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тылат.  
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Абдан кызыктуу жана философиялык те-

рең мазмундуулугу менен өзгөчөлөнгөн, эл-

дик ырчы-обончулук өнөрүнүн музыка таа-

нуучулук булактары, оозеки чыгармачылык-

тын жана аткаруучулук маданиятынын  би-

римдиги катары каралат. Элдик музыкалык 

оозеки чыгармачылыкта, ырчылык аткаруу-

чулук анын негиздеринин бири болуп эсеп-

телет. Адам баласынын жөө сөз менен жет-

кире албаган, ички дүйнөсүнүн тереңинде 

жаткан философиялык түйүндүү ой-толгоо-

лорун: кубанычын, күйүтүн, кайгы-капасын, 

жакшылыгын, ийгилигин ж.б. баарын мүнөз-
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дөп чагылдырган обондуу ыры менен, обо-

лото созгон жанга жагымдуу кооз тембрлүү 

үнү аркылуу билдире алган.  

Адам баласынын ырдоо үнү – бул өтө на-

зик келген, чеберчилиги арткан, жанга жа-

гымдуу, өзгөчө сапаттагы касиетке ээ бол-

гон, кадимкидей эмес, ошону менен бирге, 

ачык-айкын таасирдүү жана көркөм-кооз ка-

ражаттарга бай аспап. Ырчынын ырдоо үнү-

нүн күч-кубаттуулугу, тембринин кооздугу, 

ийкемдүүлүгү ырлардын көркөмдүк бийик-

тигине жеткирүүгө дарамети бар, ырды кай-

рыктоо мүмкүнчүлүктөрүнүн кенендиги, 

ачык-айкын пафостун, драматизмдин молду-

гу, көмөкөйдө кенен дем алуу менен обонду 

көкөлөтө созуу аркылуу ырдоо манерасы, ат-

каруучулуктун жогорку чеберчилиги – мына 

ушунун баары, байыртадан бери кыргыз эли-

нин ажайып көркөм-кооз тоолуу жергесин-

деги элдик жогорку професссионалдык ыр-

чылык аткаруучулук мектебинин салттуу 

түрдө жашоосу менен өнүгүп келгендигин 

айгинелеп турат.  

Кыргыз элинин ырчы-обончулук өнөрү, 

башка жанрлар (төкмө-акындык, дастан ай-

туучулук, аспапчы-күүчүлүк) менен, бирдик-

түү эриш-аркактуулукта жана диалектика-

лык тыгыз байланышта болсо да, социалдык-

тарыхый өнүгүү жолунда, алардын негизги 

булагы катары саналат. Алардын рационал-

дуу шартталган тыгыз байланыштагы диа-

лектикасы аткаруучулуктун бийик мадания-

тына жеткире алган. Демек, дастан айтуучу-

лук, төкмө-акындык жана аспапчы-күүчүлүк 

өнөрлөрдүн негизинде обончулуктун жат-

кандыгын ачык-айкын көрө алабыз. 

Элдик ырчылык өнөрдү жаратып, сактап, 

өнүктүрүп, улам кийинки муундарга калтыр-

гандар – эл ичинен чыккан чыгаан музыкант-

аткаруучулар болгондугу бизге маалым. Ал 

музыканттардын философиялык ой-толгоо-

лордо жаралган социалдык-тарыхый мүнөз-

дөгү чыгармаларын угуп, улам кийинки 

муундагы өнөрпоздор өздөрүнүн аткаруучу-

лук дараметине жараша, чыгармачылыктары 

жана аткаруучулук чеберчиликтери өнүккөн. 

Бул жагдайда, алар эл ичинде салтка айлан-

ган философиялык-эстетикалык негиздеги 

социалдык-тарыхый маанидеги «устат-ша-

кирттик» салттуу жолу менен өнөрлөрүн өр-

күндөтүшкөн.  

Элдик ырчы-обончулук аткаруучулук 

өнөр, өзүнүн көп түрдүү жанрдуулугу жана 

интонациялык байлыгы жагынан, байыркы 

булактарынын салттуулукта сакталышынын 

мыйзам ченемдүүлүгү жана алардын диалек-

тикасынын байыркы элдин социалдык-тары-

хый жашоосу менен эриш-аркактуулукта 

өнүгүүсү аркылуу баалуулукта өзгөчөлөнөт. 

Музыкалык-улуттук диалекттердин аркасын-

да, өзүнө тиешелүү мүнөздүүлүгү менен өз-

гөчөлөнгөн, элдик ырчылык-обончулук ме-

нен аткаруучулук маданияттын этностук бү-

түндүүлүгү жатат. Бул сферада биз музы-

калык-поэтикалык тил менен аналитиктик-

интерпретациялык чыгармачыл ишмердүү-

лүктүн философиялык көз караштагы диа-

лектикасын көрө алабыз.   

Кыргыз элдик ырчылык аткаруучулугу 

менен жуурулушкан обончулугу, филосо-

фиялык ой-толгоо боюнча айтканда, поэтика 

менен диалектикалык тыгыз байланышта ка-

лыптанып өнүккөн. Мунун диалектикасы 

ырчы-обончу жеке эле аткаруучу гана бол-

бостон, анын акындык касиетинин болгонду-

гунда. Элдик ырчы-обончулар чыгармачы-

лыктарында, маданият таануучулук ой менен 

айтканда, коомчулуктун өз доорундагы 

жашоо-тиричилигин философиялык, саясий 

ой-толгоолорун, идеяларын, бир бүтүндүү-

лүгүн поэтикалык формаларда негиздеп, аны 

обондуу кайрыктарга салып, жалпы элге 

билдиришкен. Ошондуктан, ырчы-обончу-

лардын чыгармачылыгындагы поэзиянын 

философиялык-эстетикалык жана этикалык 

ой-толгоолору, маданият таануучулукта 

музыкалык-поэтикалык улуу мурас, бай ка-

зына, соолбос булак катары саналат. 

Ырчы-обончулардын чыгармачылыгын 

жана аткаруучулугун, философиялык ой-
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жүгүртүү менен билдирсек, ал кандай гана 

коомчулук болбосун, анын жашоо-тиричили-

гиндеги айлана-чөйрөсүндөгү болуп турган 

окуяларды сезе билүүнүн, жаратылыш-

табиятынын кубулуштарды аңдоонун, адам 

баласынын жеке турмушундагы айрым 

социалдык-этикалык маселелерди жеткилик-

түү түшүнө билүүнүн жарчысы катары кыз-

мат кылган. Коомчулуктун жашоосун, жара-

тылыштын табияттуу сырларын, адамдардын 

пендечилик турмушун, алардын бир бүтүн-

дүү диалектикалык тыгыз байланыштарын 

билүүгө багытталган ырчы-обончулардын 

ички сезимдик матерализми, диалектикалык 

аңдап-байкоолору жашоо дүйнөсүнүн 

карама-каршылыктарын өз алдынча тескөөгө 

мажбурлаган.   

Элдик ырчылык аткаруучулук  өнөрүндө, 

дастан айтуучулук жана төкмө акындык 

менен катар, ырчы-обончулук өнөрү да, эл 

ичинде байыртадан бери диалектикалык ты-

гыз байланыштагы тынымсыз өнүгүү жолун-

да болду. Нечендеген чыгаан ырчы-обончу-

лар кезеги менен калың элдин ичинен сууру-

луп чыгып, элдик нукура ырчылык аткаруу-

чулук өнөрүн, салттуу аткаруучулук мекте-

бине айлантып, классикалык үлгү катары, 

муундан-муунга өткөрүп, өнүктүрүп ке-

лишти.   

Элдик ырчы-обончулук өнөрүн жараткан-

дар да, аны өркүндөткөндөр да, аткаруучу-

луктун чеберчилигин өнүктүрүп, мадания-

тын бийик көтөрүп, өзүнчө мектебин аздек-

тешкен. Бизге дареги жетип, белгилүү бол-

гон элдик ырчылык мектебинин гүлдөп өс-

көн мезгили, XIV кылымдагы Токтогул ыр-

чы, кийинки XIX кылымдагы Бурулча (1836-

1918), Сартпай (1839-1919), XIX кылымдын 

аягы – XX кылымдын башындагы Токтогул 

(1864-1933), Боогачы (1867-1935), Эсенаалы 

(1873-1962), Абдрахман (1889-1940), Сырт-

пай (1895-1925), XX кылымдын биринчи 

жарымындагы Атай Огонбаев (1900-1949), 

Муса Баетов (1902-1949), Калмурат Нурдөө-

лөтов (1902-1964), Шекербек Шеркулов 

(1902-1980), Ызакан Табалдиев (1905-1933), 

Асанбек Жантемиров (1908-1990), Бектемир 

Эгинчиев (1910-1964), Абдыкалый Темиров 

(1911-1951), Мыскал Өмүрканова (1915-

1976), Жумамүдүн Шералиев (1915-1992)  

сыяктуу элдик профессионал ырчы-обончу-

лардын чыгармачылыктары жана аткаруучу-

лук өнөрлөрү менен байланышкан. 

Кыргыз элинин ырчы-обончулук аткаруу-

чулук маданияты өзүнүн регионалдык стил-

дери, аткаруучулук ыкмаларынын түрдүү 

мүнөздүүлүгү, филисофиялык ой толгооло-

ру, ар бир ырчы өзүнүн аткаруучулугунда 

сактап келген салттуулугу, ошондой эле ар 

кандай мезгилдик пласттары, миңдеген  

жылдар ичиндеги өзүнө камтыган социал-

дык-тарыхый жолу менен, үзгүлтүксүз өнү-

гүү процессинде улам кийинки муундарга 

салт катары өтүп, өнүгүп келүүдө.   

Байыркы кыргыз элинин маданиятында, 

улуу мурас катары саналган анын оозеки 

адабиятынан, көркөм өнөрүнөн кем калыш-

паган ырчы-обончулук мурасы, элдик музы-

калык аткаруучулук маданиятында орчундуу 

орундуу элейт. Ал өзүнчө өзгөчөлүктөгү ка-

сиетке ээ. Мындай өнөрдүн ээси ырчы да, 

обончу да, ошону менен бирге акын да бол-

гон. Ырчылар обондорун өзүлөрүнүн фило-

софиялык терең мазмундуу керемет ыр сап-

тарына жазышкан. Ырчы-обончулардын өнө-

рү элдин калың катмарына тарап, бүтүндөй 

турмушу менен диалектикалык эриш-аркакта 

өнүккөн. Алардын чыгармачылыктарынан 

элдин жашоосун, жергенин ажайып коозду-

гун, ыйыктыгын, касиетин чагылдырган пат-

риоттук ырлар менен катар, күйгөн, секетбай 

өндүү ашыктык, сүйүү ырларын кеңири ке-

зиктиребиз. Мындай мүнөздөгү ырлардын 

аткаруу салты, таңдайда такылдата, көкөлөтө 

созуп ырдоодо болгон. Ар бир ыр, ар бир 

ырчынын үнүнө мүнөздүү келүү менен, жо-

горку аткаруучулук чеберчилигинин табия-

тына жараша, шайкеш келүү аркылуу жаңы-

рып, анын ажары ачылган. Бул жагдайда, ыр-

чынын жеке эле табият тартуулаган жагым-



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                           ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
                                                                                                70 

дуу тембрлүү үнү гана эмес, анын эң алды 

ички көмөкөйлүк сезими, музыкалык шык-

жөндөмдүүлүгү, философиялык ой толгоосу, 

ырдын мазмунуна терең түшүнүү менен жет-

кире аткаруучулук маданиятынын жогорку 

деңгээлде болушу талаптуу болгон.  

Кыргыз элдик ырчылык аткаруучулук 

өнөрү, маданият таануучулук көз карашта, 

өзүнүн көптөгөн негизги параметрлери, өзү-

нө гана мүнөздүү спецификалык сапаттары, 

тарыхый баалуулугу жана өзгөчөлүктөрү, 

ошондой эле жогорку аткаруучулук мада-

нияты, итальялык «бельканто» («bel canto») 

ырчылык өнөр мектеби менен окшоштугу 

бар экендигин тастыктап турат. Мындай ой-

толгоонун да ырастыгы бар. Себеби, байыр-

тадан бери эле кыргыз элдик ырчылык атка-

руучулук өнөр чөйрөсүндө, «тоо булбулу», 

«бал таңдай», «жез таңдай», «ак таңдай», 

«көмөкөйлүү ырчы», сыяктуу элдик термина-

логиялары айтылып, кеңири тарап сакталып, 

бүгүнкү күнгө чейин келгендиги бекеринен 

эместир.  

Кыргыз элдик салттуу ырчылык өнөрдүн 

тарыхый-социалдык жашоосу, элдик профес-

сионал ырчылардын мыкты аткаруучулук че-

берчиликтери орус изилдөөчүлөрүн кызык-

тырбай койгон эмес. Белгилүү этнограф, түр-

колог, кыргыз тарыхын иликтөөчү С.М.Аб-

рамзон өзүнүн эмгектеринде элдик ырчылык 

аткаруучулук жөнүндөгү оюн мындайча бил-

дирген: «Созолонтуп сөз кошуп ырдоо кө-

бүнчө алыскы райондордо, маселен, алайлык 

кыргыздарда сакталып калган, бирок, ал 

ошондой эле эпикалык чыгармаларды, көп 

массалык эл ырларын, өзгөчө ырым-жырым-

дык ырларды аткаруунун манерасы катары 

жашоосун улартып жатат. Бирок, кыргыз му-

зыкасында созуп ырдай турган ырлар түрүн-

дө ыр чыгармачылыгынын башка багыты да 

келип чыккан жана өнүккөн. Аларга лири-

калык, ашыктык ырлары, койчулардын ыр-

лары таандык. Созолонтуп ырдоо түндүк 

кыргыз урууларында кеңири тараган» [1]. Ал 

эми адабиятчы Г. Гачев кыргыз ыры жө-

нүндө өзүнүн оюн мындайча айткан: «Ыр, 

искусствого караганда бир канча артык бол-

гон, ал касиеттүүлүк, арбап алуучулук ой-

сезимде аткарылды... шаардык – өнөр-жай-

луу, соода-сатыктуу отурукташкан өлкөлөр-

гө караганда, анын элдин жашоосундагы, та-

рыхындагы жана маданиятындагы салыш-

тырмалуу салмагы, ченемсиз зор болгон» [2].  

 Кыргыз элдик ырчылык өнөрүнүн атка-

руучулук бийик маданияты, анын байырта-

дан берки сакталып келген салттуулугу чет 

элдик изилдөөчүлөрдүн да көңүлүн бурган. 

Мисалга алсак, француз окумуштуусу 

Г.Капю элдик таланттардын бири Идирис-

кулдун ырчылык өнөрүнө көңүл буруп, мын-

дайча мүнөздөгөн: «Талаага кийүүчү кийим-

чен бул кыргыз (казак), бүлбүлдөгөн оттун 

жарыгында чыныгы азаматтай көрүндү. 

Анын жаркын маанайдагы сыпайкерчилиги, 

өзүн эркин кармаган кыймыл-аракети, жум-

шак манерасы жана келбети жагымдуу. Ал 

боз үйдүн кире беришине ыңгайлана отура 

калып, аспабын толгоого келтирип, жай, бир 

канча үзгүлтүктүү ыргакта минордук тондо-

гу обонду ойноп баштады. Анын абдан күч-

түү угуу сезимталдуулугу: аспабынын тол-

гоосу кичине эле жанып кетсе, ал ошол замат 

оңдоп алды, андан соң, ал акырындап кооз 

фиоритуралар (италья тилинде Fioritura – гүл 

ачуу, гүлдөө – музыкада, ар кандай түрдөгү 

обондук көркөм-кооздомолор) менен көр-

көмдөп, обонду вариациялап баштады. Ал 

аспаптык оюну, ага ырахат берген көрүнөт. 

Обондун ыргагы ылдамдоо менен, оюн кы-

зуулап барып, ырга кезек берди. Ал жаш 

жана бардар кыргыз кызына болгон сүйүүсү 

жөнүндөгү кедей жигиттин ырын ырдады. 

Идирискул – чыныгы артист, ал өзүнүн ыр-

чылык аткаруучулук өнөрүнүн таң калаар-

лык чеберчилик-виртуоздуулугуна жетти. 

Андан артык кандай нерсеге таң калаарыңды 

билбейсиң: чеберчилигинеби же укмуштуу-

дай көркөм-кооз ырынабы?». Андан ары 

француз окумуштуусу, – «Европадагы кайсы 

гана опералык театры болбосун, Идирискул 
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ырчы сыяктуу тенорлор алардын сыймыгы 

жана даңктуусу болмок», – деген абдан туу-

ра оюн билдирген [3]. Окумуштуунун мын-

дай абдан так, даана берилген философиялык 

ой толгоодогу мүнөздөмөсү, кыргыз ырчы-

сынын ырдоо манерасын, бой-келбетин жана 

аткаруучулук жүзүнүн көркөм стилин, диа-

лектикалык бир бүтүндүүлүктө аныктап тур-

гандыгына көңүл бурбай кое албайбыз. Ал 

эми, музыка таануучу А. Затаевич: «Жети-

сегиз жана андан алыс чакырым жерге чейин 

угулган ырчынын үнүнө күбө болуудан ар-

тык ага мактоо жок», - деп кыргыз ырчыла-

рына жогору баа берүү менен мүнөздөгөн 

[4]. 

Элдик ырчы-обончулуктун аткаруучулук 

маданиятынын жогорулугун, чеберчилик ык-

маларынын молдугун, шык-жөндөмдүүлүгү-

нүн ар тараптуу күчтүүлүгүн Боогачынын, 

Сыртбайдын, Мусанын, Атайдын, Мыскал-

дын, Асектин аткаруучулук өнөрлөрүнөн, 

алардын «Үкөй», «Сыртбайдын ыры», «Кал-

мураттын обону», «Сагынам», »Окудум бор-

бор шаарынан» сыяктуу жоон топ элдик 

классикалык ырларын аткаруудан ачык-

айкын көрө алабыз. Музыка таануучулук 

жагдайынан караганда, алардын өтө жагым-

дуу көркөм-кооз келген тембри, ырдоо үн 

бийиктик ченеминин кенендиги, күч-кубат-

туулугу, аткаруучулук жанга жагымдуу ма-

нерасы жана жогорку чеберчилиги, бийик 

маданияты менен өзгөчөлөнүп, аткаруучулук 

касиетке ээ болушкан. Маданият таануучу-

лук ой-толгоо менен айтканда, алар элдик 

ырчылык мектебинин негизин бузбай сактоо 

менен, ырлардын кыябын таап, көркөмдөп, 

ажарын ача аткарышкан. Ырчы-обончулар 

элдик музыканын берметтери аталган клас-

сикалык чыгармаларды аткаруу менен, алар-

дын таалиминде обондорду, ырларды чыга-

рууга аракет жасашкан [5].  

Токтогулдун, Калмураттын, Сыртпайдын, 

Мусанын, Асектин стилинде ырдоонун бү-

гүнкү күнгө чейин сакталган салттуулугун, 

өзгөчө жаш ырчылар элге даңазалап, жайыл-

тып келе жатышкандыгы алардын обончулу-

гунун оригиналдуулугу, элдиктүүлүгү жана 

ырчылык заткаруучулук маданиятынын би-

йиктиги. Бул жагдайда, бүгүнкү күндөгү ти-

гил же бул жаш ырчы Мусаны же Атайды 

туурап ырдайт деп ойлогондор да кездешет. 

Мында маселе, ал залкар ырчыларды тууроо-

до эмес, улуу акын Токтогулдун шакирттери 

сыяктуу эле, анын аткаруучулук манерасын-

да, стилинде, салттуулугун, ырдоо ыкмала-

рын бузбай, өзгөртпөй ар бир ырчы өзүнө 

мүнөздүү аткаруучулук маданиятында ыр-

доодо. Демек,  маселе Мусанын, Атайдын, 

Мыскалдын ырчылык аткаруучулук өнөрү, 

элдик ырчылык аткаруучулук менен тектеш-

тиги, өзөктөштүгү, үндөштүгү, ошону менен 

бирге, салттуулугу сакталып, тыгыз байла-

нышта өнүгүп келүүсүндө. Эгерде, элдик 

салттуу ырдоонун ыкмаларын өзгөртүп ыр-

даган болсок, ал ырлардын мазмуну, автор-

дун билдирейин деген ою, мүнөзү, көркөм-

дүгү, уккулуктуулугу, аткаруучулук ыкма-

лары, салттуулугу ж. б. сапаттары бузулууга 

дуушар болуп, ал гана эмес ал чыгарманын 

жашоосу да, токтолуп калышы мүмкүн. Ант-

кени, учурдагы көпчүлүк жаш ырчылар (эс-

трада багытындагы) Батыштын шайкелең 

музыкасынын кулу болуп, алардын таасири 

астында, терс мүнөздүүлүккө, элдик салттуу 

ырдоо мектебинин бурмалоосуна дуушар 

кылып келишүүдө. Себеби, аларга бүгүнкү 

кыргыз радио жана теле көрсөтүү да, аларга 

ыңгайлуу шарт түзүп, көмөк берүүдө. Ал ра-

диодон угулган, же теледен көрсөтүлгөн 

шайкелең ырлар, жалпы элибиздин кийинки 

жаш муундарына, ташка тамга баскандай ка-

туу таасирин тийгизүүдө. Бүгүнкү күндө, 

мындай мүчүлүш-кемчиликтерди кезиктирүү 

кыйын эмес. Эгерде, жогоруда айтылгандай 

мүчүлүштүктөрдүн улануусу күч алып, ага 

кайдыгерлик мамиле жасалган болсо, элдик 

ырчылык аткаруучулук өнөрүнүн салттуулу-

гу бузулуп, ал улам кийинки муундарга 

өтүүдө, изи жок жоголуп кетиши мүмкүн. Ал 

гана эмес, мындай кемчиликтер элибиздин 
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улуттук өзгөчөлүгүнө да терс таасирин тий-

гизип, анын жоголуусуна дуушар кылары 

шексиз.  

Бүгүнкү күндө, элдик ырчылык аткаруу-

чулук мектебинин өсүп-өнүгүүсү, жаш муун-

дарды аткаруучулук өнөргө тарбиялоо, ил-

гертеден келе жаткан бабалардын ырчылык 

өнөр мурастарынын, устаттык жана шакирт-

тик салттуу жолдорунун негизинде жүргү-

зүлүүсү коюлган. Демек, маселе элдик ырчы-

лык аткаруучулук өнөрүнүн нечен кылым-

дардан бери, бир муундан экинчи муунга 

өтүүдө, алардын тектештиги, өзөктөштүгү, 

үндөштүгү, ыргакташтыгы ошонун менен 

бирге, аткаруучулуктун салттуулугу жана 

устат-шакирттик жолу сакталып, тыгыз бай-

ланышта өнүгүп келүүсүндө. Мына ушундай 

шартта гана, аткаруучулук салттуулук да, 

улуттук өзгөчөлүк да сакталып жашоосун 

улантат. Мына ушундан улам, элдик ырчы-

лык аткаруучулук өнөрүнүн өнүгүүсү ток-

толбостон, нукура элдик ырдоо, көкөлөтө, 

кенен, созолонто ырдоо салттуулугунун не-

гиздүүлүгү менен, аткаруучулук маданият 

деңгээлинин бийиктиги, жогорку чеберчили-

ги сакталат. Мына ушундай өнүгүүнүн на-

тыйжасы, кыргыз элинин ырчылык аткаруу-

чулук мектебинин көптөгөн кылымдар ары 

эле калыптанып, өзүнө гана мүнөздүү өзгө-

чөлүктөргө ээ болуу менен өнүккөндүгүн 

билдирет.  
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