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КОМУЗ КҮҮСҮН ФИЛОСОФИЯЛЫК ТАЛДООНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА МЕЛОДИЙ КОМУЗА 

SOME PROBLEMS OF PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF KOMUZ MELODIES 

 

Аннотация: Макалада комуз күүсүн философия жаатында изилдөөнүн урунттуу 

маселелери каралат. Күүнүн философиялык маани-мазмунун изилдөө бир жагынан музыка 

философиясына, экинчи жагынан күүнүн жанрдык өзгөчөлүгүнө таянары аныкталат. Кыргыз 

күүлөрүндө адам маңызы жана адам менен курчаган дүйнөнүн карым-катышынын түпкү 

маселелери туюнтулары белгиленет. 

 Аннотация: В статье рассматриваются ключевые вопросы исследования комузной 

мелодии в области философии. Изучение философского смысла мелодии опирается на 

философию музыки, с одной стороны, и на жанр мелодии, с другой. Кыргызские мелодии 

выражают сущность человека и коренные проблемы взаимоотношений человека и 

окружающего мира. 

Abstract: The article discusses the key issues in the study of komuz melody in the field of 

philosophy. The study of the philosophical meaning of melody is based on the philosophy of music 

on the one hand, and the genre of the melody on the other. Kyrgyz melodies express the essence of 

man and the fundamental problems of the relationship between man and the world around him. 
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Комуз күүлөрүн илимий изилдөө музыка таануучулар тарабынан ишке ашырылып келе 

жатат жана күү жанрын теориялык талдоого алууда бир кыйла тажрыйба топтолуп калды 

десек жарашат. Бул багытта дисциплина аралык мамиле да зарыл. Комуз күүсүн изилдөөгө 
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философтор да өз салымын кошушу керек. Күүлөрдүн негизинде онтологиялык, 

эпистемологиялык, аксиологиялык, этикалык, этноантропологиялык ж.б. маселелер жатат деп 

болжолдоого болот.  

Байыркы доордон бери Чыгышта да, Батышта да музыка философиясы өнүп-өсүп, 

белгилүү бир калыпка түшүп, методологиялык жана герменевтикалык салттар орун алганы 

маалым. Кыргыз күүлөрүн философиялык багытта изилдөөдө булар омоктуу таяныч болору 

шексиз. Ошол эле учурда күүнүн музыкалык жанр катары өз өзгөчөлүктөрү бар экени да 

талашсыз.  

Бир караганда философия менен күүнүн арасы аябагандай эле алыс көрүнөт. 

Философия акыл-эс, түшүнүктөр аркылуу дүйнөнүн түпкү маани-маңызын аныктап, адам 

баласынын дүйнө менен карым-катышынын уңгулуу негиздерин аңдап-түшүнүү жолу 

эсептелет. Аны сөз менен таамай-таасын айтып берүү, текстке батыруу, трактатта же 

поэтикалык чыгармада жеткиликтүү ачып берүү канчалык кыйынчылык жаратары окумал 

журтка маалым. Ал эми боёк (живопись) же үн (музыка) канчалык деңгээлде философиялык 

ой мазмунун тиешелүү кыязда туюнта алат- бул ого бетер татаал суроо. Демек, кыргыз 

күүлөрүн философиялык өңүттө иликтөө оңой жумуш эмес экени түшүнүктүү. 

Күүнүн маани-мазмунун айрым учурда аты эле кайсы бир кейипте айтып турат. 

Маселен, “Жеңиш күүсү” же “Жаштык” күүсү. Же күүнүн жаралышына себеп, түрткү болгон 

окуя, жагдайды билсек, бу дагы ой талдоого багыт берет. Айталы, “Карагул ботом”. Бирок, 

философиялык талдоо ушул тегерек менен чектелип калса, албетте, мындай иштин майнабы 

аз, үзүрү жарды болмок.     

Байыркы гректер “дүйнөлүк музыка Космос гармониясын” курса, адам баласы жараткан  

музыкалык чыгарма угармандын жан дүйнөсүндө ошондой эле гармония жаратат деп 

эсептешкен. Конфуций эгер тигил же бул өлкөнүн кандай башкарылып жатканын, элинин 

ыйман-пейилинин кандай акыбалда экенин билгиң келсе, анын музыкасын тыңша деп осуят 

кылган. Ал эми Аристотель музыканын негизинде кайсы бир ыйман- пейил, адеп-абийир 

абалдары турат деп эсептеген. Людвиг Бетховен музыканы акылмандыктан, философиядан 

жогору баалап, ар кандай нукура музыкалык чыгарма өз идеясына ээ экенин айткан. Албетте, 

музыкант ошентип айтат да деп коюшубуз мүмкүн. Анда философтун сөзүнө кулак салсак. 

Музыка ачык-айкын философдук кылуу болбосо да, жан дүйнө метафизикасы жаатында 

көмүскө такшалуу болот. Муну Артур Шопенгауэр айткан. Атүгүл “метафизикалык музыка” 

тууралуу (философиялык роман же философиялык поэзия сыяктуу эле) кеп кылган. Мындай 

узун сабак мисал келтиргенибиз- бир чети өзүбүзгө таяныч издегенибиз болсо, экинчи чети 

анча-мынча шектенип караган окурмандын көңүлүн жибиткенге жасаган аракетибиз. 

Чындай келгенде күүнүн философиялык маани-мазмуну тереңде. Албетте, комуз күүсү 

четинен эле философиялык мүнөзгө ээ десек жарашпайт. Ошентсе да, күү адам баласынын 

жан дүйнөсүнүн тереңинен тамырлап чыгары таасын. Комузчу адам баласынын бактысын 

жана кайгысын, сүйүнүчүн жана күйүнүчүн, башына түшкөн апаатты же көңүлүн эргиткен 

жеңишти, жалгыздыгын же санаасын күүгө салат. Адамзат тарыхын аңтарсак да, байыркы 

адам баласы өзүнүн ал-абалын, маанайын, көргөн-билгенин башкаларга сөздөн мурун үн, 

добуш аркылуу туюндурса керек деп болжолдоого негиз бар. Азыр деле капыстан келген 

кубанычты же өкүнүчтү адегенде үн аркылуу туюнтат эмеспизби. Айтайын дегеним, музыка, 

анын ичинде комуз күүсү өзүнүн туюнтуу, сыпаттоо мүмкүнчүлүгү жагынан башка 

каражаттар алмаштыра алгыс, адамдын ой-санаасынын тереңинде жаткан кубулуштарга 

байланышкан касиеттерге ээ.   
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Күүнү философия жаатынан изилдөөдө кайсы маселелер алдыга чыгат деген суроо 

койсок, анда биздин оюбузда мындай деп болжогонго болот: күүнүн жаралышы, күүнүн 

идеясы, күүнүн  логикасы, күүнүн тарыхый болуму, күүнүн социомаданий болуму, күүнүн 

этномаданий болуму, күүнүн таасири, тарбиялык кызматы. Албетте, бул тизме багыттоочу 

гана мүнөзгө ээ. Эгер тигил же бул күүнү аналитикалык ойдун жарыгына салып, кадала 

карасак, анда ар кандай терең мааниге бет келишибиз ыктымал. Маселен, Токтогулдун  “Миң 

кыялы”. Балким, биринчи кезекте кыялдануу феномени, адам кыялынын чабыты, ой-кыялдын 

көп кырдуулугу баамга урунат. Бирок, бул күүнүн үстүнкү гана катмары. Чыгарманы жараткан 

автор кандай ой-санааны башынан кечирди экен? Күүнү черткен комузчулар эмнелерди 

ойлошот? Күүнү уккандардын кыял-ою аларды кайда жетелейт? Мындай суроолорго оңой-

олтоң жооп бере коюш кыйын. Ошентсе да, кеп учугу адам баласын курчаган чексиз дүйнөнүн 

сырына жана адамдын ушул дүйнөгө карата жасаган миң кырлуу мамилесине такалат. Күү 

маанисин издеген адам өзүн ойлойт, бул дүйнөдөгү өзүнүн ордун ойлойт, эмне үчүн дүйнө 

ушундай, башкача болсо, кандай болор эле деген кыязда санаа чегет.  

Күү адам рухунун өзгөчө абалын туюнтат. Күүнүн жашоо-турмуштагы орду адамдын 

өзүн курчаган дүйнө менен болгон мамилесине чырмалышкан. Күү аркылуу адам өзүнүн жан 

дүйнөсүн иреттейт. Башкача айтканда, чоң гармониянын чекене көрүнүшү. Адам баласы көп 

жагынан чектелүү: эртеби-кечпи бу дүйнө менен кош айтышат, билим-тажрыйбасынын чеги 

бар, эстеми белгилүү бир көлөмдө (баарын эстеп кала албайт жана эсинде сактай албайт), 

булчуң күчү да, акыл күчү да эсептелүү. Ошол эле кезде мындай чектерден ашып өтчү, табият 

койгон тоскоолдорду жеңчү жолдорду, куралдарды табат. Муну философияда трансценденция 

деп коёбуз. Ошолордун бири- музыка (күү). Адам чектүү. Күү адам баласын түбөлүк ченемге, 

трансценденталдык мейкинге алып чыгат. Ошон үчүн музыка кудай берген белек эсептелет. 

Комуз күүсү аны билген, түшүнгөн адамды башка бир дүйнөгө аралаштырат. 

Аалы Токомбаевдин прозаик катарында зоболосун көтөргөн “Күүнүн сыры” деген 

аңгемеси бар. Окуясын эске салсак мындай. Жолоочу жигит чогулган элдин ортосунда комуз 

чертип отурган карыяга кез келет. Ал карыя муңдуу күүсүн “он чакты кайтарып чертти. 

Олтургандарга күүнүн кызыгы жокпу же түшүнбөйбү, ал тууралуу эч ким эчтеке деген жок”- 

дейт аңгемечи. Күүнүн атын сураса, эч ким билбейт экен, жүз үчкө чыккан карыя күүсүнүн 

тарыхын да эч кимге айтпаптыр. Кийин жигит “күүнүн сырын” сураганда, ал конок сөзүн эки 

кыла албай, болгон ишти айтып берет. Көрсө, бул “күүнүн башталганы жетимиш жети жыл” 

болуптур. Бири бирине жетпей калган эки ашыктын таалайсыз тагдырынан улам жаралыптыр. 

“Мен ошол кишини эми да көргөнсүп турам. Кандайдыр, комузун күңгүрөтүп тирүү 

жүргөнсүйт”- деп тыянакталат бул буян. 

Эми аңгеменин айрым бир учурларына көңүл бурсак. Ар кандай күүнүн аты болот экен. 

Ошон үчүн конок жигит адегенде ушуну сурап отурат. Күү кызыктуу же кызыгы жок болушу 

мүмкүн экен. Күүнү түшүнүш- түшүнбөш да өзүнчө маселе экени белгиленип жатат. Түшүнүп 

уккан бир жөн да, түшүнбөсө да кайта-кайта угуп отура бериш башка. Карыя тарыхын айтып 

бергенден кийин күү түшүнүктүү болду десек жарашабы? Карыянын ал тарыхты билбеген 

айылдаштары буга чейин эмнени угуп жүрүшкөн? “Муңдуу күү” экени дароо эле көрүнөт 

экен. Бирок, муну күүнү түшүнүү деп айтсак туура болобу? Акырында азыр да “тирүү 

жүргөнсүйт” дегени күүнүн күчтүү таасиринен, көркөм касиетинен кабар береби-жокпу? Бул 

суроолор аркылуу Аалы Токомбаевдин жазуучулук чеберчилигин белгилеш менен бирге 

күүнү талдоо маселеси көп кырлуу экенин айткыбыз келет. 
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Белгилүү изилдөөчүлөрдүн бири Ч.Т.Уметалиева-Баялиева кыргыз күүлөрүнүн 

сүрөттөө өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу “дээрлик ар бир пьеса боюнча аны аткарган адам ал 

пьеса эмнеден улам, кантип жаралып калганын жана анда эмне тууралуу кеп болорун айтып 

бере алат” (Уметалиева-Баялиева Ч. 2008. 147-бет)- деп баса белгилейт. Демек, күүнүн тилин 

билиш зарыл, күүнүн дилин угуш зарыл.  

Чынгыз Айтматовдун чыгармачылыгында музыка өзгөчө темалардын бири экени 

окурман журтка жакшы маалым. Улуу жазуучунун кайсы чыгармасын албайлы, түзбү-

кыйырбы, музыканын керемет касиети тууралуу кеп козголот. “Жамийла” повести алгач 

“Обон” деген ат менен жарыяланганы белгилүү. Жаш автор бекеринен көзгө басар бөтөнчө 

чыгармасын ушинтип атабаса керек. Даниярдын “укмуштуу обону” тууралуу баян мындайча 

жазылган: “Бул адам жүрөгүнө чоң сүйүү алып жүргөн адам! Анын бул сүйүүсүү, менин 

оюмча, канчалык ысык көрүп, шыгы түшкөн жалгыз бирөөгө арналган сүйүү эмес, кандайдыр 

андан да зор, андан да алп, турмуш-жашоонун өзүнө, жан берип, жан жараткан ааламдай 

жерге, жарык дүйнөгө болгон өлчөмү жок чоң сүйүү!” Албетте, Данияр менен Жамийланын 

сүйүүсү бар. Албетте, Сейиттин Жамийлага болгон сүйүүсү бар. Бирок, автордун айтуусунда 

Даниярдын обону болочок сүрөткердин көзүн ачып, көкүрөгүн козгоду, талант-шыгын 

ойготту, дүйнөнүн сулуулугун, адамдын улуулугун даңазалады. Ушул күндөн баяндамачынын 

турмушуна “жаңы бир нерсе” кирди. “Ошондо мен көрүп, мен угуп, мен сезгенимдин 

баарында Даниярдын обону жүргөнсүйт”- дейт Сейит. Автор ошол обондун аркасынан улуу 

сүрөткердин туулганын жазат, кадимки дүйнөнүн керемет дүйнөгө айланганын жазат. 

“Адамдын ичиндегисин сөз менен айтып берүү кээ бир учурда колдон келе бербейт го дейм...” 

Ушундай тыянак жасап, көп чекит койгону эмнени каймана белгилеп турат? Музыканын 

керемет касиетиби? Ушундан улам ойго салчу дагы бир жагдай: Чынгыз Айтматов кайсы бир 

жерде Шостакович жаш жазуучуга “каармандарыңдын философиялык ой-санааларына басым 

коюп, ошону ачканга аракет кыл” деген кыязда кеңеш бергенин эскерет. Мындай кеңеш дал 

ошо улуу музыканттан чыкканын улуу жазуучу бекеринен көкүрөгүнө түйүп албаса керек. Ал 

эми күү темасына келсек, Чынгыз Айтматов менен Мухтан Шахановдун маегинде 

Чынгызханга уулу Жоочунун өлүмүн угузган күү тууралуу кеп болуп, жазуучу “каардуу 

өкүмдар өзүнүн артында кыргын-бүлгүн калтырат, мээримдүү өкүмдар алкыш айтар из 

калтырат” деп жыйынтыктайт (Айтматов Ч., Шаханов М. 1996. 175-176-беттер). 

Арийне, ар бир күүнүн артында уламыш турбаганы ачык. Күүнүн маани-мазмунун 

талдоодо уламыштан башка да багыт берер далай жагдай, белги бар. Күүнүн аталышы же анын 

жаралыш тарыхы угармандын ой-санаасын белгилүү бир нукка бурушу табигый нерсе. Деген 

менен, күүнүн жанрдык белгилери бар, ыргагы бар, стили бар, кайрамасы бар. Эң негизгиси- 

угурман комузчунун кол ойнотуп черткенине, аткаруу чеберчилигине суктанып тим болбой, 

башкача айтканда, күүнүн техникалык жагына гана көңүлүн чектебей, анын баш-аягын 

бириктирген, өзүнчө бир көркөм чыгарма катары жаралышын жана эл эсинде сакталышын 

актаган бир маани-мазмун бар экенин баамдап-баалаганында. Кеп ошол маани-мазмундун сөз 

менен эмес, комуздун добушу менен туюнтулушун түшүнүшүндө.      

Кыргыз “Күүнүн башы- Камбаркан” деп коёт. “Камбаркан” - кыргыздын байыркы салт-

күүсү. Кайсы бир мааниде- “күү атасы”. Демек, күүнүн сырын издесек, анын башатында 

“Камбаркан” турат. Уламышка кулак салсак, Камбар комузду ойлоп тапкан, күү аталган тун 

чыгарманы жараткан адам имиш. Кыргыздар жылкынын пири Камбарата деп да айтышат. Бул 

сөздөр бекер айтылбаганы анык. Ал эми күүнүн өзүнө келсек, “мен-комузчу” дегенди бир чети 

сынаган, экинчи чети сүрдөткөн бул күүнүн ѳзүнө гана мүнөздүү буроосу, өзүнө гана 
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тиешелүү мотивдери бар экенин билебиз. Ошол эле учурда аны ар бир чоң комузчу өзүнчө 

аткарып, кайсы бир жагынан өз “Камбарканын” чертет. Адистер Муратаалынын же 

Ниязалынын “Камбарканын” ажырата алат. Ушундан улам, улуу күүнүн өмүрү анын 

вариацияларында, комузчулардын интерпретациясында, угармандардын күү уккандагы ой-

туйгуларында деп айтсак ылайык. 

Биз кыргыз күүлөрүн философия жаатында изилдөө маселесин козгоп жаткан соң, 

көңүл борборунда кармай турган жагдай мындай: философия ири алдыда логикалык ой-

түшүнүк, рациого таянган акыл-эске байланышкан нерсе, ал сөз, терминдер аркылуу 

туюнтулат. Ал эми күү- комуздун тилинен чыгат, комуз тили аркылуу элге жетет. Демек, 

экөөнүн байланышын түшүнүү- кыйла эле татаал, өтө эле жоопкерчилик жүктөйт. Ошентсе 

да, бул бир жагынан маанилүү, бир жагынан жүйөөлүү иш дегибиз келет. 

Эске алчу өзгөчө жагдайлар катары буларды белгилегибиз бар. Биринчиден, күүнүн 

маани-мазмунун талдоодо комузчунун айткан-дегени менен чектелип калыш болбойт. Күүнүн 

өзүндө комузчунун оюна келбеген маани болушу ыктымал. Экинчиден, тил жетпеген, сөз 

менен айталгыс  нерселер бар. Кеп күүнү терең жана кенен түшүнүштө. Үчүнчүдөн, күүнүн 

өмүрү угармандын жан дүйнөсүндө. Угармандын музыкалык маданияты канчалык бийик 

болсо, кулагы комуз добушуна канчалык ачык болсо, инсандын жан дүйнөсү канчалык бай 

болсо, ал күүнүн артынан башкача бир дүйнөгө баш багат, өзгөчө бир дүйнөнү ачат. 

Учкай кепти тыянактай турган болсок, кыргыз күүлөрүн изилдөөгө философия да өз 

салымын кошсо, анын демейде көзгө көрүнбөгөн, сөзгө алынбаган бөтөнчө бир маани-

мазмуну жарыкка чыгар эле деген ишеним. 
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