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КЫРГЫЗДЫН ООЗЕКИ САЛТТАГЫ МУЗЫКАЛЫК ИСКУССТВОСУНДАГЫ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МАСЕЛЕСИ 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В КЫРГЫЗСКОМ УСТНОМ 

МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

THE PROBLEM OF PROFESSIONALISM IN THE KYRGYZ ORAL MUSIC ART 

 

Аннотация: Бул илимий макалада оозеки салттагы профессионалдуулуктун салттуу 

музыкалык искусстводогу маанилүү жана жалпы белгилери каралат. Оозеки салттагы 

профессионалдуулуктун негизги белгилери: салттуу музыканын алып жүрүүчү музыканттын 

чыгармачылыктагы жаратмандыктын табиятын таануусу, туюусу; чыгармачылык процессти 

түшүнүүсү; устат-шакирт өнөрканасынын мааниси, угуучу менен өнөр адамынын 

коммуникациясы; аткаруучу менен аудиториянын байланышы ж.б. болуп саналат. 

Аннотация: В этой статье профессионализм в устной традиции-рассматривается как 

важная часть традиционного музыкального искусства. Основными признаками 

профессионализма в устной традиции являются: осознание музыкантом-носителем 

традиционной музыки композиторское искусство; понимание творческого процесса; значение 

школы “устат-шакирт”, коммуникация слушателя и музыканта; связь исполнителя и 

аудитории и т.д. 

Abstract: In this article, professionalism in the oral tradition is considered as an important part 

of the traditional musical art. The main signs of professionalism in the oral tradition are: awareness 

of the composer's art by the musician-carrier of traditional music; understanding of the creative 

process; the importance of the ustat-shakirt school, communication between the listener and the 

musician; communication between the performer and the audience, etc. 

Негизги сөздөр: салттуу музыка, профессионалдуулук, устат-шакирт, аткаруучу, 

чыгармачылык, салттуу музыканын алып жүрүүчү. 

Ключевые слова: традиционная музыка, профессионализм, мастер-ученик, 

исполнитель, творчество, носитель традиционной музыки. 
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Оозеки салттагы музыкалык искусствонун эволюциясы – салттуу музыканы алып 

жүрүүчүлөрдүн чыгармачылыгынын профессионалдуу өнүгүшүнө жана ишмердүүлүгүнүн 

өркүндөгөн формасына б.а. аткаруучулуктун өз алдынча көркөм маданияттын кубулушу 

катары калыптанышына алып келди.  
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Оозеки салтта сакталып, өнүккөн музыкалык искусстводогу профессионалдуулуктун 

негизги белгилери катары, салттуу музыканы алып жүрүүчү музыканттын чыгармачылыктагы 

жаратмандыктын  табиятын таануусун, чыгармачылык процессти түшүнүүсүн, угуучу менен 

өнөр адамынын коммуникациясын, аткаруучу менен аудиториянын байланышын ж.б. 

белгилөөгө болот. 

Музыка таануу илиминде оозеки салттагы профессионализмдин өзүнчө илимий маселе 

катары каралышы өткөн кылымдын 70-жылдарынын ортосунда, б.а. 80-жылдарынын 

башында калыптана баштаган. Аталган термин, биринчи жолу, оозеки салттагы өнөрдүн 

маданий кайра жаралуусуна өзгөчө басым жасаган этномузыка таануучу Ф.Кароматов 

тарабынан, орто кылымда жашаган чыгыш элдериндеги (араб, перс, азербайжан, өзбек, тажик 

ж.б.) оозеки салттагы профессионалдык музыканын жаралышы жөнүндөгү макаласында 

колдонулгандыгын белгилей кетели. Автордун пикири боюнча, аталган музыкалык искусство 

биринчи миӊ жылдыкта белгилүү ырчылардын, аспапчылардын аткаруучулук салтындагы 

шаардык музыканын негизинде калыптанган [1,15].  

Самаркандда өткөн эл аралык музыка таануу боюнча симпозиумдардын (1978, 1983, 

1987) негизги темасы советтик музыка таанууда чыгыш элдеринин оозеки салттагы 

музыкалык искусствосунун профессионалдуулугун далилдөө жана таануу болгон.  

Оозеки жана жазуу салтындагы профессионализм түшүнүктөрүнө арналган 

эмгектердин автору Н.Шахназарова музыкалык профессионализмдин эки концепциясын 

белгилейт: биринчиси, чыгыш (мусулман) искусствосунун идеялык-эстетикалык булагы 

менен байланышкан концепция; экинчиси, музыкалык түшүнүктөрдүн системасын гана 

чагылдырбастан, дүйнө таанымдык, эстетикалык, философиялык системаны камтыган батыш 

искусствосу (батыш европа искусствосу) менен байланышкан концепция [2]. Бирок, 

Н.Шахназарованын белгилүү бир маданий-тарыхый багыттагы, б.а. оозеки салттагы 

профессионалдуулук чыгыштын мусулман искусствосуна гана мүнөздүү деген жоболору, 

музыкалык искусствонун башка типтерине жана түрлөрүнө, өзгөчө, кыргыздын оозеки 

салттагы профессионалдык музыкалык искусствосуна колдонууга жол бербегендигин, баса 

белгилөө менен айта кетишибиз керек.  

 Алсак, музыкалык профессионалдык ой-жүгүртүүнүн белгилүү бир тибин кандай 

жанрлар сыпаттайт деген суроого Н.Шахназарова мындай жооп берет: «оозеки салттагы 

музыкада мындай жанрдын милдетин вокалдык-аспаптык маком-мугам циклы аткарат...»  

[ошол эле эмгекте, 63]. Биздин көз карашыбыз боюнча, оозеки салттагы профессионалдуулук 

мусулмандык чыгыш музыкалык искусствосундагы өнөрлөр менен чектелүүсү калпыс пикир. 

Себеби, моңголдордун «уртын дуусу», кыргыздардын “Манас” эпосу, кенже эпостору, 

комузчулук  өнөрү жана ошондой эле Орто Азия элдеринин оозеки салттагы профессионалдык 

музыкалык искусствосунун айтуучулук, аспапчылык, аваздык-аспапчылык багыттарын 

белгилөөгө болоорун А.Мухамбетованын «революцияга чейин казактарда (Орто Азиядагы 

башка элдерде да) профессионалдык музыкалык маданият болгон эмес – деген чындыкка дал 

келбеген  пикир...»  деген илимий көз карашына кошулууга болот [3, 306].  

Көп талаш-тартышты жараткан оозеки салттагы музыкалык искусстводогу 

профессионализмдин теориялык маселесин иликтөөгө алган Э.Е.Алексеевдин пикири боюнча: 

«...бул маселенин тегерегиндеги талаш пикирлер тиешелүү критерийлердин 

аныкталбагандыгынан жана көз караштардын дал келбегендигинен, терминдин көп мааниде 

колдонулушунан келип чыккан. Профессионализмдин так аныктамасын бир илимий 

дисциплинанын чегинде чечмелөөгө аракет кылса болот. Мындай көлөмдүү жана көп кырдуу 
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түшүнүктү бир дисциплинанын чегинде гана карабастан, анын социологиядан тышкары, 

психологиялык, эстетикалык колдонулуш негиздерин так белгилөө керек» [4].  

А.Сохор оозеки салттагы профессионалдык музыкалык искусствону социологиялык 

өӊүттөн изилдөөгө алып, профессионализмди таанууда төмөндөгүдөй критерийлерди 

белгилеген: музыкалык ишмердүүлүк салттуу музыканы алып жүрүүчү музыканттын жашоо-

тиричилигинде негизги каражат табуу булагы болгон кесипкөй адамдардын чөйрөсү; музыка 

алардын жашоосунда өтө маанилүү орунда тураары; алардын музыкалык чыгармачылыгынын 

натыйжалары коомчулукта бааланары түзөт. Дал ушул критерийлер аларды коомчулукка 

профессионал катары таанытат [5]. Аталган критерийлер кыргыздын оозеки салттагы 

музыкалык искусствосундагы профессионализмди талдоого алууда илимий негиз боло 

алаарын белгилей кетмекчибиз. 

«Музыкалык энциклопедиялык сөздүктөгү»  И.Земцовскийдин «Элдик музыка»  деген 

макаласында: «...элдик музыканы аткаруучулардын кесиби (көпчүлүк учурда жаратуучулар 

да) эмгекти бөлүштүрүүдө пайда болгон»  – деп белгилейт [6, 370-371]. Белгилүү 

болгондой эмгекти бөлүштүрүү социология жана экономика илимдериндеги фундаменталдуу 

жалпы мыйзамдарынын бири экендиги, ошондой эле эмгекти бөлүштүрүү тарыхый жактан 

кесиптин пайда болушу менен шартталаары  тууралуу экономикалык терминдердин  

сөздүктөрүнөн көрүүгө болот [7]. Демек, окумуштуу И.Земцовскийдин аныктамасы, 

кесиптин, социалдык (экономикалык) аспектисине негизделип, музыкантты профессионал 

катары таанууда анын ишмердүүлүгү жана чыгармачылыгы коомчулук тарабынан баалануусу, 

баркталуусу негизги ролду ойноорун далилдеген. 

Белгилүү фольклорист-музыка таануучу К.Квитка украин элинин профессионал 

музыканттарынын ишмердүүлүгүн жана турмуш-тиричилигин дыкат изилдөө программасын, 

кызыктуу байкоолорду жана пикирлерди сунуштаган. Алсак, «...элдик профессионал 

ырчылардын жана музыканттардын өзгөчө жөндөмү, дүйнө таанымы, музыканттардын 

профессионалдык психикалык тибин калыптандырган касиеттери, (...) профессионал 

топтордун чөйрөсүндө жана музыканттар арасындагы карым-катыштар – булардын бардыгы 

музыка таануучулардан башка, адистердин да, социологиялык жана психологиялык жактан 

чоӊ кызыгуусун жаратышы керек жана элдик профессионал музыканттарды тереӊ изилдеп 

таануу милдеттүү иш болушу керек, анткени, мурунку профессионал элдик артисттердин 

ырларынын жана аспапта аткаруучулугунун стилдери, изилдене электе эле жоголуп кетүүдө»  

[8, 279-326].    ХХI кылымдын оозеки салттагы профессионалдык музыкалык 

искусствонун айтуучулук, аспапчылык, аваздык-айтуучулук багыттарынын алып 

жүрүүчүлөрү Алымкул Үсөнбаев, Калык Акиев, Осмонкул Бөлөбалаев, Мейилкан 

Козубекова, Мыскал Өмүрканова, Асылбек Эшмамбетов, Канымгүл Досманбетова, Төлөш 

Турдалиев, Мыктыбек Үмөталиев, Уркаш Мамбеталиев, Эстебес Турсуналиев, Тууганбай 

Абдиев, Ашыраалы Айталиев, Болуш Мадазимов, Асек Жумабаев, Жапар Чабалдаев, 

Тайырбек Сатыбалдиев (акыркы залкарлардын көзүн көрүп калдык)  жана башкалардын 

чыгармачылыгы толугу менен видео архив катары (аудио архив катары кыргыз радиосунун 

«алтын казынасында» сакталган...) сакталбай калышы (болсо дагы, өтө аз)  кыргыз 

этномузыкатаануу илиминдеги изилдөөчүлүк иштерге кедергисин тийгизип жаткандыгын 

ачык айтыш керек.  

Өткөн кылымдын башында аудио-визуалдык техникалык каражаттар жок кезде, б.а., 

Александр Затаевич чыгармаларды угуу, көрүү аркылуу нотага түшүрүп, В.Виноградов 

экспедициялык талаада нотага жазып алуулары (тилекке каршы техникалык жактан сапатсыз) 
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ферромагниттик ленталарда (ар 5 жылда жаңыртылып көчүрүлүп турушу керек) сакталып 

келген. Кыргыз телевидениесинин ачылгандыгына сексен жылдан ашып калганын эске алсак, 

салттуу музыкабыздагы Токтогул, Жеңижок, Мурааталы, Ниязаалы ж.б. устаттардын 

шакирттери Калык, Осмонкул, Ысмайыл, Токтонаалы, Мыскал ж.б. тартып алууга үлгүрсө, 

алардын шакирттерин, б.а. кечээ эле арабызда жүргөн, жогоруда аты аталган тирүү 

залкарларды жаздырып (тартылган, бирок пленкалардын сакталбай калышы жөнүндө кеп) 

фондго сактап, ал видео архивдерди музыкалык окуу жайларга көрсөтмө материалдар катары 

колдонсок болмок. Себеби, ал видео-аудио материалдардан салттуу музыканы алып жүрүүчү 

музыканттардын “устат-шакирт” өнөрканасындагы, б.а. оозеки салтта  шакирттерди 

тарбиялоодогу музыкалык көркөм каражаттарды (аспаптын туура тоомдо чертилиши, 

күүлөнүшү, штрихтер, үндү туура пайдалануудагы дем алуунун (дыхание) колдонулушу ж.б.)  

колдонуусун  жана аткаруучулук эмоцияларын көрүүгө болот, демек, архивтик жазуулар, 

мугалимдик иш алып барууда көмөкчү методикалык колдонмо материал экендиги талашсыз. 

Элдик музыканын ири изилдөөчүсү И.Мациевский профессионалдуулук маселеси 

боюнча элдик музыканттын чыгармачылыгындагы аткаруу процессинде мүмкүн болгон 

өзгөрүүлөргө басым жасайт. Музыкант аткаруу учурунда белгилүү бир жагдайга жана өзүнүн 

абалына байланыштуу пропорцияны, композициянын маӊыздык басымын өзгөртө алат, 

чыгарманын көлөмүн «кеңейтүүсү»  же «кыскартуусу»  мүмкүн, анын структуралык 

стереотибин сактап, формасын алмаштыра алат. Өнөр адамы мунун баарына: тажрыйба, 

билим, такшалгандык, чеберчилик аркылуу б.а. өзүн-өзү ар тараптан өстүрүүнүн 

натыйжасында гана жете алаарын белгилепи, «...профессионализм кубулушу өзгөчө элдик 

аспаптык музыкада көрүнөт. Элдик музыкант-аспапчы дайыма өзү үчүн аткарбайт (айрым 

учурларда гана болбосо), анын аткаруусу угуучуларга багытталат»  [9, 264]. 

Көпчүлүк учурларда музыканттар профессионалдык ишмердүүлүк процессинде 

өздөрүнө гана тиешелүү болгон өзгөчө аткаруучулук ыкмага ээ мектептерди түзүүгө 

жетишишет. Э.Алексеев элдик профессионализмде, деги эле жалпы профессионалдык 

искусстводо психологиялык компоненттин маанилүүлүгүн бөлүп көрсөтөт: «...өнөр адамынын 

жеке багытын, анын чыныгы профессионал музыкант боло алаарын, ошого жараша өзүнүн 

социалдык, экономикалык жана укуктук статуска татыктуулугун, жогорку көркөм 

натыйжаларга жетишүүсүн аныктайт»  [4]. Профессионализм маселесин социалдык жана 

социалогиялык өңүттөн кароого туура келээрин тастыктап, психологиялык, социологиялык 

жана эстетикалык критерийлер музыкалык профессионализмди жетиштүү деӊгээлде 

мүнөздөөрүн, адам музыканы бардык күчүн жумшаган иш катары санаарын, музыкалык ишти 

негизги кесип катары сезээрин (же негизги иштердин бири катары) аныктоо музыкалык 

профессионализмдин негизги шарттары болуп саналат. Эгер музыкант профессионалдык 

бийиктикке жете элек болсо да, анын тандап алган жолунда мындай психологиялык багыт 

ийгиликти жаратууга өбөлгө түзөт – деп жазат А.Сохор [5, 90].  

С.Елеманова профессионализмди социалдык кубулуш катары карайт: 

«профессионализм ишмердүүлүктүн социалдык негизи катары салттын туруктуу болушуна 

таасир этет, анын «чектерин», көркөмдүүлүгүн сактайт, эӊ негизгиси, салттын стилдик 

тазалыгын сактоого түрткү болот” [10, 42].  

Бул көз карашты И.В.Мациевский: «...профессионализм социалдык планда да ишке 

ашат. Элдик музыкант өзү жашаган чөйрөдөн өзгөчөлөнүп турат. Чөйрөсүндөгү адамдар да 

ага музыкант катары караса, ал өзү да музыкант экенин жеке туюмунда баамдайт. 

Музыканттык ишмердүүлүк боюнча, ал коомчулукта инсан катары аныкталат» [9, 12].  
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Музыканттардын жашоосу жана ишмердүүлүгү үчүн социалдык шарттардын жоктугу, 

сөзсүз салттуулуктун чектери ажырап, деградацияланышына жана бузулушуна алып келет. 

«Акыркы эки он жылдыкта, кобзарлардын жоголушу, өлүшү алардын ырларын жазып алууга 

шаштырган жаңы фактордун пайда болушуна түрткү болду, бул интеллигенциянын жана 

кобзарлар чыгып ырдаган концерттик эстраданын таасиринин алдында аткаруучулук 

манерасынын өзгөрүлүшү менен байланышат. Азыркы учурдагы кобзарлык... байыркы 

мезгилдеги кобзарлык өнөрдү изилдөөдө бүтүн жана кол жеткис кенч болбой калды”- деп 

белгилейт К.Квитка [8, 286].  

Изилдөөчү С.Елеманова профессионализм түшүнүгүнүн эки маанисине чектөө 

киргизүүнү сунуш кылат: 1) профессионализмди социалдык кубулуш катары кароо; 2) 

профессионализм – жогорку чеберчиликтин аныктамасы, өнөрдү жогорку деӊгээлде 

өздөштүрүүнүн натыйжасы катары кабылдоо. 

Мындай чектөөлөр искусство таанууда бир нече жолу сунушталган. Изилдөөчүнүн 

пикири боюнча, бул чектөөлөр профессионализмди себеп жана натыйжа катары белгилейт. 

Профессионализм себеп катары – алды менен социалдык көрүнүш; ал эми чеберчилик катары 

–  ошол социалдык көрүнүштүн мыйзам ченемдүү натыйжасы. Ошону менен бирге, 

профессионализм өнөрдү өздөштүрүүнүн деӊгээли катары өз алдынчалыкка ээ, б.а. өнөрдү 

профессионалдуу (социалдык мааниде) алып баруунун натыйжасында гана жаралбастан, т.а. 

профессионализм өз алдынча да жашай алат. 

Окумуштуулардын «профессионалдар өздөрүнө ар кандай социалдык катмарлардын, 

класстардын өкүлдөрүн тарткан өзгөчө социалдык топко бөлүнөт» жана музыканттардын 

коомдогу орду коомдук социалдык курамга гана эмес, жалпы музыкалык маданиятынын 

структурасынын көптөгөн жагдайларына көз каранды деген А.Сохордун пикирине кошулууга 

болот. [5, 91].  

Ар кандай доорлордо, формацияларда профессионалдык искусство жана профессионал 

музыканттардын коомдогу орду айырмаланат. Кээде профессионал музыканттар коомдо эӊ 

сыйлуу орунда турса, башка учурларда социалдык иерархиянын төмөнкү деӊгээлинде турган. 

Анткени, музыканттардын социалдык абалы коомдун тиби жана диний айырмачылыктар 

менен аныкталган. Эгер маданият феодалдык, орто кылымдык, шаардык болсо, анда музыкант 

коомдук структуранын ортоӊку деӊгээлинде турган. Көчмөн коомунда, алгачкы феодалдык 

маданиятта, албетте, музыканттардын социалдык абалы өзгөчө орунда болгону,  маданияттын 

типтери жана конфессионалдык айырмачылыктарын изилдөөгө алган маданият таануу 

илимине арналган эмгектерде жазылып келе жатат.  

Ошентсе да, музыканттарга, кесибинин өзгөчөлүгүнө жараша, профессионалдар тобуна 

кирүү үчүн коомдо өзгөчө талаптар коюлат жана музыкант бир катар талаптарга жооп берүүсү 

зарыл (кээ бир тарыхый шарттарда атайын процедуралардан «бата алуудан˗Р.А.»  

(посвящение) өтүүсү керек) [5, 91].  

А.Сохор белгилегендей, Орто Азиядагы музыканттардын искусстводогу алгачкы 

кадамдары арбактар менен байланышкан (мис: манасчыларга «Манас»  үчилтигиндеги 

баатырлардын түшүнө кириши, дегеле комузчу ж.б. өнөрпоздордун көбүндө көзү өтүп кеткен 

залкар өнөр ээлеринин колдоосу (арбагы) бүгүнкү күндө да маанисин жогото элек). 

Профессионалдуулуктун негизги көрсөткүчүн, музыканттын бийиктикке умтулуусу, 

б.а. татаал жана виртуоздуу чыгармаларды жогорку чеберчиликте аткаруусу айгинелейт. 

Балким бул көрсөткүч бардык мезгилдердеги атайын окуу жайлардын же башка социалдык 

институттардын, профессионал музыканттарды даярдоо формалары (мектептер, окуу жайлар, 
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консерваториялар, цехтер, белгилүү устаттын жетекчилиги менен уюштурулган «артелдер» 

сыяктуу жеке мектептер ж.б.) болгондугу менен байланыштуу болсо керек.  

Ошол эле учурда, жогорку чеберчиликке атайын окуу жайлардын же башка окуу 

формаларысыз эле «устат-шакирт» сыяктуу элдик-профессионалдык искусствонун чегинде да 

жетишүүгө болот. Бирок, ар өнөрдө өзүнө гана тиешелүү, бөтөнчө эрежелердин сакталышы 

зарыл. Ар бир адам музыка сүйүүчү, музыка менен алектенүүчү боло алат, бирок ага өзгөчө 

күч-аракет жумшабайт. Профессионализмге көптөгөн жылдар бою тынбай эмгектенүү менен 

гана жетишүүгө болот, тагыраак айтканда, профессионал болуу үчүн атайын өнөр мектебинен 

өтүү керек. Атайын өнөр мектебинин болушу – профессионализмдин дагы бир маанилүү 

критерийлеринен болуп саналат. 

Өнөр адамы профессионализмге жетишүү менен, аны жоготуп алышы да мүмкүн: 

«маданиятта жетишкен профессионалдык тажрыйбалардын деӊгээлин сактап туруу үчүн 

атайын дайыма иштеген механизм керек», дал ушул механизмдин милдетин кадимки атайын 

окуу жайына окшобогон  – мектеп аткарат [5, 92].  Белгилүү болгондой, оозеки 

маданиятта мектеп (өнөркана) адистештирилген институт катары (консерватория) кызмат 

аткара алган эмес. Көпчүлүк учурларда мектептин ордун жөнөкөй жана дайыма болуп туруучу 

ар кандай формадагы «устат-шакирт»  системасы аткарган. Устат менен шакирттин пикир 

алышуулары музыка менен эле чектелип калбай, көптөгөн жылдар бою байланышта болгон, 

аларга тикелей карым-катнаш системасы мүнөздүү. Ошону менен бирге, атайын окуу 

формасында болбогон окуу тажрыйбасы эркин мүнөздө кеңири жайылган. 

Элдин маданиятында музыкалык чеберчиликтин нормалары ар бир адамга белгилүү 

болуп, коомдо музыка толук кандуу, керек болсо ашыкча орунду ээлеген жагдайда гана өз 

алдынча окуу системасы болушу мүмкүн. Музыканын «сырларын»  үйрөнүү, табигый шартта 

эне тилде-сүйлөө кебин билүүгө окшошот. Мындай маданиятта музыкалык маалыматы бар ар 

бир адам билинбей элдик музыкалык салттын нукура алып жүрүүчүсүнө айланат. 

«Чыныгы профессионализм чеберчиликтин синоними катары фольклордук музыкант 

менен катар музыка менен алектенүүчүнү айырмалап көрсөтүп турат. Көпчүлүк учурда өнөр 

адамы эмгек акы жөнүндө ойлобостон, керек болсо, өзүнүн жогорку профессионалдуулугун 

аӊдабастан, искусстводогу белгилүү көркөм натыйжаларга жетишет» [5, 91]. Эмгек 

бөлүштүрүүнүн коомдук системасындагы музыканттын орду, анын өнөрдүн кандайдыр бир 

багытына тиешелүү болгондугу менен аныкталат. 

Профессионалдуулукка даярдоо системасы же ага үйрөтүү маанилүү иш-аракеттерден 

болсо да, музыканттын коомдо таанылуусу, баалануусу профессионалдуулуктун милдеттүү 

критерийи катары саналбайт. Мындай көрүнүш профессионал музыканттардын цехтик 

уюмдарына да тиешелүү. Европалык музыканттардын цехтик уюмдары жөнүндө Г.Мозер 

«Орто кылымдагы шаардын музыкасы»  аттуу китебинде мындай деп жазат: «эркин жер 

кыдырып жүргөн музыкант өзүнүн ордун шаардык музыкантка жана привилегиялуу чиновник 

магистрантка бошотту. Үйрөнчүк жана устаттын жардамчысы катары жүргөн мезгилди (эки 

жылдан жети жылга чейин, жергиликтүү аймактын түрү боюнча – айылдык же шаардык)  

профессионалдык союздар аныкташкан»  [11, 22-38].  

 Профессионалдык окутуулар жана музыканттар дайым эле цехтих уюмдарда топтолуп, 

ага басым жасала берген эмес. Ушуга байланыштуу В.Виноградовдун: «Кыргызстанда цехтик 

уюмдар болгон эмес, ошондуктан музыканттарын чыныгы профессионалдар деп эсептөөгө 

болбойт. Кыргыз элинин музыканттары жана ырчылары профессионалдык өнөрдүн өкүлдөрү 

болуу менен бирге, алар өнөрдүн салттуулугун сактоочулар, жаратуучулар жана элдин 
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эстетикалык идеалдарын туюндуруучулар болуп саналат. Ошону менен бирге, алардын өмүр 

баяны боюнча, алар эч качан өзгөчөлөнгөн бир топтун, же уюмдун өкүлү болбостон, өзүнүн 

өнөрүн жашоосундагы эӊ негизги каражат булагы катары колдонгон эмес. Кыргыз 

музыканттары өзүнүн табиятында, керек болсо, турмуш-тиричилик шартында демократиялуу 

болушкан» [12, 184]  – дегенин, биз, калпыс пикир деп эсептейбиз.  Себеби,  В.Виноградов 

кыргыздардын жашоо шартындагы профессионал музыканттарды тарбиялаган «устат-

шакирт»  өнөрканасынынын кылымдардан келе жаткан, жазылбаган мыйзамдары бар экенин 

билбегендиктен, биз жогоруда белгилеген (кыргыздарда оозеки профессионалдык болгон 

эмес...) туура эмес пикирди жазган деп эсептейбиз. Жооп катары, кыргыз музыканттарынын 

профессионал катары таанылбагандыгын, алар бир топко же уюмга кирбей, жашоо-

турмушунда демократиялуулук принциптерди сактап, каражат булагы катары 

колдонбогондугун, биз, кыргыздын этномузыка таануучусу, өнөрдүн алып журүүчүсү катары, 

жогорудагы изилдөөчүнүн көз карашында искусствонун мазмуну менен жашоо-турмуштун 

жана ишмердүүлүктүн социалдык шарттары  – аралаш каралган деп эсептейбиз. 

Кыргыз профессионал музыканттарынын демократиялуулугу жана алардын элге 

жакындыгы көчмөн маданиятынын өзгөчөлүгүнөн жана ошондой эле илимдеги элдик 

(фольклордук) жана оозеки салттагы профессионалдык чыгармачылыктын карым-катышы 

жана айырмачылыгы жөнүндө кабар берет. 

Демек, профессионал музыкант, оозеки салттагы музыкалык искусствонун алып 

жүрүүчүсү музыка менен алектенүүчүдөн же фольклордук музыканттан айырмаланып, 

өнөрүн өзү үчүн эмес, көрүүчүлөр, угуучулар үчүн жаратат жана тартуулайт.  

Музыкалык искусстводогу фольклордон оозеки салттагы “адис” же анык алып жүрүүчү 

музыкант статусуна  көтөрүлүшүнө  профессионалдуулук  бирден-бир өбөлгө түзүүчү фактор 

экендигин С.Елеманованын пикири менен тастыктоого болот «...искусстводогу 

кесипкөйлөштүрүүнүн (профессионализациянын) негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү 

искусствонун коомдогу социалдык функциясы менен тыгыз байланышта»  [10, 153].  

Демек, профессионалдуулук же анын коомдогу ага тиешелүү социалдык функциясы 

тууралуу чыгарган илимий натыйжалары абдан маанилүү. Профессионалдуулуктун 

маселелерин иштеп чыгуу маданият таануу илими менен тыгыз байланышта, ар бир 

маданияттагы профессионалдык искусство менен фольклордун, өздүк көркөм чыгармачылык 

менен профессионал эмес ишмердүүлүктүн байланышы өзгөчөлүктөрү каралууга тийиш. 

Булактарга кайрылып көрөлү. А.Ф.Гильфердинг мындай дейт: «...биздин түндүк 

аймакта былиналарды (баатырлар жөнүндө ыр менен айтылган жомок) ырдоо байыркы 

Грециядагыдай, орто кылымдагы батыш өлкөлөрүндөгүдөй, Маллороссиядагыдай болуп 

кесипке чейин өөрчүбөстөн, «эскини» унутпай өздөштүрүүгө болгон аракеттери, алардын 

үнүндө жана эс тутумунда сакталып, адамдардын үйдө бош убактыларындагы иштерине 

айланган»  [13, 123]. М.Азадовский орус жомокчулары жөнүндө: «…азыркы мезгилде 

жомокчу-кесипкөйлөр жөнүндө сөз кылуунун кажети жок болсо дагы, (профессионал-

жомокчулукту жашоого каражат табуунун белгилүү бир ыкмасы деп түшүнгөн) азыркы 

жомокчуларды профессионал-адистер катары санап, алардын өнөрүн кокустук эмес, толук 

жана тереӊ тубаса өнөр деп белгилесек болот» - деп жазат [14].   

Орус скоморохтору жөнүндө А.Белкин мындай деп белгилейт: XVI-XVII кылымдарда 

кыдырып жүрүүчү скоморохтордун чыгармачылыгы өзүнүн маанисин жоготту. Ал эми 

музыкант-домрачтарга, гусельниктерге айланышкан, б.а. «ар өнөргө шыктуу» деген 

синтетикалык профессиянын ээси деп саналган шаардык скоморохтор майда кесиптик 
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категорияларга бөлүнүүгө дуушар болушкан. XVII кылымдын экинчи жарымында алардын 

ордун «...колдонулган, чет өлкөлөрдөн алынып келген кымбат аспаптарда ойногон 

аткаруучулар» баскан [15].  

Европа өлкөлөрүнүн музыкалык маданиятына профессионалдык искусство менен 

фольклорду карама-каршы коюу мүнөздүү эмес. Бул боюнча Н.Шахназарованын мындай 

пикирине кошулууга болот: «...фольклор маданияттын өнүгүшүнүн негизги багытынан 

сырткары каралбайт жана атайын изилдөө, жаздыруу, профессионал музыкада кайра 

жаратууга мүмкүн болбогон нерсе сыяктуу кабыл алынбайт. Кесипкөйлүк музыка элдик 

өнөрдүн чыгармачылык өнүгүшүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн жана стилдик 

мүнөздөрүнүн негизинде өнүгүп, өөрчүйт»  [2, 78-79]. Фольклор менен профессионалдык 

искусствонун карым-катышы ар бир өлкөдө жана конкреттүү маданий жагдайда кескин 

айырмаланат. Бир дагы үлгү болгон же типтүү вариант жок. Ал эми, көчмөн элдерининин 

маданиятында фольклор негизги башат катары профессионалдык искусство менен 

гармонияда болуп, бирин бири толуктап турат. 

 Бул өзгөчөлүк боюнча, түркмөн салттуу музыкалык маданиятын изилдөөчүлөр 

В.Успенский жана музыка таануучу В.Беляев абдан жакшы ойду жазышкан: «...Түркмөн 

өлкөсүндөгүдөй музыка кеӊири таралган, ага өзгөчө көӊүл бурулган жана музыкага 

таасирленген башка өлкөнү элестетүү мүмкүн эмес. Бул өлкөдө салттуу музыкалык маданият, 

жалпы элдик сыймык, дөөлөт болуу менен бирге өнөрдүн өркүндөөсүнө чоӊ өбөлгө түзгөн 

жогорку үлгүдөгү профессионалдуулук мүнөзүн жоготкон эмес» [16].   

Демек, дилинде өзүнүн этностук тилин, үрп-адатынын маани-маңызын, рух 

дөөлөттөрүн өзүнүн эне тилинде гана кабылдап, бешиктеги кезинен ошого тарбияланып 

өмүрдөгү акыркы сапарына чейин муундан-муунга таберик болгон салтты аздектеген, 

руханий күлазыкты жан дүйнөсүнө сиңирген инсан (субьект) гана, Түркмөн өлкөсүндөгүдөй 

ар бири ырдап да, аспапта черте да билишкен. Мына ушуга байланыштуу, ХХ кылымда оозеки 

салттагы профессионалдык искусство (көчмөн элдеринде да) фольклордон эч кандай 

айырмаланбайт деген пикирлер басымдуулук кылган. Бул жөнүндө өткөн кылымдын 70-

жылдары жазган: «.... “фольклор”  деген элдик өнөр же элдик оозеки чыгармачылылык деген 

түшүнүк болсо дагы, «элдик профессионалдарды» , жалпы эле оозеки салттагы профессионал 

музыканттарды адатта фольклорго тиешелүү деп карашат. Алар оозеки профессионалдардын 

чыгармачылыгын фольклор менен чынында эле жакындаштырып турган искусствонун 

эстетикалык белгилери катары, чыгармачылыктын мазмунунда элдин ой сезиминин эркин 

берилиши, формасынын туруктуулугу (каноничность), поэзия, бий, импрозивациялуулук, 

варианттуулук ж.б. музыканын синкреттүү бирдиктүүлүгүнө таянышат»  [5, 93-94].

 А.И. Мухамбетова мындай деп жазат: «...оозеки чыгармачылык аркылуу таанылган 

казактардын салттуу музыкалык маданиятынын маанисине көңүл бурсак, фольклор деген 

түшүнүккө сыйбайт. Көркөмдүк деӊгээли, мазмундуулугу, эӊ негизгиси, феодалдык 

коомчулуктагы колдонмо, турмуштук функцияларынын тар чегинен чыгып, жашоо 

тиричиликтеги музыкалык аткаруунун (музицирование) чегинде калыптанган искусство»  [3].

 Ушул эле жерде окумуштуу оозеки салттагы профессионалдык искусство менен 

фольклорду айырмалоого мүмкүн болгон, аны далилдеген мисалында: «...домбрада ойноо 

кесипкөйлүк ишмердүүлүктүн өзгөчө түрүнө айланып кеткен. Эӊ негизгиси - угууга гана 

арналган жана эч кандай колдонмо функцияга ээ эмес элдик аспапчылардын чыгармалары 

фольклордук музыка катмарына өтүп кеткен»  [ошол эле эмгекте]. А.Сохор, элдик 

музыкалык маданияттын бөлүгүн түзгөн фольклордун өзгөчөлүгү  социологиялык 
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критерийлер аркылуу ишке ашуусун «...эстетикалык функция менен бирдикте бүтүн туруктуу 

системаны түзөт» жана «...фольклорго эл тарабынан жаралган гана өнөр тиешелүү болбостон, 

көркөм баалуулук катары кабыл алынган өнөр да кирет. Фольклордун функциясы, анын 

турмуштагы милдети жанрдык жана стилдик өзгөчөлүгү менен шартталат. Фольклор өзүнүн 

турмуштук (бытовые) жанрларын (ырларын, бийлерин), өзүнүн формасын (көбүнчө жөнөкөй, 

профессионал эмес адамдар аткара ала турган), өзүнүн музыкалык тилин (ал оозеки 

чыгармачылыктын мазмунуна гана эмес, турмуштук функциясына да жооп бере ала турган) 

иштеп чыгат»  [5]. Жогоруда белгиленгендей, фольклордун спецификасын, анын маанилүү 

жана орчундуу белгисин аныктоодо, фольклордун эмгекти бөлүштүрүү системасындагы 

ордун, тагыраак айтканда, анын профессионал эмес ишмердүүлүк экендигин айгинелеп турат.  

ХХ кылымда кыргыздын салттуу музыкалык искусствосунун оозеки салттагы 

профессионалдык айтуучулук, аспапчылык, аваздык-аспапчылык багыттарын камтыган 

катмары,  «фольклор»  катмарынын статусуна түшүшү, т.а. өздүк көркөм чыгармачылыктын 

деңгээлинде каралышы, ошол кездеги идеологиянын маданият саясаты менен байланыштуу 

экендиги баарыбызга маалым, бул маселе макаланын концепциясына кирбегендигине 

байланыштуу, өзүнчө сөз кылууну талап кылат. 

Фольклор деп атоо менен, биз профессионал музыканттардын бирден бир вазийпасы болгон 

өнөрдү алып жүрүүчүнүн касиетин жоготууга дуушар кылдык. Аларга: өнөр ээсинин өзгөчө 

табияты, чеберчиликти арттыруусуна салым кошкон «устат-шакирт»  өнөрканасындагы 

таалим алуусу, эзелтен келаткан салт болуп калган жанрлардагы (мисалы аспапчылык 

багыттагы: «кербез», «ботой», «шыңгырама»  ж.б.) чыгармаларды жаратуучулуктун 

солгундашына, “күү чертиш” өнөрүнүн жашообуздан акырындап жок болуу коркунучуна 

кептелгендигин  көрсөтсөк жетиштүү болор. 

Оозеки салттагы профессионалдуулук проблематикасы социологиянын жана маданият 

таануунун өзгөчө актуалдуу маселелерин жаратат. Музыканттардын чыгармачылыгына 

түзүлгөн социалдык шарттар, анын турмуштагы социалдык формалары, маданияттардын 

типологиясы ж.б. маселелердин алкагында оозеки салттагы профессионалдуулук музыкалык 

өнөрдүн икусство катары коомдогу ордун аныктоого болоору анык.  

Жыйынтыктап айтканда, оозеки салттагы профессионалдык музыкалык искусствосундагы 

профессионалдуулук мамлекеттин маданият саясатынын бирден бир маанилүү болгон 

адамзаттын руханий байлыктарын сактоого жана өркүндөтүүгө багытталган маселелеринин 

бири экендигинде. 
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