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Макалада кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнүн жогорку 
үлгүлөрүнүн бири болгон көөкөр идишинин жасалышы, 
түрлөрү, колдонулушу жана башка элдерде жасалып-
колдонушуна окшоштуруп-салыштырма талдоолор жүр-
гүзүлөт. Көөкөр идиши көчмөн элдердин коомдук абалына 
жараша жөнөкөй жана аземдүү турпатта жасалган. 
Кымыз жана суусундук куюлган идиштердин көркөмдүү, 
сыпаттуу болушу үчүн тери идиштерине гана мүнөздүү 
болгон оймо-чиймелер түшүрүлүп келген.  

Негизги сөздөр: кыргыз эли, тери, оймо-чийме, бы-
чуу, тигүү, түр.     

В статье рассмотрены виды, процесс изготовления 
 и использования кыргызского национального сосуда көө-
көр. Приведен сравнительный анализ изготовления и испо-
льзования данного сосуда другими кочевыми народами. 
Показано, что көөкөр в контексте общественного стату-
са кочевых народов отличался простым способом изго-
товления и специальными декоративными конструкциями, 
а при изготовлении из кожи на сосуд наносили особый ор-
намент, рисунок с дополнительными элементами декора. 

Ключевые слова: кыргызский народ, кожа, орна-
мент, раскрой, шитье, виды. 

The article describes the types, the manufacturing 
process and the use of the Kyrgyz national vessel kookor. A 
comparative analysis of the manufacture and use of the vessel 
with other nomadic peoples. It shows that kookor in the context 
of the social status of the nomadic peoples have a simple 
method for manufacturing decorative and special constructs, 
and in the manufacture of leather and a special vessel coated 
ornament drawing with additional decorative elements. 

Key words: Kyrgyz people, leather, ornament, cutting, 
sewing, types. 

Кыргыз элинин жашоо шарты, географиялык 
климаты, жүргүзгөн чарбасы, көчмөн турмушу, жоо-
керчилик адаты колдо жасалган, колдонгон буюмда-
рынын жөнөкөй, жеңил, бышык болушун талап кыл-
ган. Бирок жөнөкөй дегенде эле өтө иштетилбеген, 
кооздолуп шөкөттөлбөгөн, комсоо, көрксүз жасалган 
деп түшүнбө керек. Колдо кармалган буюмдардын 
бардыгы тең көптөгөн эмгектин, күчтүн жана таж-
рыйбанын арты менен кол өнөрчүлүктүн жогорку 
деңгээлдерине көтөрүлө алган. 

Кол өнөрчүнүн колунан бир эле буюм эки түр-
дүү сапатта жасалып келген. Алсак, көөкөр идиши 
карапайым элдин күнүмдүк колдонушу үчүн эч кан-

дай аземделбей, оюу-чийме, наар түшүрүлбөй, эки 
ийинин азыраак гана чыгарып, көөкөрдүн формасы 
берилгени менен майда бырыштары булгаарыда 
калып, көрүнүшү өтө эле жупуну болгон. Ал эми ата-
йын буйрутма же тартуу үчүн жасалган көөкөрлөр 
кол өнөрчүлүктүн жогорку деңгээлде, мыкты үлгүдө 
өнүккөндүгүн далилдеп турат.  

Көөкөр идиши бүгүнкү мезгилде колдонуудан 
чыгып калганы менен дагы деле өзүнүн актуалдуу-
лугун жоготпой келе жатат [9, 144-б.]. Алсак, Кыр-
гыз Республикасынын тыйын түрүндө жасалган 
сомдорунун, медалдарынын артында, газета-журнал-
дардын, китептердин беттеринде, айрым мамлекет-
тик ишканалардын, коомдук уюмдардын логотип-
теринде көчмөндүктү түшүндүргөн элемент катары 
бүгүнкү мезгилде дагы пайдаланылып жатат. Көөкөр 
элементин бир гана кыргыз эли эмес түрк тилдүү 
элдердин ичинен казак, тыва, хакас, алтай, башкыр 
ж.б. элдери дагы көп пайдаланышып, улуттук буюм 
катары пайдаланышып келишет.  

Азыркы мезгилде көөкөр идиши пайдалануудан 
чыгып калгандыгына байланыштуу ага кымыз куюл-
ганбы же башка суусундук куюлганбы деген суроого 
жооп берүү, жооп табуу өтө кыйынчылыкты тууду-
руп калгандай. Себеби көөкөр тууралуу мектеп окуу 
куралдарынан баштап, адабий окуулардын барды-
гында кымыз куюлуучу идиш катары берилген-
диктен улуу муун, жаш муундун бардыгы кымыз 
идиши катары кабыл алышат. 

Биз бул күмөндүү ойду изилдеп-иликтеш үчүн 
этнографиялык маалыматтардын негизги булагы 
болгон «Манас» эпосуна кайрылып көрөлү:         

Көөкөргө куйган арактан / Көөкөрү менен үчтү 
ичти [15, 40-б.], – деп, бул жерде көөкөргө кымыз 
эмес, арак куюлгандыгы белгилүү болуп турат. 
Демек, көөкөр кымыз үчүн эмес, кымыздан тартыл-
ган арак үчүн кооздолуп жасалган идиш. Кымыздан 
тартылган арак бардык үй бүлөдө болбосо дагы 
кымыздын «тундурмасы», «гүлү» жылкы кармаган 
үйдүн бардыгында болуп келген.    

Кыргыз элинин «кымызды ичкенге бер, кызды 
сураганга бер», – деген макалындай кыргыз эли кы-
мызды өтө көп ичкен эл болгондуктан кымызды көө-
көргө эмес көнөккө куюп алып ичишкен. Ал эми 
жогоруда айтылгандай көөкөргө кымыздан тартыл-
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ган, кымыздан алынган тундурма, кымыздын гүлү 
сыяктуу адамды мас кыла турган шараптарды куюш-
кан жана сакташкан. Кымыздан арак жасоо алтай-
лыктарда жана кыргыздарда окшош ыкмада даярдал-
ган [2, 356-б., 359-б.].  

Жылкынын терисинен жасалган идиштерде жа-
салган жана сакталган кымыз, кымыран суусундук-
тары өтө даамдуу болгондуктан көөкөр көбүнчө 
жылкынын терисинен жасалган. Ошол эле учурда 
төөнүн, уйдун терилеринен жасалган көөкөр өзүнүн 
бышыктыгы, формасынын жакшы сакталышы менен 
айырмаланган.   

Көөкөр төөнүн терисинен же анын өркөчүнөн 
дагы жасалган [3, 125-б.]. Ал үчүн көөкөр жасала 
турган формалуу үлгүнү чылгый теринин үстүнө 
коюп, бычып алгандан кийин кайра экөөнү бирик-
тирип тигип алышкан. Көөкөрдүн калыбына кели-
тириш үчүн ичине топуракты абдан ныктап толту-
руп, аны менен эки-үч күнгө калтырып коюшкан [4, 
82-б.]. Мындан эки иш аткарылган. Биринчиден, 
чылгый, көөкөрдүн формасына жакшы келтирилген. 
Экинчиден, көөкөрдүн эки капталына оюу түшүрүү-
гө ыңгайлуу болгон.  

Көөкөрдү жасоодо бир топ өзгөчөлүктүү аймак-
тык айырмачылыктар бар экендигин дагы жолукту-
рабыз. Алсак, А.Акматалиевдин маалыматы боюнча 
Кыргызстандын түндүк аймактарында жаңы сыйрыл-
ган уйдун терисинин жүнүн кырып алып, аны шил-
теге (шилтеге салуу – комуз кактын түбү менен чие-
нин, карагандын түбүн казып келип, тери менен ко-
шо кайнатуу) салган (бул жерде кайнатканда өтө ка-
туу кайнатып жибербей, бир калыпта жай кайнатыш-
кан. Кайнатуунун дагы бир себеби көөкөр уйдун эң 
катуу жерлери желке, моюн, баш терилеринен дагы 
жасалган  – К.О.). Ал үч-төрт күндөн кийин аябай 
жумшап калган. Аны казандан чыгарып, ошол жум-
шак боюнча бычып, тигип алышкан. Андан кийин 
ичине кум салып, анын тоборсуп (өтө кургай элегин-
де – К.О.) калган чагында ага өзүнүн мүйүз сынды-
рыгы аркылуу (чийим шибеси) көркөм оюм-чийим-
дер түшүрүлгөн. Көөкөрдү формасын жакшы кармап 
калышы үчүн ичиндеги куму менен кошо кургатыш-
кан. Ичиндеги кумду же топуракты кургай элек мез-
гилде алып койсо, көөкөрдүн ийини, моюну жана 
түптөрү, биринчиден бырыш болуп, экинчиден, жум-
шак болуп өзүнүн формасын көтөрө албай калган [6, 
3-б.]. 

«Кермегин жакшы кандырып», –  деп «Манас» 
эпосунда айтылып жаткан, «кермек» деп аталган көп 
жылдык өсүмдүктүн тамырына чылгыйды чылап 
койгон учурда тери сары түскө боелуп калган [11, 
379-б.]. Бул жерде эки нерсе каралган: биринчиси, 
кермектин тамыры өтө ачуу болгондуктан терини 
жакшы ийлегенге мүмкүндүк берген, экинчиси, тери-
ге түс берип, анын өңүн ачкан.     

Көпчүлүк көөкөрлөрдүн формасы – оозу кууш, 
моюну узун, түбү кенен, жалпак жана ийиндүү келет. 
Чеберлер көөкөрдүн көлөмүн ар кандай жасашкан. 
Көөкөрдүн ийинин, моюнун, булуң-бурчтарын ата-
йын ийри шиш аркылуу көркүнө келтирип, шыкал-

ган топурак тоборсууру менен ага көркөм «чийме 
сынпоос» түшүрүшкөн. Буга түшкөн оюм-чийимдер-
дин же көркөм көчөттөрдүн элементтери негизинен 
«ийрекке», «мүйүзгө», («кочкор мүйүзгө») «кыял», 
«жарым кыял» оюмдарына окшоштуруп салынган. 
Негизинен орточо көөкөр: бийиктиги 25 см, диамет-
ри 27 см түзүп, көбүнчө кочкор мүйүз формасында 
жасалган.   

Тарых жана этнографиялык музейлерде көөкөр-
дүн ондон ашуун түрү сакталып турат. Эки ийинсиз 
эле узун тал моюндуу, тегерек келип, ийин ордуна 
боо тагылган көөкөрлөр да жасалган. Ага түшкөн 
көркөм оюм-чийимдер жалпылап алганда «байчече-
кей» өңдөнүп, чийим ичинен кайра «чийим сынпоос» 
чыгып, ортолору «тоок көздөнүп» кетет. Адатта, көө-
көр кош ийиндүү болот. Моюну узунураак келип, 
койкоюп турса, ошол көркөмдүү көрүнгөн. Мунун 
муунак-муунак сызыктардан туруп берилген «табак-
табакча» оюм-чийимдер үч бурчтукту түзүп, алар 
чийим шибеге аркылуу «ийректелген» [1, 131-132-
б.]. 

Ф.А.Фиельструп: «Жылкынын же буканын 
терисинен жасалган идиштер өзгөчө ыкмалар менен 
жасалат. Жүнү кырылган чийки терини талап 
кылынган өлчөмдө кесип алып, аны жүндөн жана 
тарамыштан жасалган жип менен тигип алгандан 
кийин, керектүү форманы кармап калышы үчүн 
ичине топурак толтуруп коюп коюшат. Ал бул 
абалда 2-3 күн турат. Эгерде оюу түшүргүлөрү келсе, 
тукул темир же жыгачтан жасалган курал менен ош-
ол абалында оюу түшүрүп алышат» [21, инв. №2], – 
деп, көөкөрдүн жасалышы тууралуу маалымат берип 
өткөн.  

Жогоруда көрсөтүлгөндөй көбүнчө төөнүн жана 
уйдун терисинен жасалган көөкөрлөр өзүнүн калың-
дыгы, оюу түшүрүү мүмкүнчүлүгүнүн көптүгү менен 
айырмаланып турган. Ал эми жылкынын терисинен 
жасалган көөкөр өзүнүн тулку боюн көп көтөрүп 
тура алган эмес жана оюу-чийме түшүргөндө дагы 
тери жука болгондуктан сапаттуу оюуларды түшү-
рүү кыйынчылыкты жараткан. 

Көнөк, көөкөр идиштерине оюу түшүрүү дагы 
өтө маанилүү иштердин катарына кирген. Оюу түшү-
рүү, идишти кооздоп эле коюу эмес, ал оюу көчмөн 
кыргыздын тилектери, каалоолору, коргонуусу жана 
сактануусу дагы оюу аркылуу берилген. Идиш курга-
гандан кийин оюуну жоготпой сактап калышы үчүн 
чылгый кезинде атайын жасалган шиш менен оюу 
салып, артынан мүйүздүн учу менен бастырып ко-
юшкан.  

Е.И.Махова: «Териден жасалган түрдүү идиш-
терге оюу, наар түшүрүү көбүнчө негизинен түндүк 
аймактарда жүргөн» [16, 55-б.], – деп белгилеп өтөт. 
Эгер тери, шири идиштерине түшүрүлгөн оюуларды 
талдоого ала турган болсок, дээрлик оюулардын 
бардыгы тең тотемдик ишенүүлөргө (жаныбарлар-
дын элеси берилген) байланышкан. Башкача айткан-
да, көчмөнчүлүк, аңчылык басымдуулук кылган жер-
лерде оюу көп колдонулган.  



 

167 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 1, 2017 

Шири идиштерине окшош буюмдар кайсыл 
элдерде, кандай шарттарда жүргөндүгү, параллел-
дерге дагы токтолуп өтөлү.  

Териден жасалган идиштердин аталышы, жаса-
лышы жана колдонгон ыкмалары боюнча казак элде-
ринин идиштерине салыштыра турган болсок, өтө 
жакындыктарды жана жалпылыктарды көрөбүз. 
Биринчиден, бул элдердин өнүгүү доору бир мезгил-
ге туура келген. Экинчиден, көчмөнчүлүк шартта жа-
шаган эки элдин социалдык-экономикалык абалы 
бирдей болгон. Үчүнчүдөн, кыргыз менен казак 
элдеринин ортосунда чарбалык жана тиричилик бай-
ланыштары тыгыз жүрүп турган. Бирок ошондой 
болсо дагы жакшылап талдоого алган адам, алардын 
жасаган буюмдарынан бир улутка гана таандык өзгө-
чөлүктөрдү таап чыга алат [4, 82-б.]. Улуттук өзгөчө-
лүк дегенибиз кайсыл бир буюмдарды көчүрүп алып 
жасап койсо болот. Бирок буюм жасоонун ритуалда-
ры, маани-маңызы жана айрым бир ыкмалары сак-
талбай калат.       

А.Левшиндин жана Л.Костенконун маалымат-
тары боюнча, казактар, жүнүн сактап калгысы келген 
терилерди иштетээрден мурун жылуу суу менен 
жууп алышкан. Андан кийин гана чылгыйларынан 
ажыратып, айран жаткарып, колу менен ушалап 
ийлегенден кийин, ным жыттанып кетпеши үчүн 
ыштыкка салып, андан соң май менен сүртүп 
коюшкан [18, 210-б.; 10, 79-б.]. 

Алтайлыктарда териден жасалган идиштердин 
бардыгы колдо багылган: жылкынын, уйдун, бука-
нын, койдун, эчкинин, торпоктун, айрым учурларда 
төөнүн терисинен тигишкен. Идиш-аяктардын ичи-
нен кымыз идиши эң көп жасалган. Малдын бардык 
териси: баштын терисинен – сүт идишин, моюндан – 
челек же кайрак, бүлө салынган кур, шыйрактан – 
кымыз куюлган идиш, калган теринин чоң бөлүгүнөн 
кымыз ачыткан идишин жасоого пайдаланышкан. 
Койдун жана эчкинин терисинен баштык жана ча-
начтарды жасап алышкан. Терини сыйрып жатканда 
туюк союуга аракет жасашкан. Анткени азыраак же-
ри тигилиши керек. Терини жүнүнөн тазалоо үчүн 
жерге көмүп жыдытып, андан кийин оттун жалыны-
на кармап кургатып алышкан. Жылкынын эки арткы 
бутунан сыйрылган кайыштан жасалган идишти бор-
буй деп аташкан. Анын түбү тегерек болуп, ооз жагы 
куш жасалган. Тигүүдө жылкынын бутунан алынган 
тарамыш пайдаланылган [17]. 

Алтайлыктарда дагы бир өтө кызыгууну туу-
дурган, кыргыздардын көөкөрүнө окшошуп кеткен 
буюму тажуур деп аталган. Ал кара териден жарым 
тегерек формасында жасалып келип, эки ийин чыга-
рылып, узун моюн чыгарылган. Моюндун жана 
ийиндин ортосуна кичинекей илинчек жасалып, ага 
жыгачтан жасалган тыгын байланып коюлган. 
Тажуурга алтайлыктардын салттуу жана түрк-монгол 
элдерине таандык оймо-чиймелери дагы түшүрүл-
гөн. Бул идиш адамдын жанында өмүр бою жүргөн. 
Кээ бир жерлерде бала төрөлгөндө жасалган жана 
өлгөндө кошо көмүлгөн [19, 209-б.; 2, 360-б.].   

Алтайлыктар кымыз же чеген (даамы кымызга 
окшогон бирок уйдун сүтүнөн жасалып, коюу болгон 
суусундук) куюлган идишти архыт же саба деп 
аташкан [20, 211-б.]. Бул идишке болжолдуу 100 
литрге чейин суусундук баткандыгын белгилешет.   

Архыттагы аракты / Ата уулулап таратты [12, 
29-б.]. Архыт – суюктук куюлуучу териден жасалган 
идиш – саба, чанач, көнөк, көнөчөк ж.б. [12, 629-б.].  

Эпостордо суюктук куюлуучу дагы бир «күп» 
деп аталган идиш кездешет. Ал бодонун терисинен 
жасалган идиш [14, 473-б.]. Жогорудагыдан көрүнүп 
тургандай архытты бирдей эле мааниде кыргыздар, 
алтайлыктар дагы пайдаланышкандыгын көрө алдык.  

К.Антипина: «Жаныбарлардан алынган сырье-
лорду иштетүү, алардан түрдүү керек-жарактарды 
жасоого эркектер жана аялдар катышкан. Бирок ал-
ардын милдеттери даана жана так бөлүнгөн. Алсак, 
малды союу иштерин дайым эркектер аткарган. 
Ошондой эле ат жабдыктарды, идиш-аяк, чыны кап-
тарды, бут кийимдерди, боз үйгө тиешелүү болгон 
тери иштерин эркектер жасашкан. Ал эми кой-эчки-
нин терилерин аялдар иштетишкен жана алардын 
милдетине териден жасалган кийимдерди, чарба 
баштыктарын, тулуптарды, көлдөлөң, бостектерди, 
идиштерди жасоо иштери тагылган» [3, 127-б.], – деп 
белгилеп кеткендей кой-эчкинин терисинен жасалган 
идиштерди аялдар өздөрү жасап алышкан. Ал эми 
көөкөр өңдүү аземдүү буюмдарды, оймо-чиймелүү 
кымыз идиштерин эркек усталар иштетишип, оюулар 
дагы эркектерге тиешелүү болгон оюулар менен 
наардалган [7, 5-б.].  

Корутундулап айтканда, көөкөр кыргыз элинин 
калпак, камчы, ээр, бешик сыяктуу идеологиялык 
символикалардын катарында турган сыймыктуу, ул-
уттук материалдык баалуулук экендиги талашсыз.   
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