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Аннотация: Бул макалада  комуз музыкасынын (күүлѳрдүн) жанрдык 

классификациялык маселесин иликтѳѳгѳ аракет жасалды. Алыскы чет элдик жана  жакынкы 

советтик илимпоз-музыковеддердин эмгектеринде иштетилген жанрдык  жалпы теориянын 

алкагында түзүлгѳн методикалык-методологиялык негизде кыргыз салттуу аспаптык 

музыкасынын жанрдык системасы ошондой эле күү чыгармачылыгындагы жанрдын 

теориясынын ѳнүгүүсү каралды. 

 Аннотация: В данной статье предпринимается попытка исследовать проблему 

жанровой  классификации комузной музыки (кюу) в контексте общий теории жанров, которая 

разработана  в трудах  иностранных  и советских  ученых-музыковедов и которая  послужила 
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методико-методологической основой изучения жанровой системы кыргызской традиционной 

инструментальной  музыки. 

  Annotation: This article attempts to investigate the problem of genre classification of komuz 

music  (kyuu) in the context of the general theory of genres, which was developed in the works of 

foreign and Soviet musicologists and which served as a methodical and methodological basis for 

studying the genre system of Kyrgyz traditional instrumental music. 

 Негизги сѳздѳр: жанр, классификациялаштыруу, методологиялык, комуз күүсү, 

музыкалык психология, кѳркѳм ѳнѳр, кѳбѳйтүү процесси. 
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Күү  эки ѳӊүттѳ  - тар жана кеӊ мааниде түшүндүрүлѳт. Тар маанисинде күү аспаптарда 

аткарылуучу бир сандагы жалгыз чыгарма. Кеӊ маанисинде  алганда ал  аспаптык музыкадагы 

кѳп  сандаган күүлѳрдүн чогултулган жыйындысы. Башкача айтканда, күү  салттуу аспаптык 

музыканын жанрын аныктап, күүчүлүк чыгармачылыктын ѳзүнчѳ музыкалык жанрдык 

статусуна ээ болгон. Аны кыргыз элдик салттуу аспаптык музыкасында күү жанрын   ѳзүнчѳ 

маани-маӊыздуу күүчүлүк ѳнѳрдүн бир  чоӊ  тармагы  деп түшүнүү абзель. Демек, күү 

кыргыздын салттуу  аспаптык  музыкасынын  түйүндүү сѳз  термини катары  бир  эле  учурда 

чыгарма жана жанр болуп эсептелинет. 

 Күү чыгармачылыгы – бул кыргыз этномузыка таануу илиминде жаӊы  сыяктуу 

кѳрүнгѳн  термин автордук жана  аткаруучулук  ишмердикти билдирүү менен оозеки салттагы 

кыргыз элдик   музыканын жанрларында, негизинен комузчулардын (жана кыл-

кыякчылардын) ѳнѳрчүлүгүндѳ кѳбүрѳѳк орун алган кѳрүнүш катары сан жана сапат жагынан 

арбын ѳнүккѳн  чыгармачылык  дегенди түшүндүрѳт. 

 Жанр – бул кѳркѳм  чыгармачылык, кѳркѳм ѳнѳрчүлүк деген жалпы рух, руханий, 

руханият жѳнүндѳгү түшүнүктѳр менен ѳз ара тыгыз байланышкан кѳрүнүш.  Ал эми кѳркѳм 

ѳнѳр  адамзаттын руханий акыл-эсинде,  коомдун  ѳзүнѳ карата эӊ чоӊ мааниге ээ болгон 

жашоо-турмуштагы жан дүйнѳлүк кызыкчылыктарды канагаттандырыш үчүн жаралган  

зарылчылыктан келип чыккан кубулуш. Дегинкисин айтканда байыркы  дүйнѳдѳ  жанр кѳркѳм 

ѳнѳрчүлүктүн ѳнѳктүгүнүн негизинде жаралып этномаданиятта  общиналык коомго керек 

ѳзүнчѳ маанилүү кѳркѳм категория катары аӊкоолук түрдѳ (наивно) калыптанган 

чыгармачылык түшүнүк болуп эсептелинген. Андыктан  жанр кѳркѳм ѳнѳрчүлүгүнүн 

негиздүү, олуттуу, системалуу компоненттеринин бири катары кѳркѳм чыгармачылыктын 

байыркы булактарынан берки ѳсүп-ѳнүгүшүндѳ ѳзгѳчѳлүү руханийлик категориялык 

маӊызда, адегенде кѳѳнѳ тарыхый кѳркѳм чыгармачылыгында жазма илимге чейинки 

оозекилик ой жүгүртүү ѳкүм сүргѳн убактарда ѳзүнчѳ жарымдык (полу) классификациялык  

багыттагы архаикалык мүнѳзгѳ ээ болгон ѳтѳ жѳнѳкѳй түшүнүк болгон. Ал кезде илимий аӊ-

сезимдүүлүк толук калыптана элек болгондуктан жанр теориялык жактан баамдала 

эместигинен (неасознанно) жетиштүү түрдѳ  такталбай эӊ жѳнѳкѳй элементардык түшүнүк 

катары эсептелинген.  Ал эми  бүгүнкү кезде, советтик жана андан соӊку  мезгилде коомдук, 

гуманитардык илимдер, анын  ичинде музыкалык илим-билим интеллектуалдык ой жүгүртүү 

жана окутуу кенендикте жана  тереӊдикте жүргѳндүктѳн маданияттык ѳсүп ѳнүгүүнүн 
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шарданы менен  кѳркѳм чыгармачылыктын жанрдык маселелери, аспектилери жакшы 

изилденди жана изилденүүдѳ. 

 Байыркы замандын окумуштуу кѳсѳмдѳрү  кѳркѳм чыгармачылыкка олуттуу кѳӊүл 

бѳлүшүп антикалык маданиятында чыккан чыгармаларды ошол доордогу философиялык, 

эстетикалык кѳз  караштар менен карап аныктама беришкен. Байыркы  ѳнүккѳн Греция, Рим 

ѳлкѳлѳрүнүн поэзиясы, театры, музыкасы, архитектурасы, эпостору ж.б. дүркүрѳп ѳсүп 

кѳркѳм  ѳнѳрдүн практикасы чыгармачылык ѳндүрүштүн кызуу эмгек ѳнѳктүгүнүн күчѳшүн 

ѳбѳлгѳлѳгѳн. Ошол мезгилде  аталган  ѳлкѳлѳрдѳгү элдин аӊ сезими, ой-толгоосу, жашоо-

турмушу, коомдук тартип, эстетика, укук ж.б. у.с. жалпы интеллектуалдык баалуулуктарга 

мамлекеттер  тарабынан жакшы  максаттуу мамиле  жасалгандыгынан десек жаӊылыштык 

болбос. 

 Антикалык ѳлкѳлѳрдүн  мезгилинен  кийинки феодалдык Орто кылым, Кайра 

жаралуу, Агартуу доорлордо кѳркѳм чыгармачылык уланып жаӊы чыгармалар жазылып,  

жанр маселелери кайрадан колго алынып атайын изилдѳѳлѳр жазылып, илимий китептер, 

макалалар чыга баштаган. Европа ѳлкѳлѳрүндѳ окуу жайлар, университеттер  ачылып музыка 

изилдѳѳчү теоретиктер пайда болгон. Натыйжада байыркы грек, латын тилдеринин негизинде 

Европа элдеринин улуттук тилдеринин христиан дин маданияты аркылуу тил  таануу, адабият 

таануу, театр таануу, музыка таануу, курулуш таануу илимдери менен кѳркѳм чыгармалар 

жанрдык жактан иликтенген. Антикалык  Сократ, Пифагор, Аристотель, Аристоксен ж.б. 

баштаган андан кийин Аль-Фараби Ибн-Сина, Абдрахман-Джами, Эбоками ж.б. эл 

чыгармачылыгы жѳнүндѳ илимий  иликтѳѳлѳрүн уланткан. 

 Латынча жанр «genus» деген сѳз менен аталган. Орус тилинде жанр «вид» же «род»  

деген сѳздѳргѳ дал келет. Кыргызча  «түр» деген  түшүнүккѳ туура келет. Кыргыз Улуттук  

академиясынын  академиги  Константин Юдахиндин кыргызча-орусча сѳздүгүнѳ кайрылсак 

«кѳрүнүшү» деген сѳз «вид» сѳзүнѳ барабар. Маӊыз жагынан «жанр» менен  «түрдүн» 

мазмундук  семантикалык окшоштуктары бар. Андыктан  аларды синонимдер деп кароого 

болот. Бирок бул  терминдердин айырмачылыгы да жок эмес. Айталы «жанр» латынча «genus» 

(род) деп  кыйыр, каймана  түрүндѳ айтылып турса, бизче «кѳрүнүшү» деген түшүнүктү 

билдирип турат. Демек,  жанр  түшүнүгү белгилүү бир ѳлчѳмдѳ лингвистикалык мазмундук 

кѳп маанилүүлүккѳ ээ, башкача айтканда универсалдуулукка ээ. 

 Кѳркѳм чыгармачылыктын жанрдык теориясынын ѳзүнчѳ түйүндүү, баскычтуу 

түшүнүктѳрүнѳн болуп  тургандыктан анын ѳнѳрдүк  жана илимий аныктамасын таанып 

билүүгѳ аракет жасайлы. Деги эле, кѳркѳм ѳнѳрчүлүктү адамдардын оозеки же жазма 

түрүндѳгү чыгармачылыгында, алардын жан дүйнѳсүндѳ жүрүп туруучу энергиялар менен 

түзүлгѳн ой-толгоолор, сезимдер аркылуу жаралуучу кыймыл-аракеттенүүнүн натыйжасында 

пайда болгон күч-кубат деп түшүндүрүлѳт. Дегинкиси, кѳркѳм чыгармачылык адамдын ѳз 

демилгелүү эмгеги, ынтаасы,  каалоосу менен жаралат эмеспи. Демек, чыгармачылык – бул 

адамдын  ой-толгоо, руханий алектенүүсү жана  анын кѳркѳм  багыттагы чыгармачылык 

ишмердигинин булагы. Ал эми ѳнѳр шыктан, таланттан  жаралган кѳркѳмдүктүн жышаанасы. 

Демек, кѳркѳм чыгармачылык адамдын кѳркѳмдүккѳ, кооздукка багытталган ой-толгоонун 

жүрүшүндѳ калыптанган кандайдыр бир образ менен ширелишкен эмоциялардын азыгы. Рух 

болсо – жаратылыштын табигый кѳркѳм кубулуштарынан жаралган эстетикалык феномени. 

 Кѳркѳм чыгармачылык менен  кѳркѳм ѳнѳр бир караганда бирдей  маанидеги окшош 

түшүнүктѳрдѳй  сезилет, синонимиялык маӊыздуу категориялар сыяктуу кѳрүнѳт. Айрым  

учурларда терминдер алмаштырылып кѳркѳм чыгармачылык кѳркѳм ѳнѳрдүн ордуна 
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колдонулушу мүмкүн. Мындай  учурда  синонимдик алмаштыруу  ыкмасы  пайда болот. 

Лингвистикалык илим жагынан алганда мындай  колдонулган ыкма синонимдик 

түшүнүктѳрдүн тилдик контаминациялык  же вариативдик жолу менен алынган түшүнүктѳрдү 

орун которуштуруу  комбинациясынын бир кѳрүнүшү деп эсептесек болот. 

 Бул жерде кѳркѳм ѳнѳрдүн  илимий аныктамасын  жазып койуу  ашыктык кылбас. 

Кѳркѳм ѳнѳр адам баласынын жаратылыштан, табийгаттан же  кудайдан келген генетикалык 

тамырдуу  руханий урук. Биологиялык жактан салыштырсак адамдын руху, анын денесинде 

жаралган ѳзгѳчѳ касиеттүү гормондорду элестетет. Окумуштуу биологдор адамдардын 

руханий шык жѳндѳмдѳрүн алардын  денесиндеги, кѳкүрѳгүндѳгү физиологиялык, 

анатомиялык ѳзгѳчѳлүктѳрү менен  байланыштарын иликтешкен. «Таза денеде таза рух» 

дегендей кѳркѳм ѳнѳр адамдын, коомдун саламаттыгына кѳз каранды экендиги  жалпыга 

маалым. 

 Кѳркѳм чыгармачылыкта жанр маселелерин белгилүү бир ѳӊүттѳ  адамдардын 

организмине окшоштуруп  жанр  жана анын кѳп  сандаган түрлѳрү ѳз ара  функционалдык кѳз 

карандылык менен байланышкан бир канча бѳлүктѳрдѳн жана  бѳлүкчѳлѳрдѳн тургандыгы 

кѳрүнѳт. Алардын ичинде шарттуу түрдѳ чоӊ, кичине, ири, майда, орточо, жѳнѳкѳй, татаал 

ж.б. ушул сыяктуу тепкичтер (баскычтык) тартибинде адамдардын ички органдарынын  

түзүлүш системасындай эле кѳркѳм ѳнѳрдүн да жанрдык чырмалышкан татаал курамы болот. 

 Кѳркѳм чыгармачылыктын жанрдык  курулушундагы (организация) курамдын 

түзүлүштѳрүн изилдѳѳдѳ ар кандай методологиялык-методикалык  ыкма-системалардын 

колдонулгандыгы эске алынышы табигый нерсе.  Кыргыз элдик оозеки салттуу музыкасында 

бул маселе боюнча иликтѳѳдѳ негизинен европалык жана  советтик этномузыкалык жана 

фольклористикалык илиминде колдонулуп келген ыкма-система пайдаланылат. Алар 

кѳрүнүктүү илимпоздор, алардын ичинде Советтер Союзунун  Илимдер академиясынын 

академиги Борис Асафьев баш болгон музыковеддер, искусство таануу илимдеринин 

докторлору жана кандидаттар тарабынан мыкты иштетилип XIX-XX кылымдарда СССРге 

кирген  улуттардын этномузыкасын, фольклор жана  оозеки профессионалдык салттуу 

музыкасынын  жанрларын талдап  ийкемдүү  методологиялык жол менен этностордун 

музыкалык ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ аныктама киргизишкен. Ошол илимий методологиялык ыкма-

системанын негизинде кыргыздын оозеки салттуу музыкасынын жыйноочулары жана 

изилдѳѳчүлѳрү Александр Затаевич, Виктор Виноградов, Владимир Беляев, Балбай Алагушов, 

Камчыбек Дүйшалиев, Сагыналы Субаналиев, Роза Аманова, Гүлшат Байсабаева  иштешкен 

жана иштеп жатышат. Жалпы советтик жана постсоветтик музыка таануу илиминде түзүлгѳн  

жанрдык структуралык изилдѳѳ  иштеринде калыптанып колдонулган методологиялык 

принциптери, парадигмалары менен кыргыз фольклор жана оозеки профессионалдык салттуу 

музыкадагы ыр жана аспаптык күү  жанрларын изилдѳѳ маселесинде башкы рольду ойноп 

келе жатат жана ѳзүнүн үнѳмдүү, ѳнүмдүү таасир, натыйжаларын берип келет. Андыктан бул 

ѳӊүттѳ аткарылып  жаткан иштер оӊунда деп айтууга болот. Бирок эске тутуп койуучу 

нерселер,  оозеки салттуу музыканы  изилдѳѳнүн жалпы жанрдык аналитикалык  

методикасында түзүлгѳн ыкма-каражаттарды колдонуп вокалдык жана  аспаптык эки 

багыттагы жанрдык ыкмалардын экѳѳнѳ теӊ бирдей  классификациялык мамиле жасоо ѳзүнчѳ 

карама-каршылыктарды пайда кылат. Ыр чыгармачылыгында музыка жана  поэтикалык текст 

синкрезистик жана синтетикалык жол менен айкалышкандыктан андагы чыгармаларды 

жанрдык мазмун боюнча алдын ала  аныктап коюш  жеӊилирээк. Ыр жанрлардын сюжеттик-

тематикалык  мазмун жагынан ачык-айкындыктуулугу, ошондой эле алардын аткаруучулук 
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ѳӊүттѳгү маселесиндеги маанилүү жанрдык компоненттер болуп эсептелген мезгил (сезон), 

маал, жагдай, шарт ж.б. изилдѳѳлѳргѳ түздѳн-түз таасир берет. Бул жагынан ыр жанрын  

изилдѳѳчүлѳргѳ методикалык ыӊгайлуулук бар жана адашкандыктарга жол беришпейт. Ал 

эми аспаптык музыкада жанрдык изилдѳѳлѳр, учурдагы илимий методикалык практика 

кѳрсѳтүп тургандай, комуз күүлѳрдүн жанрдык курамдары ѳзүнчѳ спецификалуу келип, 

кошумча түйшүктѳрдү жаратат. Андай спецификалык жанрдык ѳзгѳчѳлүктѳрдү далилдѳѳдѳ 

ѳзгѳчѳ, кандай гана аналитикалык критерийлерди, принциптерди колдонбойлу, баары бир күү 

чыгармаларын бир гана жалгыз жанрга тиешелүү деп так кесе айтуу бирде оӊой болсо,  бирде 

оӊой эмес. Ошондуктан мындай талаш-тартыш күнѳм саноочулук учурлар кезигип калса 

кѳркѳм чыгармаларды жанрдык вариация же кош жанрдык трактовка түшүнүктѳрү менен 

аргументациялап, чечмелеп койуу талапка  ылайыктуу иш. 

 Дегеле, күү жанрларын бир эле метод эмес, бир нече классификациялык методго 

салып изилдѳѳ күү музыкасынын жанрдык системасынын табиятына туура келген жана ага 

ылайыктуу, ыӊгайлуу методиканы тандап алуу мыйзам ченемдүү иш. Аспаптык музыканын 

мындай  программалуу татаал спецификасы адамдын ой-сезимдери аркылуу жүргѳн 

психологиялык кабылдоо жолу менен ишке ашырылган кѳрүнүш катары болгондугунда. Бул 

ѳзүнчѳ феномен болуп эсептелген аспаптык музыканын, анын ичинде салттуу күү  жанрынын 

структурасы жѳнүндѳгү чечмелѳѳ системасынын  жѳнѳкѳй маселе эместигин кѳрсѳтүп турган 

фактор болуп саналат. 

 Бул жерде стратегиялык  жактан  жанр жѳнүндѳ сѳз кылып,  анын бир караганда анча 

билинбеген, бирок анын табиятында кѳркѳм чыгармачылыктын бѳтѳнчѳлүктүү 

функционалдык сапаты байкалат. Ал  сапат жанр категориясынын белгилүү  бир 

багыттоочулук касиети бар экендигинен кабар берет. Жанрдын мындай касиети музыкалык  

чыгарманын, анын ичинде комуз күүсүнүн башка дагы курал-жабдыктарын, мисалы, стиль, 

метр, ритм, гармония, фактура, форма түзүлүш менен  салыштырганда ачык кѳрүнѳт. Анткени  

чыгарманы талдап баштаганда анын жалпы идеясына,  тематикасына, мазмундук багытына 

дароо кѳӊүл бурулат. Демек, мындай логикалык аналитикалык эреже боюнча жанрдын жалпы 

чыгармачылыктагы эӊ башкы кѳркѳм категория болуп роль ойногондугу байкалат. 

 Комуз күүлѳрүнүн жашоосу ар башка  абалдарда, жагдайларда жүрѳт. Ар кандай 

мезгил-мейкиндикте, жайлоодо, үйдѳ, тойлордо, концерттик залдарда, чет ѳлкѳлѳрдѳ, ѳлүм-

житим аземдеринде ж.б.ѳтѳт. Күүлѳр мурунку ѳткѳн кылымдарда тек кана оозеки түрүндѳ 

чертилип кийинки XX- XXI кылымдарда нота жазуулар менен  жабдылып эки башка 

педагогикалык салттар бириктирилип аралашма түрдѳгү окутуу системасы келип чыкты. 

Жаӊы техникалык курал-жабдыктардын жардамы менен  күүлѳр  физикалык механикада 

запись (жазуу)  кылынып касетага, дисктерге, чѳнтѳк телефондорго, интернетке жазылып, 

китептерге  киргизилди. Ушунун баары күү чыгармачылыгындагы жанрдын жашоо 

формалары жана  аткаруучулук стилдери боюнча образдык типологиялык мүнѳздүүлүк 

жѳнүндѳ интерпретациялардын жаралышына  жол ачты. Ушундай шартта илимий кѳз 

караштын негизинде теориянын жардамы аркылуу күү аткаруу ѳнѳрүндѳ жарык-жаркын жана  

караӊгы-түнѳр маанайдагы контрасттык карама-каршылыктуу  конкреттүү чыгармалар 

шаттык, назик, комедия, кайгы-муӊ трагедия ж.б.у.с. музыкалык образдар күүнүн кѳркѳм 

мүнѳздѳлүшүн далилдеп  жанр категориясынын  мазмундук жактан ар түрдүүлүгүн кѳрсѳтүп 

турат. 

 Мына ушул позициялык багыт боюнча алганда  улуттук этномузыканын  корифейлери  

изилдѳѳчүлѳрү А. Затаевич, В.Виноградов баштаган жана алардын жолун  жолдоп андан ары 
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уланткан  Б.Алагушов, К.Дүйшалиев, С.Субаналиев  ж.б. күү дүйнѳсү боюнча  теориялык  

аныктамаларын таануу менен  чыгармалардын жанрдык  типтерин, аталыштарын анализге  

салып тактоо, тастыктоо жолу менен жанрлардын түрлѳрүн топтоштурулган 

классификациялык методду  колдонушту. Бул метод комуз күү  жанрларын аныкташ үчүн 

пайдалуу эффект болуп берди. Анткени  элдик аспаптык музыкадагы күү жаратуучулук, күү 

аткаруучулук ѳнѳрдѳ салттуу жанрдык система катары бекемделип, туруктуу ѳнѳкѳткѳ 

айланып, калайык калктын  акыл-эсине сиӊип, угумуна кирип орноп калган «Камбаркан», 

«Ботой», «Шыӊгырама», «Кербез» жана ушу сыяктуу жанрдык түшүнүк-терминдер менен 

аталып, андан аркы иликтѳѳлѳрдүн жүрүшүндѳ күүлѳр мүнѳздүү кѳркѳм каражаттар менен  

толукталып таланттуу комузчулар тарабынан типтештирилип саны жана сапаты жагынан 

кѳбѳйтүү, чогултуу жолу менен  ѳнүктүрүлгѳн. Бул жагдайда күүчүлүк ѳнѳрдѳ жанрдык 

түзүлүш процесси ачык, жигердүү жүрүп, элдик  чыгармалардын тематикалык 

аталыштарынын  айланасына чогултуп, жыйнап топтоштуруу ыкмасы менен  комузчулардын 

логикалык  ой жүгүртүүсүндѳ типтешүү  же  типке келтирүү  процесси жүрүп,  салттуу  

классификациялык түшүнүк ѳсѳ берген. Мындай ѳсүү  комузчулардын музыкалык 

психологиясы менен  ѳбѳлгѳлѳнүп, күү жанрынын  жетилип  орношулуш  процессин 

(становление) айгинелейт. Жогоруда айтылган  терминдик  аталыштардын негизинде 

жайылтылган чыгармалар элдин аӊ-сезимине сиӊирилип, чогултуу, жыйноо принциби менен  

топтоштурулган жанрдык салттын түзүлүшүндѳ башкы ролду  күүчүлүк  ѳнѳрдүн алып  

жүрүүчүлѳрү  ойношкон. Ошондой чыгармачылык эргүүнүн натыйжасында комуз 

музыкасында оӊтойлуу классификациялык мамиле менен жанрдык формалар жана жанрдык 

стилдер пайда  болуп «Камбаркандардын», «Ботойлордун», «Шыӊгырамалардын», 

«Кербездердин» топтору күү жанрынын теориясын изилдѳѳгѳ келгенде алардын ѳзүнчѳ 

илимий парадигмасын ачууга мүмкүнчүлүк болуп жанрлардын түрлѳрүнүн ар бирине 

тиешелүү образдуулук, ѳлчѳм-ыргактуулук, кайрык-тематикалык, программалык-

драматургиялык ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ жараша сыпатталыш милдети турган. XX кылымда  атактуу 

советтик мезгилдеги музыковед-теоретиктер А.Сохор, В.Цуккерман, Л.Мазель, А.Попова, И. 

Земцовский, М.Арановский, В.Назайкинский, Е.Царева, А.Соколов ж.б. жанрдык теориянын  

иликтѳѳ  принциптерин, методдорун  иштеп чыгышып жанр маселелерин изилдѳѳнүн 

татаалдыгын белгилешкен. Алардын бул маселеге тиешелүү  эмгектеринде жанр жана  

жанрдык система - татаал  диалектикалык  социомаданий   организм катары чечмеленип, алар 

ѳз ара мамилелештирилген, объективдүү  мыйзам ченемдүүлүк менен  айкалышкан «чоӊ» 

жана «кичи»  жанрлардын түрлѳрүн бириктирип турган бирдиктүү  жыйындысы  деп 

аныкталат. 

 Ошолордун ичинен  жанрдык статус боюнча музыкалык  чыгармачылыкта  мүнѳздѳмѳ 

жагынан  толук кандуу аныктаманы,  профессор  Е.Царева белгилегендей П.Чайковский 

атындагы Москва  консерваториясынын   профессору Л.Мазель берген.  Ал «Музыкалык  

жанрлар – булар  тарыхта  калыптанган  музыканын ар башка  социалдык  (анын ичинде 

социалдык-тиричилик, социалдык колдонуучулук) функциялары менен  бааланышкан, анын 

мазмунунун  белгилүү  типтери менен байланышкан, анын турмуштук шарттарга 

дайындалуусуна, анын аткарылуусуна жана кабылдоосуна байланышкан роддор жана түрлѳр» 

- деп таамай жазган. 

 Жогоруда цитаталанган профессор Л.Мазельдин музыкалык жанрлар  жѳнүндѳгү 

жалпылагыч аныктамасын  таануу менен кыргыз  комуз күү  жанрына тѳмѳндѳгүдѳй  

теориялык  аныктама  берүү милдети  турат. Күү жанры - бул  кыргыздардын  байыртадан  
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бери  калыптанып, улуттук аспапчы  музыканттарыбыз (комузчулар, кыл-кыякчылар, ооз 

комузчулар, чоорчулар ж.б.) ѳлкѳнүн социалдык маданий турмушунда кѳрүнүп, билинип 

жаткан  жагдайларда музыкага шыктуулар, жѳндѳмдүүлѳр эл менен  жаратылыштын 

ортосундагы катнаштарды, адамдардын ой-сезимдерин, чарбачылык иштерин, коомдук 

мүдѳѳлѳрүн кѳркѳм кооздук жана сулуулук категориялар менен чагылдырууга  

умтулгандыктын  кѳрсѳткүч  куралы десек болот. 

 Макаланын аягында  анын  мазмуну менен  байланышкан  жыйынтыктуу ой-

пикирлердин  корутундусун берсек  тѳмѳндѳгүдѳй болот. 

1. Комуз күү жанрларынын теориялык жактан изилдениши комузчулук ѳнѳргѳ жаӊы кѳз 

караш менен карап,  анын мазмундук  сапаттарынын ачылышына жана  ѳсүшүнѳ түрткү берет. 

2. Күү жанрынын организациялык түзүлүш  системасын куруу  процесстери чечмеленип  

комуздук жанрдын жана анын түрлѳрүнүн аныктамалары  теориялык ѳӊүттѳ  такталып, 

алардын  илимий деӊгээлге  жетилишине мүмкүнчүлүк ачылат. 

3. Комуз чыгармачылыгынын жанр маселесиндеги башкы проблема болуп эсептелген 

классификациялык принциптерди орнотуунун (установка) максатын кѳздѳп жанрдын 

түрлѳрүнүн топтолуш процессин чыгармаларды кайталап, жаӊылап, түрлѳнтүп аткаруу 

эрежеси менен кѳбѳйтүү принциби чоӊ роль ойногондугу далил болду. 

4. Күүнүн жанрдык  системасы – бул чыгармалардын  табигый түрдѳ эволюцияланып 

чогултулуп жыйналышынан келип чыккан тарыхый-кѳркѳм  процесс менен түзүлгѳн  система. 

Ал калыӊ элдин, анын ичиндеги  ышкыбоз кесипкѳй  комузчулардын  аӊ-сезим, ой-

толгоолорунда  салттуу аныкталып далилденген бир нече  (тѳрт) семантикасы бийик,  кѳркѳмү  

сонун тарыхый-эстетикалык аттар менен аталган жанрдык топтордун тегерегинде  

ыкласталган  системасы болгондугу тастыкталган. Ошону менен бирге комузда ойноодогу 

тажрыйбанын ѳнүгүшүнүн  жыйынтыкталуусу менен тигил же бул жанрдык  түрлѳр боюнча 

бирдиктүү жана түрдѳнтүлгѳн жанрдык  системанын бекитилгендиги аныкталды. 

5. Комуз күү жанрынын тарыхында байыркы феодалдык доорго чейинки жана феодалдык, 

андан соӊ  социализм доорлорундагы күү чогултуу, кѳбѳйтүү жолу аркылуу диалектикалык 

негизде калыптануу жана стабилдешүү  принциптери менен ѳсүп азыркы заманбап жана  

андан кийинки мезгилдерде трансформациялануунун мыйзам ченемдеринде ѳсүп  ѳнүгүү 

процесстери улана бермекчи. 
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