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КЫРГЫЗ МАДАНИЯТЫНДА НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ КУБУЛУШУ 

НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ В КЫРГЫЗСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

NEO-FOLKLORISM IN KYRGYZ CULTURE 

 

Аннотация: Макалада “неофольклоризм” түшүнүгүнүн илимий рефлексиядагы 

мааниси аныкталат. XIX кылымдын аягы XX кылымдын башында Европа өлкөлөрүндө келип 

чыккан  неофольклоризм багытынын музыкадагы элдик фольклордун мүмкүндүктөрүн, 

экзотикалык ритмин,  улуттук  колоритин жандандыруу аркылуу учурдун музыкасынын 

стилин иштеп чыгуу,   кайра жаратуу кыймылынын тарыхы жана анын негиздөөчүлөрү 

тууралуу маалымат берилет. Неофольклоризмдин социалдык–саясий процесс менен 

шартталган  эволюциясы  ХХ кылымдагы социалдык антропологиялык таасирдүү багыт 

неоэволюционизм теориясынын контексттинде каралат. Неофольклоризмдин кыргыз 

маданиятындагы кубулуштары, анын  системдүү мүнөзү, өзгөчөлүктөрү талдоого алынат жана 

бул багыттагы изилдөөлөрдү тереңдетүү зарылдыгы белгиленет. 
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Аннотация: В статье определяется значение термина «неофольклоризм» в научной 

рефлексии. История ренессансного движения и его основоположников, развитие 

современного музыкального стиля через возрождение возможностей фольклора, экзотических 

ритмов, национального колорита в направлении неофольклора в Европе конца XIX и начала 

XX веков. Эволюция неофольклора в связи с общественно-политическим процессом 

рассматривается в контексте теории неоэволюционизма, влиятельного социально-

антропологического течения ХХ века. Анализируются явления неофольклора в кыргызской 

культуре, его системность и особенности и отмечается необходимость глубоких исследований 

в этой области. 

Abstract: The article defines the meaning of the term "neofolklorism" in scientific reflection. 

The history of the Renaissance movement and its founders, the development of modern musical style 

through the rebirth of the possibilities of folklore, exotic rhythms, the national color in the direction 

of neo-folklore in Europe in the beginning of the XIX century. The evolution of neo-folklore in 

connection with the socio-political process is considered in the context of the theory of neo-

evolutionism, the influential socio-anthropological trend of the twentieth century. The phenomena of 

neo-folklore in the Kyrgyz culture are analyzed, its systematicity and specificity and the necessity of 

deep research in this area are noted. 

Негизги сөздөр: неофольклоризм, фольклор, стил, неоэволюционизм, система, диалог,  

модерн, постмодернизм, живопис, ыр, күү, салт, этномаданият. 

Ключевые слова: неофольклор, фольклор, стиль, неоэволюционизм, система, диалог, 

модернизм, постмодернизм, живопись, песня, мелодия, традиция, этнокультура. 

Key words: neo-folklore, folklore, style, neo-evolutionism, system, dialogue, modernism, 

postmodernism, painting, song, melody, tradition, ethnoculture. neofolklore, folklore, style, 

neoevolutionism, system, dialogue, modernism, postmodernism, painting, song, melody, tradition, 

ethnoculture. 

 

Неофольклоризм ХХ кылымдын биринчи үчтүгүндү  европалык профессионалдык 

музыкада  фольклор менен органикалык байланышкан багыт.  “Неофольклоризм” деген 

аталыш фольклор терминине нео – деген коштомо кошулган аты эле айтып тургандай мурдагы 

доордун  мурастарынын стилдик моделдерин кайра жаратуу багытында,  фольклордук 

материалдардын каражаттарын, мүмкүндүктөрүн активдүү түрдө колдонгон  ойлом тибин 

тушүндүрөт.  

Фольклор элдик оозеки чыгармачылыктын эле бай казынасы эмес.ЬИлимде 1846-жылы 

англис Вильям Томс колдонгон “фольклор» (англисче folk – эл, lore –билим, даанышмандык) 

сөзү эл аралык түшүнүк иретинде кеңири колдонулат. «Эл даанышмандыгын», «элдик 

билимди» түшүндүргөн  «фольклор» термининин элдик оозеки чыгармачылыктан  мааниси 

кеңири. Батыш Европа, Америка, Австралия элдеринин түшүнүмүндө бул сөздүн мааниси 

элдин кийим-кечек, курал-жарак, адат-салттарын, турмуш шарттарын, тааным-ишенимдери, 

ошондой эле түрлүү көркөм өнөрүн (поэзия, музыка, бий, оймо-чиийме, сокмо-түймө ж.б.) 

жалпы атоо үчүн колдонулат. Бул жагынан алганда фольклор оозеки адабият гана эмес, 

«этнография», «этномаданият» деген түшүнүктөр менен тутумдаш. Кыргыз элинин 

фольклору, жашоо таржымалындагы ритуалдары, бардык каада-салттары музыкалык 

сферадан алыстаган эмес. Салттуу маданиятта оозеки поэтикалык сөз ыр-күү менен 

коштолгон, сөздү айтуунун,  ар бир ритуалдын өз стили бар.  
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Неофольклоризм кубулушуна кайрылсак, XIX кылымдын аягы XX кылымдын 

башында бир катар Европа өлкөлөрүндө композиторлордун көңүлү   классикалык-

романтикалык  стилистикага жатпаган, мурда белгисиз архаикалык катмарга бурулган. Алар 

салттуу жанрларда элдик обондорду атабастан туруп, атайылабастан эле  колдонуу менен  

кандайдыр бир экзотикалык ритм,  улуттук  колорит беришкен.    Анын башаты европа 

өлкөлөрүндө маданий, саясий жана экономикалык турмушунда жайылган ренасимьенто 

(исп.  renacimiento — возрождение, - жазуучулар, музыканттар, художниктердин) 

кыймылынан башталат.  Бул кыймыл чыгармачылык өнөрдү дымып калуудан бошотуп, 

улуттук өнөрдүн өзүнчөлүгүн көрсөтүү демилгесин  көтөргөн. Музыкалык чыгармачылыкта 

ренсимьентонун эстетикалык принциптерин   ишке ашыруунун, же  неофольклоризмдин 

баштоочулары болуп улуттук музыканы  европанын алдынкы композитордук мектептеринин 

катарына чыгаруунун башында турган  М. де Фалья,  Б. Барток, И.Ф.Стравинский саналышат. 

Алардын макалалары, пикирлери  неофольклоризм үчүн программа болуп берген. 

Испан улуттук музыкалык маданиятын  кайра жаратуу кыймылынын уюштуруучусу жана 

идеялык жетекчиси,  композитор Мануэль де Фальянын (1876-1946) чыгармачылыгында 

батыш европалык  музыканын жетишкендиктери менен испан элдик музыкалык салттары 

синтезделген. Фалья 1907-14-жылдары Парижде жашап, француз композиторлору Клод 

Дебюсси жана Морис Равель менен таанышып чыгармачылык байланышта болгону анын 

өнөрүнүн диапозонунун кеңейишине чоң таасир эткен. Фалья француз импрессионизминин 

өзгөчөлүктөрүн испандык негизден өздөштүрөт. Ал 1914-жылы Мадиридге кайтып,  испан 

композиторлорунун көөнө жана заманбап музыкаларын пропагандалоо коомун түзгөн. Анын 

андалус элдик темадагы виртуоздук пьесаларында испандык гитара аткаруучулугунун 

техникалык ыктарынын чеберчилиги көрсөтүлгөн.  Фальянын музыкасында испандык ээн-

эркин мүнөз берилген. Анын чыгармачылыгы испан  музыкасын башка батышевропалык 

мектептер менен бир катарга коюп, Фальяны дүйнөгө тааныткан. 1939-жылы Аргентинага 

эмиграцияланып, өмүрүнүн соңку мезилин анда өткөргөн. 

Венгер окумуштуу-фольклористи, композитору  Бела Бартоктун (1881- 1945)көптөгөн 

экспедицияларда топтолгон материалдары жана чыгармачылык тажырыйбасы,   

профессионалдык музыкага  дыйканчылык фольклорунун таасири жөнүндө  бир катар 

жалпылоолорду жасоого мүмкүнчүлүк берген. Б.Бартоктун чыгармачылыгына соңку 

романтизмдин (Ф. Лист, Р.Вагнер, И Брамс) жана улуттук вербункош стили таасирин 

тийгизген.  

Неофольклордук кубулуш орус музыкасында ХХ кылымдын экинчи жарымында айкын 

стилдик тенденциялардын бири. Элдик-ыр булактардын композитордук чыгармачылыктын 

фокусуна коюлушу фольклордук материал  менен иштөө эки негизги аспектен:  жанр тандоо 

жана жанрдык жактан инварианттардын кеңейишине, ар кандай фольклордук жанрлардын 

(кошок, частушка) трансформацияланган синтезине алып келген.  

Неофольклоризмдин орус музыкалык маданиятында  башаты XIX кылымда  И. Ф. 

Стравинскийдин  фольклорго өзгөчө мамиле жасап, элдик-ыр булактарга жаңыча  көз караш 

туюм менен  кайрылып кайра жаратууларынан  башталат. Чыгармачылыгы менен дүйнөгө 

таанылган, ХХ кылымдын музыкалык маданиятынын өкүлү,   орус   композитору,  

Францииянын (1934) жана АКШнын (1945) атуулу Стравинский Игорь Фёдорович (1882—

1971)  Санкт-Петербург губерниясында төрөлгөн. Атасы Маринск театрынын белгилүү опера 

ырчысы, энеси пианист жана ырчы   болгон. Ал өз учурундагы белгилүү педагог, 

композиторлордон жеке сабак алып, алар аркылуу батышевропалык, анын ичинде француз 
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музыкасы менен тааныш болгон. Игорь Федерович 1900-жылы Петербург университетинин 

юридикалык факультетине өтөт. Студенттик жылдарында композитор, дирижёр, педагог Н. А. 

Римский-Корсаков менен таанышып, 1903-жылдан баштап, ал устаты көз жумган 1908-жылга 

чейин андан сабак алган. 

И.Ф. Стравинский чыгармачылыгына алгач  орус маданиятынын салттары өз изин 

калтырган. Стравинский календардык каада-салттык жанрларга, заманга ылайык 

частушкаларга, остианаттык же варианттык кайталоолорго негизделген көчө ырларына өзгөчө 

кызыккан. Календардык-каада-салт ырлардын кайрыктарын орус музыкасында Глинка, 

Бородин,  Римско-Корсаковдон кезиктирүүгө болот. Анткен менен Х1Х кылымдын башында  

көп музыканттар частушкаларды, көчө фольклорун көңүл бурууга татыксыз дешип теңсинбей,  

терс мамиле кылышкан. Б.В. Астафьев: «Стравинский, жалаң гана эски ырларга, чийки 

этнографизмге артыкчыкчылык берүүнү жойгон. Ал кадимки “көчөнүкүбү” шаардык “хан 

сарайыкыбы” кайрыктардын барынан орустук турмуштукту таап, коркпой-үркпөй эле жакын 

жана тааныш кайрыктарды көркөмдөп, аларга мүнөздүү турмуштук конкреттүүнүн барын 

сактап калган»\ 

Изилдөөчүлөр И.Ф.Стравинскийдин чыгармачылыгын шарттуу түрдө үч мезгилге: 

орустук, неоклассикалык  жана сериялык деп  бөлүшөт. Бирок изилдөөчүлөр анын 

чыгармачылыгында орустук стилди анын чыгармачылыгынын үч этабына  тең табышат.   Орус 

музыкасынын дыйканчылык жана шаардык фольклор жанрына  мүнөздүү обон, гармония, 

ритимика, фактура ж.б. анын чыгармачылыгынын  орустук мезгили менен эле чектелбейт, 

неоклассикалык, додекафониялык музыкасынан да угулуп турат. 

Неофольклоризм батышевропалык жана орус музыкасына эле таандык жеке 

көрүнүштөрбү? Же башка элдердин маданиятына да таандык кубулушпу?  Неофольклоризм 

эгер жалпы мүнөздө кубулуш болсо,  искусствонун  башка түрлөрүндө,  жогоруда 

аталгандардан тышкары башка элдердеги анын ичинде кыргыз маданиятындагы, 

көрүнүштөрү  кандай? Кыргыз неофольклоризми качан башталып, кандай процессте  жүзөгө 

ашкан?- деген суроолорго жооп берүү актуалдуулугуна карабай ушу күнгөчө илимий 

рефлексиянын назарына түшүп изилдөө предмети болбой келет. 

Жалпысынан XIX кылымдын ортосунан баштап искусстводогу көөнө салттарга 

кайрылуу иретинде келип чыккан неофольклоризмдин эволюциясын ХХ кылымдын орто 

ченинде социалдык антропологиялык таасирдүү багыттарынын бири неоэволюционизм 

теориясынын контексттинде карап түшүндүрүүгө болот.  

Неоэволюционизм  теориясынын өнүктүрүүчүлөрдүн бири, “көп сызыктуу эволюция” 

теориясын иштеп чыккан (Steward 1955) Джулиан Стюард: “Маданият, бул - ар кандай 

экологиялык шарттарга адаптациялашуу” - деп эсептейт. Бул теория боюнча маданият - 

эволюциялык система болуп саналат. Окшош шартта бирдей технологиялык деңгээлде 

өнүккөн эки коом бирдей өнүгүүгө багыт алат.  

Демек, неофольклоризм бир эле элге, бир эле учурга  эмес ар кандай элдердин 

маданиятында кездешип, ар кандай шартка адаптациялашат. ХХ жана ХХI кылымдардын 

тогошуусунда аламдашуу шарты бирбеткей массалык маданияттын курчоосунда ар бир 

этносту өз улуттук маданиятын жайылтуу менен өзүн идентификациялоого умтулту. Ар 

кандай маданият кайра жаралуусу үчүн өзүнө туруктуу таяныч издеген кезде өзүнүн 

башатына, өткөндүн тажырыйбасына кайрылууга аргасыз болот. Бул  учур -  мурдагы доордун  

мурастарынын стилдик моделдерин кайра жаратуу багытында,  фольклордук материалдардын 

каражаттарын, мүмкүндүктөрүн активдүү түрдө колдонууну беттеген неофольклоризмдин 
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жаралуу шартына окшош жагдай. Бул процесс кыргыз музыкалык маданиятында кандайча 

жүрүүдө. 

Демек, саясий –социалдык системанын өзгөрүшү маданиятта кайра жаңылануу, 

изденүү менен коштолот. Бул процесс кыргыз мададаниятында  жыйырманчы, жыйырма 

биринчи кылымдардын тогошуусунда көп улуттуу советтик маданияттын системасынан 

өнүгүп келе жаткан кыргыз маданиятынын өткөөл мезгилдеги жана  эгемендүүлүк 

шартындагы диалектикасында көрүндү. 

Көрсө, кыргыз музыкалык маданиятында фольклорду сиңирип алуу процесси бүгүн эле 

башталып отурбай мурдатадан келе жаткан процесс. ХХ кылымдын 60-70-жылдары 

Э.Турсуналиев аткарган “Кыз жигит” - Гулбайра кыз менен Жаныбек деген жигиттин 

айтышында комуз күүлөрү “Кыз кербез”, “Чоң кербез”, “Көйрөң күү”, “Ак Бакай” сыяктуу  

күүлөрдүн стилинде айтыш. “Насыйкат” күүсүнүн  кайрыктарында жаңырган “Насыйкат”  

(сөзү А.Рыскуловдуку,  обону Т.Казаковдуку)  кыргыз күүлөрүнүн мүмкүндүктөрүн обондуу 

ырларда пайдалануу совет мезгилинде эле ишке ашканын көрсөтөт. Т. Казаков кыргыз 

неофольклоризминин айкын өкүлү.  

Өткөөл мезгил жаңы шартта азыркы музыкалык маданияттагы улуттук иденттүүлүктүн 

жаңы формаларын кайра иштеп чыгуу процессинде элдин көөнө турмушундагы салт-

санааларга байланышкан жаңы стилдик тенденцияларды  ачууга багыт берди.     Кыргыз 

элинин фольклору, жашоо таржымалындагы музыкалык сферадан алыстабаган ритуалдары, 

каада-салттары кайрадан жанданып чыга келди. 

Бул процессте композитор А.Абдуллаевдин “Жар көрүү” ыры үйлөнүү үлпөттөрүндө 

ар бир жаш үй-бүлөнү турмуш жолуна  алып чыккан акжолтой  ыр  болуп, башкалар тарабынан 

анын түрдүү вариациялары иштелип чыкты. Мурада адабият сабагында гана  окуп-уккан 

архаикалык катрмардагы “Шырылдаң”, “Бекбекей”, “Акыйнек” сыяктуу элдик оозеки 

чыгармачылыктын үлгүлөрү актуалдашып, неофольклоризмдин этнографизм бутагын түздү. 

Неоэволюционизмдин негиздөөчүлөрдүн бири америкалык антрополог Лесли Уайт 

(1902–1972) антропология өзүнүн локалдуу эмпирикалык изилдөөлөрдүн чегинен чыгып, 

топтолгон материалдарды синтетикалык жалпылоолорго өтүү зарылдыгына көңүлдү бурган. 

Лесли Уайт маданияттардын бардык системалары бири-бири менен өз ара байланышкан деп 

эсептеп маданияттын максаты  адамдын жашоо шарты үчүн максималдуу жарактуу жана  жана 

коопсуз  болгон  система түзүү  деп эсептеген. 

Мындай системада көркөм өнөрдүн тигил же бул түрлөрдүн  ортосунда диалогдор, 

параллелдер,  изденүүлөрдө өз ара бири-бирине өтүшүүлөр келип чыгат. Музыкадагы 

неофольклоризмге параллелдер зергерлердин, усталардын, чебер уздардын  иштеринде жүзүн 

көрсөтүп, интерьерлерде, үй эмеректерин, кийимдерди,  китептерди жасалгалоодо көрүнө 

баштады. “Ак калпак күнүн” белгилөө, “Оймо жумалыгын” өткөрүү сыяктуу иш-чаралар 

аркылуу өткөндөгү салттуулукту заманбап реалдуулукка алып өтүп,    заманбап глобализмдин 

балансын табууга аракеттеништи. 

Музыка менен живопистин ортосунда диалог катары   2000-жылдары кыргыз эл 

сүрөтчүсү Ж. Кыдыралиевдин “Эсимде” чыгармасы менен А. Огомбаевдин эл оозунан түшпөй 

ырдалып жүргөн “Эсимденин” үндөштүктү көрсөтүүгө болот. Ж. Кыдыралиевдин бул 

картинасы аткарылыш чеберчилигинен да, техникалык өзгөчөлүгүнөн да башка 

картиналардан айырмаланып, пикирлердин резонансын жараткан. Чыгарма элдик ырдын 

мазмунун берип, ички туюмдун абалы, лирикалык ноталар кылдат тандалган түстөр аркылуу 

чебер сүрөттөлгөн.  
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Жыйырманчы кылымдын 60-70-жылдары кыргыз сүрөтчүлөрүндө ар кандай стилдеги 

жана абстракттуу чыгармачыл ыкманын негизинде иштөө  тенденция орун алган. 80-

жылдардын экинчи жарымында стиль жагынан кыргыз сүрөт искусствосунда дүйнөлүк 

сүрөтчүлөрдүн стилин өздөштүрүү  менен катар улуттук өнөрдүн салттуу  өзгөчөлүгүн табуу 

үстүндү изденген сүрөтчүлөр пайда болду.Живопись багытындагы постмодернистик агымды 

негиздеген  “Жаңы толкун” кыймылы кыргыз элинин эпикалык баатырларын, ар түрдүү 

жөрөлгө салт-санааларын чагылдырган картиналары менен Москва шаарына барып көргөзмө 

уюштурушкан. Топтун чыгармачылыгы искусство сынчыларынын элегине коюлуп, 

Ж.Жакыповдун “Курман айт. Курмандык чалуу”, Э.Токталиев “Саякбай”, Э. Салиев 

“Кызгалдак өскөн жайнак”, “Кары аңчы” жана башка чыгармалар “тематикалары жана 

колдонгон ыкмаларынын өзгөчө”, “кыргыз жыттанган бөтөнчөлүккө ээ”, “бөтөн улуттардын 

сүрөтчүлөрүнөн айырмаланууну көздөшкөн” деп бааланган.   

Ошентип, 70-80-жылдардагы советтик модернизмдин жетишкендиктери жана 

постмодернисттик жаңы толкундун көркөм табылгалары, ХХ кылымдагы кайра куруу 

доорундагы эң көрүнүктүү маданий кубулушу катары эсте калды. Бул нерсе  Кыргызстандын 

визуалдык маданиятына чоң таасирин тийгизди. Бул учурда модернисттик  багыт –  сүрөт 

искусствосунун (көрүнүктүү өкүлдөрү;  Ж. Жакыпов, Э. Салиев, Т. Огобаев,  А. Байгазиев, К. 

Беков ж.б.) күчтүү тенденцияларынын бири катары калыптанды. Макалада кыргыз элинин 

өзүн-өзү идентификациялоо процессиндеги көркөм өнөрдүн маанисине, андагы  

неофольклоризмдин ролуна   учкай токтолдук. Бул багытта изилдөөгө алынчуу айрым 

жагдайлар белгиленди. 
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