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ФИЛОСОФИЯ КРИЗИСИ ЖАНА КИНО ИСКУССТВО (КЫРГЫЗ КИНОСУ) 

КРИЗИС ФИЛОСОФИИ И КИНО ИСКУССТВО (КЫРГЫЗСКОЕ КИНО) 

CRISIS OF PHYLOSOPHY AND CINEMA (KYRGYZ CINEMA) 

 

 Аннотация: Бул эмгекте киноискусство тармагы практикалык философияны түшүнүү 

жана кээ бир философиялык идеяларды ишке ашыруу предмети катары каралат. Заманбап 

киноискусствонун чыграмаларына философиялык анализ жүргүзүү философиянын кризистен 

чыгуу жолдорунун бири. Кино искусствосун изилдөөдө заманбап философия тарабынан, 

философиялык ой-жүгүртүүнүн горизонтун кеңейткен герменевтикалык ыкма колдонулган. 

Мисал иретинде айрым кыргыз кинолору талдоого алынган. 

Аннотация: В данной работе область киноискусства рассматривается как предмет 

осмысления практической философии и как реализация некоторых философских идей. 

Философский анализ произведений современного киноискусства является одним из 

плодотворных путей выхода из кризиса философии. В исследовании киноискусства с точки 

зрения современной философии применяется герменевтический подход, который открывает 

новые горизонты для философского мышления. Примером для анализа послужили несколько 

фильмов из кыргызского кино. 



112 
 

Abstract: In this work, the field of cinematography is considered as the subject of 

comprehension of practical philosophy and as the implementation of some philosophical ideas. A 

philosophical analysis of the works of modern cinema is one of the most fruitful ways out of the crisis 

of philosophy. In the study of cinema from the point of view of modern philosophy, a hermeneutic 

approach is applied, which opens up new horizons for philosophical thinking. Several films from the 

Kyrgyz cinema served as an example for the analysis. 

Негизги сөздөр: Философиянын кризиси, киноискуссвто, образ, автордук теория, 

режиссёр, киногерменевтика, “Кош бол сөз (речь)!”, “Чуркаган ит”, “Кара жолтой”..  

Ключевые слова: Кризис философии, киноискусство, образ, теория автора, режиссёр, 

киногерменевтика, «Прощай речь!», «Бежала собака», «Кара жолтой».  

Key words: The crisis of philosophy, cinematography, image, theory of the author, director, 

cinematographic hermeneutics, "Farewell to speech!", “The dog was running”, “Kara zholtoy”. 

 

Философиянын Байыркы Грецияда келип чыгышы [2], аристократтар арасында 

популярдуу болушу муундан муунга өтө турчу конкреттүү бир маданиятка тийиштүү келип, 

баштапкы тардыктан кабар берет. Тардык – кризистин негизги себеби. Аристократтар 

арасында популярдуулугуна карабастан, ар бир адамга жеткиликтүү болушу анын горизонтун 

кеңейтишин шарттамак. Бирок, бир маданиятка тийиштүү келген этно-дүйнө тааным башка 

маданияттар үчүн толук өтүмдүү боло алган жок. Мисалы, классикалык көчмөн элдер 

(классикалык көчмөн кыргыздар [9]) көчүп-конүү жашоо образынын натыйжасында табиятты 

практикалык жактан таанып-билүүнү өздөштүрүп, алынган натыйжалар оозеки 

чыгармачылыктын пайда болушуна, муундан муунга өтүп сакталышына гана алып келбестен, 

жазма стилинен айырмаланган оозеки стильди жараткан. Аталган эки тенденциянын 

кагылышы дүйнөнүн эки башка булуңунда жайгашкан Батыш-Чыгыш маданияттарынын 

тиреши менен бирге, Байыркы Грецияда жаралган философияны кризиске алып келген. 

Дүйнөнү илим аркылуу таанып-билүүгө аракеттенген  Жаңы доор, философиянын негизги 

суроосуна жооп берүүдө илимий дүйнө таанымды аздектеп келиши, анын баштапкы тардыгын 

аныктады. Философиянын ашыкча теориялык негизи бүгүнкү күндө илим деп кабыл 

алынышында олуттуу себеп. Философтор дүйнө, адам, адам коому ж.б. тууралуу өздүк 

позициясын камтыган термин, концепт, теорияларын сунуштоодо философиянын 

предметинин айланасын кеңейттүү менен өздүк тилин жаратты. Бирок, ошол эле учурда 

саясат, этика, эстетика сыяктуу практикалык дисциплиналарды камтыган философиянын 

маңызын унутта калтырып, теориянын чегинен чыкпаган илимге айлантты. Натыйжада 

илимдин муктаждыгы философиянын маңызын жана зарылдыгын аныктап калды б.а. 

философия бүгүнкү күндө илим тууралуу илим катары окутулуп, окуу курсун аяктаган 

студентке философ даражасы ыйгарылат. Бул жагдай философиянын практикалык маңызы 

маселесин ачат. Ошондуктан бул изилдөөдө, өз ичинде адамдын сезимдик табиятын камтыган 

теоретикалык философияны кризистен алып чыга турчу практикалык философиянын тармагы 

катары кино искусствосу сунушталат.  

Кино1 искусство пайда болушунан тартып  адабият, живопись, театр, музыка ж.б. 

сыяктуу искусствонун башка түрлөрүнүн катарынан өз ордун табып, жогоруда саналып өткөн 

адамдын интеллектуалдык ишмердүүлүктөрүнүн айкалышы менен аныкталат. Бирок, кино 

искусствосун башка искусство түрлөрүнүн айкалышы деп атоо жана бүгүнкү күндө коомдо 

                                                           
1  “Кино” грек тилинен “кыймыл-аракет” деп которулат. "Кыймыл-аракет - бул убакыт ичинде болгон 
кыймыл актысы". 
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коммуникативдик гана кызмат аткаруучу деп аныктама берүү анын маңызын түшүнүүдүрүүдө 

алсыз. 

Маалым болгондой, кино искусство алгач адабияттын, көркөм чыгармачылыктын жана 

театрдын негиздери менен толуктаган искусство  түрү. Бирок, убакыттын өтүшү менен кино 

искусство өзүнүн чегин кеңейте баштады. Мында кино искусстводогу образдын кыймылы 

негиз болгон үнсүз кинодон2 үн-дабыш компонеттери менен коштолгон үндүү3 киного өтүшү 

күбө. Убактты утурлай уламдан-улам жаңы жагдайларды4 жаратып тез темпте өнүккөн 

технология, кино искусствонун чектеринин кеңейишине чоң салым кошту. Бирок, кино 

искусствонун пайда болушунда техника негизги фактор деп айтуу негизсиз.  

 Адамдын табияты укмуштуудай мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ар бир мүмкүнчүлүк этап 

менен түзүлөт. Мисалы, адамдын көрүү жөндөмдүүлүгү жаңы төрөлгөн бала менен бирге 

калыптанат. Мисалы, жаңы төрөлгөн ымыркай дүйнөнү ак-кара түстө көрүп, жарык менен 

караңгыны да айырмалай алат. Андан соң ал (1-9 ай) көрүнгөн нерсени так, дааналап башка 

нерселерден айырмалай баштайт. Кино искусстводо классикалык мезгилинин негизги 

компоненти аталган ак-кара түстүн, убакыттын өтүшү менен жаңы түстөр, үн-дабыштар менен 

жабдылышы  жогоруда айтылып өткөн жөндөмдүүлүккө окшош келип, адам бир нерсени 

жаратууда өзүнүн сезим-туюмун атрибут иретинде колдонушунан гана эмес, объект ар дайым 

субъекттин болуш менен аныкталышын далилдөөдө. 

Кино искусствосу өзүнө нерселерди ири, орто жана жалпы пландарда камтып, нерселер 

дүйнөсүн абстракттуу визуалдык мүнөздө баяндап берет. Нерселер дүйнөсүн камерага тартып, 

аны кайра ойнотуусу, биздин нерселерге байкоо жүргүзүү аркылуу бир гана визуалдык 

тажрыйбага ээ болуубузду шарттабастан, дүйнөнүн терең жана оптикалык картинасын 

сунуштап, дүйнөнү таанып-билүүгө жаңы шарт түзүүдө.  

“Кыймыл”, “үн” жана “убакыт” айкалышы – кинематографиянын оптикалык [4]  

табиятынын негиздери. Бирок, кино искусстводогу эң маанилүү негиз, кыймылдын, үндүн 

жана убакыттын пайда болушунун себеби болгон – “ой”. Ой жаралып, абстракттуу абалдан 

кыймылдарга, үндөргө өтүп, убакыт ичинде болот. 

Кино искусстводо ар бир ой образга айланып, алар аркылуу визуадаштырылат, башка 

мааниде сезимдик образдар [8] деп айтууга болот. Объективдүү реалдуулукка ылайык образга 

айланган ой кээде биз жашап жаткан чындыкты, кээде элестете алгыс абстракттуу 

                                                           
2 "Үнсүз кино" кинонун тарыхынын алгачкы ондогон жылдарында синхрондуу жазылган үнсүз тасмалар чыкканда 
жалпы термин болгон. Тасмада үндүү сөздөрдүн жоктугу сүрөт сериясын уюштуруунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн 
издөө үчүн катализатор болуп калды. Мына ушундай чектөөнүн аркасында татаал сюжетти монтаждын жардамы 
менен көрсөтүүнүн «үнсүз» мектеби калыптанып, наамдар пайда болуп, пантомиманын спецификалык түрү 
актёрдук чеберчиликтин негизине айланган. 
3 Үндүү кино – «үнсүздөн» айырмаланып, сүрөттөр жазылган үн (сүйлөө, музыка, ызы-чуу жана үн эффекттери) 
менен коштолгон кинематографиянын бир түрү. Үн тасмасынын биринчи белгилүү коомдук көрсөтүүсү 1900-
жылы Парижде болгон, бирок үн тасмалар үчүн коммерциялык ийгилик отуз жылдан кийин гана келген. 
4 1891-жылы кинокамера жаратылган. Бул примитивдүү тиштүү дөңгөлөк механизми болгон, ал пленканы 

алкак линзага карама-каршы тургандай кылып, ал эми обтуратор (жарык агымын бөгөттөөчү түзүлүш) пленкага 
түшкөн жарыкты жөнгө салып турган. Аппаратты шотландиялык америкалык Уильям Диксон жараткан. Ошол 
мезгилдерде бул керемет аппарат “кинетограф” деп атаган. 
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сюрреалдуулукту5 кайрадан ойнотот. Дал ушул “сюрреализм” термини “автордун 

теориясы6” маселесин ачат.  

Автордун теориясы [10] – бул режиссёрдун дүйнө таанымынын, дүйнө көрүүсүнүн 

камерага тартылып, кайра ойнотулушу.  

Эгерде философ өзүнүн дүйнө таанымын түшүнүктөр, концепциялар аркылуу 

абстаркттуу-теориялык жазуу стилинде сунуштаган болсо, режиссёр оптикалык байкоолору 

аркылуу дүйнө таанымын абстракттуу-визуалдык формада берүүсү мүмкүнбү? Бул суроо 

экинчи бир суроону жаратат. Жогоруда айтып өткөн философиянын абстракттуу-теориялык 

формадагы дүйнө таанымын оптикалык-визуалдык форматта коомчулукка жеткирүү 

мүмкүнбү? Эгерде мүмкүн болсо, талдоо ыкмасына зарылдык жаралат. Оптикалык-визуалдык 

дүйнөнү түшүндүрүүдө герменевтиканын орду чоң. Демек, герменевтика б.а. 

“киногерменвтика” [7]  өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен философтун, режиссёрдун дүйнө 

таанымын чечмелеп, түшүндүрүүдө көмөкчү боло алган ыкма..  

Режиссёрдун байкоолору аркылуу алынган оптикалык формадагы субъективдүү дүйнө 

картинасы, коомчулукка абстракттуу-визуалдык жана оптикалык формадагы жаңы концепт 

сунуштоо менен бирге кино искусствонун тар эмес табиятын аныктоодо. Демек, кино 

искусство – практикалык философиянын келечеги кең тармагы.  

Теориялык философия менен кино искусствонун ортосундагы байланышты түзүү 

зарыл. Биринчиси окуу аркылуу, экинчиси угуп, ал эми үчүнчүсү көрүп жана угуп таанып 

билет  б.а. визуалдуу түрдө [6]. Убакыт ичинде кыймылга келип, үн-дабыштын коштоосунда 

образга айланган – ойдун визуализацияланышы оптикалык тааным түрү.. Маселеге мындай 

жаңы өңүттөн жакындоо кризистик абалдан чыгуу жолу эмеспи?  

Жогоруда токтолгон сунушту мисалдар менен бекемдөө керек: 

Француз режиссёру Жан-Люк-Годарддын “Кошбол сөз7 (речь)!” [3]  тасмасын үч 

маанилүү аспектиге бөлүү менен түшүндүрүүгө болот. 

Биринчиден, тасманын аталышы жоголуп бара жаткан сөз (речь) т.а. тил маселесин 

ачууда. Ит, дарыя  аркылуу берилген табияттын образы табиятка гана таандык имманенттүү, 

жогорку тилден кабар берүүдө. Мында адам күч берип, коргогон башаттан (табияттан)  

жатырады. Демек, тасмада адам табият тили менен коштошууда. 

Экинчиден, адам ой жүгүртүү, философия менен коштошууда. Тасмада иш-

аракеттерден сырткары, адамзаттын жолун жарык кылган метафоралар, улуу жазуучулардын, 

философтордун цитаталары үн коштоосунда эмес, жазуу стилинде камтылган. Тасманын 

акырында иттин үрүшү, баланын ыйы адамдын коомдон ажырагандыгын баяндоодо. 

                                                           
5 Сюрреализм (француз тилинен surréalisme, лат. – «суперреализм», «супра-реализм») – 20-кылымдын 

адабияты менен искусствосунда 1920-жылдары батыш авангардынын көркөм маданиятында өнүккөн багыт [1 
]. Ал аллюзиялардын жана формалардын парадоксалдуу айкалыштарынын колдонулушу менен айырмаланат. 
Сюрреализм 1960-жылдары жаңы кыймылдар пайда болгонго чейин, кырк жыл ичинде өнүккөн деп эсептелет. 
6 Автордун теориясы же болбосо автордук кино теориясы - 1950-жылдары Францияда пайда болгон, 

таасирдүү окуу. 1954-жылы Франсуа Трюффо тарабынан өздүк “Француз киносундагы жалгыз 
тенденция” (“Одна тенденция во Французском кино”) аттуу макаласында айтылгандан тартып, бүткүл 
дүйнөлүк кино критикада өтө таасир берген. Франсуа Ролан Трюффо 1932-1984-жылдар аралыгында 
жашаган, француз кинокритик, кинорежиссёр, сценарист, киноактоёр жана француз жаңы толкунунун 
негизги негиз салуучуларынын бири.  
7 Жан-Люк Годар (3-декабрь 1930, париж, франиция) – франция жана швейцариялык кинорежиссёр, 
кинокритик, сценарист, актёр, монтажёр жана француз жаңы толунунун булагында турган кинопродюссер. 
“Прощай речь” – француз жана швейцариялык кинорежиисёр, критик, сценарист, кинопродюссер, 
монтажёрдун толук метраждуу 39-киносу.   
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Ал эми үчүнчү аспект, өзгөчө биздин коомго ылайыктуу, эки башка тилдеги эки сөздөн 

бир сөз (мисалы, кыргыз-орусча) чыгарып, жаңы тар маанидеги тил жаратып адам өз тилинен 

жатыркоо жолуна түшкөн. Демек, адам өзүнүн тили менен коштошууда. 

А.Абдыкалыков8 менен Э.Рыспаевдин9 19 мүнөттүк “Чуркаган ит10” [1] аттуу кыска 

метраждуу тасмасы, иттин күнүмдүк турмушун баяндаган, өзгөчө көңүл бурарлык учурлар аз 

кездешкен кино сезилгени менен  “эркиндик” түшүнүгүн ачып бере турчу маанилүү тасма. 

Мында “эркиндик” түшүнүгүнө тасманы эки негизги идеяга бөлүү аркылуу келүүгө мүмкүн.  

Эркиндиктен качуу11: Тасма адам дүйнөсү тарабынан эксплутацияланып жаткан иттер 

дүйнөсүндөгү иттин эркиндиктен качкан сапарын баяндайт. Бир дүйнөнүн экинчи бир 

дүйнөгө кылган үстөмдүгүн – атайын иттерди үйрөтүү жайы; көчөгө кооз кийинтилип 

чыгарылган иттер парады; сатыкка чыгарылган кичинекей күчүктөр; цирктеги иттер; ортого 

байге коюп согуштурулган иттер согушу жана эң маанилүүсү көчөдөн иттерди кармап 

массалык жок кылуу иш аракети  камтылган эпизоддордо даана табууга болот.   

Эркиндик үчүн качуу: Тасманын башталышында эркин жүргөн ит эркиндиктен качып 

адам каарына туш болду, бирок,  адам тарабынан эркиндиктен ажыратылган учурда жанданды, 

күчтөндү, эркиндик үчүн качууга үндөдү.  Демек, баштапкы эркиндик бар болушуна 

карабастан ал эркиндик эркиндиксиздикте ачыкка чыгат. 

М.Мамбетовдун “Кара жолтой12” [11] аттуу кино тасмасы мажбурланган нигилизм 

жана тарбиянын күрөшү деп чечмелөөгө болот.  

Мажбурланган нигилизм [5] – Кара жолтойдун ата тарбиясын, эне мээримин, курбу-

курдаштарынын колдоосун көрбөстөн түзүлгөн бири кем дүйнөсүндө, коомдук нормаларды 

четке кагуу менен кем дүйнөсү мажбурлаган нормаларга баш ийүүсү менен түшүндүрүүгө 

болот.  

Тарбия – баланын социалдашуусуна чейин, дүйнө көрүмүнүн калыптанышында да 

негизги роль ойногон атрибут. Мындай көрүнүштү медицина тармагында билим алган 

Болоттун атасыз жашоосуна карабастан энеден алган тарбиясынын, мээриминин күчү менен 

нигилисттик мүнөзгө ээ болбостон социалдашуусунда табууга болот.   

Жыйынтык: Алгач, философия акыл (даанышмандык-теориялык философия) менен 

сезим (сүйүү-практикалык философия) бирдей өлчөмдө камтыган нукура философия болушу 

керек. Ошондо гана ал өзүнүн негизги милдеттерине кирише алат.  

Экинчиден, дүйнөнү жана өзүн таанып-билүүгө ар дайым умтулган адамдын болушу, 

философиянын жоголушуна жол бербейт. Дүйнөнүн ар тарабынан орун алган улуттар 

канчалык маңыз тууралуу ойлонсо, ошончолук философия өнүгөт, өз ордун табат.  

Изилдөө ишинде талдоого алынган кино тасмалар кино искуссвтонун оптикалык-

визуалдык тажрыйба табиятын бекемдеп, философияны кризистик абалдан чыгарууда заманга 

ылайык методологияны сунуштоо аркылуу нукура философияга жол ача алды.  

 

 

                                                           
8 Актан Арым Кубат (26-март 1957, Сокулук району Күнтуу айылы) – КР кинорежиссёру, сценарист, 
продюссер, актёр. Кыргыз Республикасынын Улуттук кино академиясынын академиги. 
9 Рыспаев Эркин (1955-2011) – КР кинорежиссёр, теле көрсөтүүлөрдүн автору жана режиссёру. 
10 Бежала собака -  короткометражный, документальный фильм . СССР (Киргизия), 1990 
11 Эркиндиктен качуу – немец социологу, философ, фрейдомарксисттик багыттын психоаналитиги 
Э.Фромдун 1941-жылы жарык коргөн “Бегство от свободы” аттуу эмгегинин аталышынан алынган. 
12 Мурат Мамбетов (1955) – Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, режиссёр, театр жана кино 
актёру. “Кара жолтой” – Мурат Мамбетовдун 2006-жылы тартылган триллери. 
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КӨРКӨМДӨП ЖАСАЛГАЛООДОГУ МАКЕТ ТҮШҮНҮГҮ 

ПОНЯТИЕ МАКЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННО ПРИКЛАДНОМ 

MODEL CONCEPT IN ART DECORATION 

 

Аннотация: Бул макала көркөдмөп жасалгалоонун түрлөрүн, өздүк эмгектик ишти эл 

алдында тааныштыруу, керектөөсүн калыптандыруусу жана чыгармачылыкка болгон 

кызыгууну өркүндөтүү көрсөтүлдү. Техникалык конструкциялоо чыгармачылык менен 

объектти түзүүгө, ал эми көркөм конструкциялоо - макеттин образынын, тең 

салмактуулугунун, шайкештигинин жана түс боюнча тариздөөнүн бүтүн предметтик 

формасын түзүүгө багытталды.  

Аннотация: В данной статье раскрыты виды художественно прикладных искусства. 

Статья знакомит с понятием макета в художественно прикладном искусстве.  Важное значение 


