.Zhubanov, J. Abelpeisova in puppet performances in 1950-1960 we used the figures of men and horses. In 
addition, be preserved records, the game could also include the manipulation  by 8-10 puppets.
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Ортеке» дәстүрлі музыкалық-қуыршақ 
өнерінің бір түрі ретінде осы аттас қуыршақ 
театрларының арнайы Халықаралық фестивалі 
кезінде насихатталады.

«Ортеке» как вид традиционного кукольно-
музыкального искусства пропагандируется 
во время специального Международного 
фестиваля театров кукол с одноименным 
названием – «Ортеке».

"Orteke" as a kind of traditional puppet-musical 
art is promoted during a special International 
Festival of Puppet Theatres of the same name - 
"Orteke".

Көне замандарда ағаш лақты билету өнері 
әр ауыл адамы білетін болған. Қазіргі кезде 
ондай шебер орындаушылар саусақпен саны  
жоқтың қасы.

В древности искусством управлять 
деревянным козликом обладали в каждом 
ауле, сейчас таких мастеров относительно 
мало. 

In ancient times, the art of wooden trestles had 
to manage in every village, now there are relatively 
few masters. 

ЮНЕСКО Бас директоры Ирина Бокова ортеке 
ойынын орындаушылармен

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова 
с исполнителями игры на ортеке

Director-General of UNESCO Irina Bokova with orteke 
game performers
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Қара жорга – қазақтың ұлттық биі
Кара жорга – казахский народный танец

Kara Zhorga – Kazakh folk dance

(№ 2012-02-003)

Қазақ биінің бір түрі – Қара жорға (қаз. 
«қара жорға», اعروج اراق, «қара жүйрік ат»). 
Биді орындау барысында орындаушы аттың 
құлағында ойнайтын ширақ жігітті бейнелеп 
көрсетеді. Би атқа міну өнерін паш етеді. Әу 
баста ол ерлер ғана орындайтын би ретінде 
саналды. Бірақ уақыт өте келе, Қара жорғаны 
қыздар да билей бастады.

Кара жорга (каз. «қара жорға», اعروج اراق, 
«вороной иноходец») – вид казахского 
народного танца, когда исполнитель 
изображает опытного наездника-
джигита, гарцующего на иноходце. Танец 
популяризирует искусство верховой езды. 
Изначально он считался мужским видом танца. 
Но со временем Кара жорга стали исполнять и 
девушки.

Kara Zhorga (kaz. “qara zhorga”, اعروج اراق, 
“black horse”) - is a kind of Kazakh folk dance, 
when a dancer performs an experienced rider, 
horseman, prancing on the pacer. Dance promotes 
horsemanship. Initially, it was considered male kind 
of dance. Gradually Kara Zhorga was danced by 
girls too.

«Қара жорға» биі аз ғана өзгешеліктерімен және орындау техникасымен ерекше.Биде «жауынгерлік, 
ұтқырлық, алғырлық, қуақы, жұмсақтық, жылдамдық және татулық секілді қасиеттер үндеседі (A. 
Исмаилов). Қара жорғаның «қос жорға», «ер жорға» деген түрлері бар. 

Танец Кара жорга отличается нюансами и техникой исполнения. Он сочетает в себе «воинственность и 
шутовство, мягкость и мобильность, скорость и умиротворение» (A. Исмаилов). Существуют такие виды 
Кара-жорга как «Кос жорга» («Қос жорға») и «Еркек Жорга» («Еркек Жорға»).

Kara Zhorga dance differs by nuances and technique of execution. It combines the”"militancy and buffoonery, 
softness and mobility, speed and peace” (A. Ismailov). There are some kinds of Kara-Zhorga as “a pair of Zhorgas” 
(“Qos Zhorga”) and “Male Zhorga” (“Erkek Zhorga”).

«Қос жорға» 
 «Кос жорга» 

“a pair of Zhorgas” (“Qos zhorga”)

Халық әртісі Әубәкір Ысмайылов
Народный артист Аубакир Исмаилов

National artist Aubakir ismailov
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ҚАзАҚСТАН РЕСпУБлИКАСыНың МАТЕРИАлДыҚ ЕМЕС МӘДЕНИ МұРАСы

THE INTANgIBLE CULTURAL HERITAgE Of REPUBLIC Of KAZAKHSTAN

Бұл биді билеудің бұдан өзге бірнеше 
стильдері бар. Дәлірек айтқанда Қазақстанның 
әр аймақтарында бидің өзіндік ерекшеліктері 
бар. Шығыс Қазақстанда «Қара жорғаны» екі 
адам бірге билейді. Каспий төңірегінде «Қара 
жорға» «Шайтан көк» (тура аудармасы "Аспан 
шайтаны") деп аталынады (К. Ходаров).

Есть несколько стилей исполнения этого 
танца, который имеет свои особенности в 
различных регионах Казахстана. В Восточном 
Казахстане Кара-жорга исполняется в 
партнерстве. В Каспийском регионе Кара 
жорга называется «шайтан кок» (дословно 
«Небесный шайтан») (К. Ходаров).

There are several styles of performance of this 
dance, which has its own characteristics in different 
regions of Kazakhstan. In East Kazakhstan Kara-
Zhorga is executed in partnership. In the Caspian 
region Kara Zhorga is called "Saitan kok" (literally 
"heavenly devil") (K. Khodarоv).

«Қара жорға» биін билеушілер көбінесе 
балалар мен жастар. Дей тұрғанмен күнделікті 
өмірде оны ересек ер адамдар мен әйелдер де 
билей береді. «Қара жорға» қазақтардың он 
сегізге жуық ұмытылған халық билерінің бірі 
саналады (А. Шадетұлы).

Носителями искусства танца Кара жорга 
являются в основном дети и молодежь, хотя в 
повседневной жизни его исполняют и взрослые 
мужчины и женщины. Кара жорга считается 
одним из 18 забытых народных танцев казахов 
(А. Шадетулы).

Bearers of the art of dance Kara Zhorga are 
mostly children and young people, although in 
the daily life it also performed by adult men and 
women. Kara Zhorga is considered one of the 18 
forgotten folk dances of Kazakhs (A. Shadetuly).

Бүгінгі таңда бұл бидің түрін тойларда, 
ұлттық мерекелер кезінде көруге болады

Сегодня этот вид танца можно увидеть во 
время национальных празднеств и свадеб

Today, this kind of dance can be seen during the 
national festivities and weddings

«еркек жорға»
«еркек жорга» («еркек жорға»)
“male zhorga” (“erkek zhorga”)


