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Аннотация: Кыргыз элдик аспаптык музыкасынын программалуу жана программасыз 

болуп айырмалануусу комузда күүлөрдүн маныздуулугу ошол жанрдын кеңири- 

өнүккөндүгүн нукура улуттук музыканы жогорку деңгээлге жеткендигин далилдейт. 

Аннотация: Кыргызская народная, инструментальная музыка с программой и без 

программы отличается в том что, значение мелодии комуза и ее  обширный жанр – доказывает  

развивитие реальной   национальной, вышая музыки. 

Abstract: Differents between Kyrgyz national, instrumental  music programming and without 

programming means that komuz melody and her extensive genre- can prove development real 

national, great music. 

Негизги сөздөр: Обон күүлөр, залкар күүлөр, салт күүлөр.  

Ключевые слова: Мелодийная музыка комуза , традиционная музыка, эффектная 

музыка комуза. 

Keywords: Komuz melody, traditional melody showy komuz melody. 

 

Кыргыз элинин тарыхый доорунда калыптанып өсүп - өнүккөн улуттук аспаптык 

музыкасына кайрылалы. Элдик аспаптык музыка күү деп аталуучу жанрда чагылдырылып, 

кыргыз элинин тарыхы, маданияты, үрп – адаты салт – санаасы оозеки чыгармачылыктын 

бардык жанрлары, формалары менен байланышып, өсүп - өнүккөн чыгармачылыктын бир 

тармагы болуп саналат. 

 Кыргыз элдик аспаптык музыкасынын программалуусу күүлөрдүн маңыздуулугу, 

техникалык ийкемдүүлүгү, образдын конкреттүүлүгү ошол жанрдын кеңири өсүп - 

өнүккөндүгүнүн нукура улуттук музыканын жогорку деңгээлге жеткендигин далилдейт. 

 Комуз күүлөрү тема өнүктүрүү принцибине негизделген. Комузчулар дагы бир өзгөчө 

артыкчылык бир эле күүдөн бир нече варианттарды жаратат. Алар ар күүнү бирде узартып, 

бирде кыскартып, айрым көркөм интонацияларды кошуп белгилерин так өзгөртүп чертишет. 

Ошол учурда комузчу таптакыр жаңы жардамчы обондорду табат, бирок аны менен ал негизги 

теманы жоготпостон, “алтын өзөк” катары пайдаланат. Ошентип күү вариатциалык жана 

мотивдик өөрчүүчү принцибине негизделген. 

 Комуз күүлөрү жанрдык өзгөчөлүктөрү обон, залкар, классикалык, мүнөздүү күүлөр 

болуп бөлүнөт. Мындан башка күүлөр мазмундарына, аткарылышын, темаларына жараша 

бөлүнүп кетет. 

 Аталган күүлөр комузда негизинен моюну, бел, аяк күүлөрү деген позицияларда 

чертилет. Музыковед В. Виноградовдун сөзү менен айтканда ар – бир күү 4-5 жана андан ар 

түрдүү бөлүктөрдөн куралган эркин жана өзгөчө бөтөнчөлөгөн фантазия – сюита. Күүлөрдүн 

темалары да эң эле ар түрдүү. Элдик музыкабызды изилдеген орус ж.б. элдердин 

окумуштуулары “программалуулук – кыргыз музыкасынын жаны”, - деген эң адилеттүү туура 

ойду айтышкан. 

 Ушундан улам эл арасында: “Күү тарыхы- элдин тарыхы”, - деген акылман сөз айтылып 

калган. Ал эми заманыбыздын улуу комузчу Карамолдо болсо: “Ар бир күүмдүн айтып болгус 

тарыхы бар. Алар бир нерсеге багышталып чертилет”,  - деп бекеринен айткан эмес.  

 Күүлөр элдик ырлардын обондорунун негизинде жаралган. Алар ар бир музыканттын 

бай кыялдануусунун натыйжасында классикалык деңгээлде, өсүп жеткен. 

 Комуз күүлөрүндө адамдардын жаратылышка болгон сүйүүсүн, эрдиги, эмгекчилдиги, 

бак- таалайлуу заманда эңсеген тилеги, кайгы – капасы, каада – салты, ой- санаасы, мүнөзү, 

асыл касиети камтылган. Комуз музыкасы башка элдик аспаптарыбыздын музыкасына 
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караганда саны, сапаты, түрү, күүлөнүшү боюнча темаларды өнүктүрүшү боюнча ыкмалар 

менен штрихтерге байлыгы менен айырмаланат. Комуз күүлөрү аспаптык чыгармалар сыяктуу 

тема өнүктүрүү принцибине негизделген жанры боюнча шарт топко бөлүнөт. 

1. Обон күүлөр. 

2. Залкар (классикалык күүлөр). 

3. Салт күүлөр. 

4. Эпикалык күүлөр. 

Комуз музыкасындагы эң байыркы жана эң эски жанрдык бири – обон күүлөр. Алар 

комузда да ырсыз ( сөзү жок) карандай гана обон аркылуу аткарылат. Бул залкар (кара), айтым 

(эстрадалык) күүлөрдөн мазмуну, музыкалык темаларды өнүктүрүшү жагынан айырмаланат. 

Анын уюткусун эл арасында ырдап жүргөн түрдүү мазмунундагы ырлардын обондору түзөт. 

Алардын тематикасы да ашыктык, күйгөн секет бай, арман, жоктоо, кошок, санат ж.б. 

арналган. Булар комузда оң жана сол буроолорго толгонуп, жөнөкөй куплеттик формада 

чертилет. Обон күүлөрдөгү дагы бир өзгөчөлүк алар абалкы жана азыркы айтым, залкар 

күүлөрдүн жаралышына, өнүгүшүнө бирден – бир данек болгон. 

 Комуз музыкасындагы эң башкы, эң негизги жанр, залкар күүлөр.- Бул күүлөрдө ой, ой 

берейин деген идея бүтүндөй терең ойлуу кайрыктар менен баяндалып, кол ойнотпой, тең 

салмактуу, сабырдуу аткарылат. Залкар күүлөрдө бөтөнчө темаларды ар түркүн добушта 

түрлөнтө өнүктүрүү кеңири өскөн. Булардагы негизги өзгөчөлүк – аткарылып жатканда 

араларына ыр же сөз кошулбайт. 

 Залкар күүлөрдүң өнүктүрүүчүлөрү – Күрөнкөй, Абак, Чынгышбай, Карамолдо, 

Ыбырай, Чалагыз, Бектур  өңдүү устаттар. Алар бүткүл күчүн, шыгын, акыл- оюн, өмүрүн 

жалаң гана терең ойлуу кайрыктардагы философиялык күүлөрдү  өнүктүрүүгө арнашкан. 

Жалпы жолунан айтым күүлөр, залкар күүлөр бел аяк, моюн күүлөрдүн жанрларына кирсе да, 

комуз музыкасында өзгөчө түрдө өнүккөн салт күүлөр да бар. Алар “Камбаркандар”, 

“Ботойлор”, “Кербездер”, “Шынгырамалар”, Тогоолор”, Тайчийлер”, “Кайрыктар” болуп 

бөлүнгөн. Элибизде “Күүнүн башы “Камбаркан” деп айтылат да “Мен комузчу” дегендин 

баары алгач тунгуч “Камбарканды” үйрөнүшөт. Бул болсо комуз күүлөрүнүн бийик деңгээлиң 

көтөрүлгөнүн, көп жактуулугун, классикалык музыкалык үлгүлөрүндөй багытта өнүккөнүн 

айгинелейт. Комуз музыкасындагы катарлаш өнүккөн- салт күүлөр. Алар дагы башка салт 

күүлөрдөй (“Камбаркан”, “Ботой”, “Шынгырамадай”) эле көлөмүндө, санына карата “Чоң 

кербез”, “Кичи кербез” “Үч кербез” деп аталган. Ал эми кимге, эмнеге, кайсы таптын өкүлүнө, 

карыга, жашка арналып чыгарылса, “Келин кербез” “Кедей кербез” “Жайлоо кербези” деген. 

Ошону менен бирге кайсы автор кандай “Кербез” жаратса, анын ысмы салт түрүндө кошо 

айтылган. “Кербездерге” канатташ,  бутакташ өскөн салт күү “Шынгырама” Ал аспапта 

чертилиши ( кварта менен квинтага) күүлөнүшү, көп мазмундуулугу менен бири- биринен 

таптакыр айырмаланган өзүнчө түрдөгү “Шынграмалардын” жаралышына өзөк түзөт. Арийне, 

алардын кимге таандыгын, эскилигин, узактыгын, назиктигин, салтанаттуулугун мүнөздөгөн. 

Ошондой эле тигил же бул “Шыңгыраманы” чыгарган комузчунун ысымы да кошо айтылып 

чертилген. “Шыңгырамалардын” бир кыйласы комуздун башка күүлөрүндөй эле конкреттүү 

темага багышталып б. а. программалуу чертилет. Арада элибиздин басып өткөн өмүр жолу, 

турмушу, тарыхы, таалайлуу заманды эңсеген ой- тилектери, эрдиги, эмгеги камтылган. Ал 

эми “Шыңгыраманын” көпчүлүгү профессионалдык музыканын кооз үлгүлөрүндөй түрүк 

көрсөткөн, программа сыздык касиетке да жеткен. 
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 “Ботойдун” теги программалуу муңдуу обон түрүндөгү күүлөрдөн тараса да, башка 

салт күүлөрдөй эле программасыз болуп өнүккөн. “Ботой” күүлөрүнүн мындай түрүн 

көрсөткөн өзгөчөлүктөргө жетиши алардын да бийик деңгээлге көтөрүлгөндүгүн, музыкалык 

ой- сезимдерин ар түрдүүлүгүн, маңызын, байлыгын, көп жактуулугун айкындайт. 

 Кыргыздын элдик, аспаптык, айрыкча комуз музыкасында “Күү” деген ат менен 

таралган салт күүлөр да жолугат. Булардан башка комуз музыкасында эпостук күүлөр, алым 

сабакташка чертүүлөр да кенен таралган. Алардын ичинен салмагы, сапаты жагынан эпикалык 

күүлөр бөтөнчө орун ээлейт. Ошентип, элдик аспаптык музыкада эпостук күүлөр деген жанр 

жаралып, калк катмарына кеңири тарап, колдон - колго, муундан - муунга өтө чертилип, 

аспаптык музыкабыздын ар тараптуу өнүгүшүнө да жол ачкан.  

 Чоор күүлөрү. Элибиздин эң байыркы музыкалык аспабыбыздын бири - чоор. Ал 

чойгондон, шилбиден, камыштан, бөрү карагаттан, сөөктөн, чоподон, жезден, темирден 

жасалган. Көбүнчө аспап эмнеден жасалса ошол нерсенин аты менен аталган. Чоор негизинен 

койчулардын арасында кеңири таралган. Алар  мүнөздөгү жаратылыш менен үндөшкөн 

обондорду, күүлөдү тартышкан. Аспаптын тоналдуулугу анын диаметрине, узундугуна 

жараша болгон. Эгерде чоор узун жана жоон болсо, күүлөнүшү төмөн, ал эми тескерисинче 

кыска, ичке келсе, күүлөнүшү жогору болот. Бул аспаптын атактуу аткаруучулары, негиз 

салуучулары, жайыл туучулары карапайым калк арасынан чыккан Шыгай, Бокеш, Кара 

чоорчу Мураталы, Өскөнбай өңдүү эл шайырлары. Булардын өнөрлөрүн кийин Нарбай, 

Акжол, Асанбай ж.б. улантышкан. Каптаган чоор күүлөрүндө кошок, кайым айтыш, 

куштардын түркүн сайрашы чагылдырылат. Алсак чоорчу Асанбай Каримовдун 

аткаруусундагы элдик “Ак куу”, “Улардын угушу” аттуу күүлөрүндө ак куунун 

кыйкуулаганы, улардын сайраганы, учкандары тууралса, “Кызыл конушта” өсүп өнгөн 

жердин кооздугу не бир мукамдуу добуштар менен берилет. Чоордо чыгарманын түрүн 

көрсөткөн программасыз “Эки күү” “Чоор күү” деген да күүлөр тартылат. Булар ичинен “Эски 

күү “ өтө сейрек кезигүүчү ладда ойнолот. Чоор күүлөрү темир комуз, жыгач комуз, кыл кыяк 

күүлөрү менен тутумдаш өнүккөн. 

 Сурнай күүлөрү. Сурнай – биздин күнгө чейин келип байыркы үйлөмө аспап. Ал 

өрүктөн, жезден, камыштан, мүйүздөн жасалат. Сурнай казактарга, өзбектерге, тажиктерге, 

кара калпактарга – сурнай, Азербайжан, Грузин. Армияндарда - зурна деген ат менен таралган. 

Элдик музыкабыздын тарыхында атактуу сурнайчылар Кара Туратын, Той кожонун, 

Жунусалынын ысымдары сыймыктануу менен айтылат. Булар  сурнай күүлөрүн жаратуучу, 

калк арасында таратуучу болуп калышкан. 

 Темир комуз күүлөрү. Какма тилдүү аспаптын түрүнөн калкыбызга темир комуз, ооз 

комуз, жыгач комуз тараган. Элдик эпостордо “жез комуз” да аталат. Алар негизинен 

темирден, жезден, күмүштөн, алтындан жасалган. Ошондуктан булардын аттары кошо 

айтылган жана аталган. Бизге жеткен маалыматтарга караганда Толгон ай, Айчүрөк, Бурулча, 

эркектерден Адашкалый темир комуздун атактуу аткаруучуларынан болушкан. Темир 

комузда элдик “Күйгөн”, “Секетбай”, “Күңөтай”, “Ой тобо”, “Кызыл гүл”, “Эсте секет”, 

“Кыздын арманы”, “Сагыныч”, “Тиштээктин аялынын кошогу” шекилдүү обондор менен 

бирге кенже эпостордун речитативдери, чоор, сурнай, комуз, кыл кыяк күүлөрү да кагылган. 

Комузчулардын айрыкча комузчулардын арасында “Так теке” күүсүн кеңири таралган.  

 Жыгач ооз комуз күүлөрү. Музыкалык маданиятыбыздагы эң байыркы аспаптын бири 

- жыгач ооз комуз. Ал кыргыздарга чоң комуз, жыгач комуз деген аттарда белгилүү. Жыгач 

ооз комуз көбүнчө жаш кыздар, жигиттер кагышкан. Аны жеке же биригип ансамбл де 
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ойношкон. Жыгач ооз комуз күүлөрүнүн негизин обондор түзгөн. Ошондуктан алар анча 

татаал кайрыктарга жетпестен кыска так кайрылган. 

 Кыл кыяк күүлөрү. Жаалуу тартма музыкалык аспаптардын түркүмүнө кирген кыл 

кыяк да өзүнүн чыгышы боюнча эң байыркылардан. Ал негизинен квинта менен квартага 

күүлөнөт. Кыргызстандын түштүгүндө кыл кыякты кыжак дешет. Ал эми эл ичине кыяк деген 

ат менен ар кандай кыяк деген аспаптардын түрлөрү да жашап келген. Кыл кыяктын коңур 

добушу адамдардын үнүнө, интонациясына эң жакын. Ошону менен бирге жаныбарлардын 

үндөрүн, басканын, чуркагандарын, учкандарын туурап аткарылат. 

 Элибиздеги музыкалык аспаптардын эң эзелкиси, угуучулар арасына эң кеңири 

тараганы үч кылдуу комуз болуп эсептелинет. Ал түзүлүшү жагынан кылдуу чертме 

аспаптардын тобуна кирет. Анын  үнү мукам, назик. Комуз өрүк, алмурут, жапайы 

жыгачтардан – карагай, арча, талдардан чабылган.  

 Мугалимдин кеңири милдеттери – окуу процессинде окуучуга музыка маданиятынын 

идеалдык жана көркөмдүк негиздери боюнча түшүнүк берүү. Музыкадан ийгиликтүү сабак 

өтүү үчүн жогорудагылардан тышкары психология, жалпы жана музыкалык педагогика 

илиминин негиздерин билүү чоң мааниге ээ. Кыргыз элинин аспаптык музыкасын баардык 

окуучулар билип жүрүүгө тийиш. 

Кыргыз республикасы эгемендүү мамлекет катарында калыптанып өсүшүндө мектеп 

окуучуларын эстетикалык, көркөмдүк жактан тарбиалоо иши азыркы мезгилдеги 

педагогиканын актуалдуу проблемаларынын бири болуп саналат. Реформа шарттарында 

жогорку квалификациялуу музыкант- педагогдорду, музыка мугалимдерик, илимий – 

педагогикалык иштер боюнча жана ра кандай чыгармачылык аткаруучу жөндөмдүүлүктөрү 

бар адистерди даярдоодо, кыргыз элинин аспаптык музыкасын комплектүү түрдө негиздөө 

проблемасы  чоң мааниге ээ. Себеби, музыкалык чыгармачылыктын   

Кыргыз элинин тарыхый доорунда калыптанып өсүп - өнүккөн улуттук аспап комуз 

аспабына кайрылалы. Мектептерде комуз кружогу   боюнча балдар комуз аспабын үйрөнө 

алышат. Комуз кружогу боюнча  биринчи класстан  баштап бардык класска  комуз кружогун 

киргизүгө зарыл. 

Өлкөбүздө өсүп келе жаткан жаш муундарды эстетикалык жактан тарбия берүүгө жана 

ар тараптуу, гармониялуу өсүшүнө  камкордук көрүүгө чоң маани берилет. Алгачкы жалпы 

музыкалык тарбияны балдар бакчасынан баштап, кийин музыкага кызыккан балдар 

мектептерде комуз кружогуна катышып  үйрөнө алат. 

Мугалимдин кеңири милдеттери – окуу процессинде окуучуга музыка маданиятынын 

идеалдык жана көркөмдүк негиздери боюнча түшүнүк берүү. Кыргыз элинин комуз аспаптык 

музыкасын баардык окуучулар билип жүрүүгө тийиш, ошон үчүн мектептерге комуз кружогу 

эң керектүү болуп эсептелет. 

 Ийгиликтүү сабак өтүүнүн дагы бир өбөлгөсү комуздан сабак берген мугалимдик 

кесиптик устаттыкы. Чыгармачылык ишкердүүлүгү жана алдыңкы прогрессивдүү методдору 

сабакта колдонуу билүүсү болуп саналат. Бардык эле окуучуга бирдей методдорду колдоно 

бербейт. Анда мугалим окуучунун кулк – мүнөзүн өзгөчөлүгүн, аң- сезимин өөрчүүсүн, 

музыкага болгон шыгынын деңгээлинин ар- тараптуу жана терең иликтөөсү зарыл.  

 Жогорудагы талаптардын негизинен тышкары окуучунун аткаруучулук өсүүсүнүн 

негизги шарттарынын бири үзгүлтүксүз күндө көнүгүү. Ансыз мугалимдин бардык күч 

аракети текке кетет. Ошондуктан мугалим окуучуну тапшырманын үстүндө өз алдынча иштөө 

учурунда убакыттын рационалдуу колдоно билүүгө үйрөтүүсү зарыл. 
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 Элдик аспап комузда күү деп аталуучу жанрда чагылдырылып, кыргыз элинин тарыхы, 

маданияты, үрп – адаты салт – санаасы оозеки чыгармачылыктын бардык жанрлары, 

формалары менен байланышып, өсүп - өнүккөн чыгармачылыктын бир тармагы болуп 

саналат. 

 Мектептерде алгач комуз сабагы боюнча  кербездерден башталат, Кыргыз элдик 

аспаптык музыкасынын программалуусу күүлөрдүн маңыздуулугу, техникалык 

ийкемдүүлүгү, образдын конкреттүүлүгү ошол жанрдын кеңири өсүп - өнүккөндүгүнүн 

нукура улуттук музыканын жогорку деңгээлге жеткендигин далилдейт. 

 Комуз күүлөрү тема өнүктүрүү принцибине негизделген. Комузчулар дагы бир өзгөчө 

артыкчылык бир эле күүдөн бир нече варианттарды жаратат. Алар ар күүнү бирде узартып, 

бирде кыскартып, айрым көркөм интонацияларды кошуп белгилерин так өзгөртүп чертишет. 

Ошол учурда комузчу таптакыр жаңы жардамчы обондорду табат, бирок аны менен ал негизги 

теманы жоготпостон, “алтын өзөк” катары пайдаланат. Ошентип күү вариатциалык жана 

мотивдик өөрчүүчү принцибине негизделген. 

 Комуз күүлөрү жанрдык өзгөчөлүктөрү обон, залкар, классикалык, мүнөздүү күүлөр 

болуп бөлүнөт. Мындан башка күүлөр мазмундарына, аткарылышын, темаларына жараша 

бөлүнүп кетет. 

 Сабактын максаты: «Сабакта үйрөтүүчү күүнү окуучуга тааныштыруу». Биринчи 

сабака келген окуучуну отурганга, комузду туура кармаганга үйрөтүү. Комуз менен 

тааныштыруу керек, музыкага, куугө болгон кызыгуусун ойготуу. 

Мектептерде комуз кружогун тарбиялоодо кесиптин сабактан берген мугалимдин 

окуучуга болгон таасири өтө чоң. Ал окуучунун кесибин өнүгүүсүн туура жолго багыштайт. 

 Комуз күүлөрү өнүктүрүү принцибине негизделген. Комузчулар дагы бир өзгөчө 

артыкчылык бир эле күүдөн бир нече варианттарды жаратат. Алар ар күүнү бирде узартып, 

бирде кыскартып, айрым көркөм интонацияларды кошуп белгилерин так өзгөртүп чертишет. 

 Мектептерде комуз сабагы күүлөрү жанрдык өзгөчөлүктөрү обон, залкар, классикалык, 

мүнөздүү күүлөр болуп бөлүнөт. Мындан башка күүлөр мазмундарына, аткарылышын, 

темаларына жараша бөлүнүп кетет. 

 Залкар күүлөрдүн жаралышына, өнүгүшүнө бирден – бир данек болгон. Эгерде мындай 

көрүнүш систематикалык түрдө кайталана берсе, анда комузда ойноодон окуучунун көңүлү 

калат. Бирок, кээ бир учурларда окуучуга татаал түзүлүш боюнча татаал чыгармаларды берүү 

дагы практикада кездешет. Башкача айтканда өз классынан программасын өз учурунан мурда 

аткарган зээндүү, таланттуу балдарга келерки класстын программасынан берүүгө болот.  
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