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Макалада эстетикалык сезимди калыптандыруунун 
эн негизги каражаты катары саналган музыканын, анын 
ичинде, нукура элдик музыканын орду белгиленет. Ушул 
нукта кыргыз эли менен эриш-аркак кылым карытып келе 
жаткан кыргыз комузунун мүмкүнчүлүгү, тарыхый калып-
тануу шарттары каралат, комузга жалпы мүнөздөмө 
берилет. Макалада ачыкталган комуз тууралуу ушундай 
маалыматтар, комузчулардын калтырган мурасы келечек-
те педагогиканын жетишкендиктерин пайдалануу менен 
алдынкы эстетикалык тарбия бериш үчүн баштапкы 
эмприкалык материал болуп кызмат өтөйт деген ишеним 
бар. Ошондой эле, макалада элибиз менен эриш-аркак эзел-
ки кылымдардан бери мезгил карытып келе жаткан кыргыз 
комузунун мүмкүнчүлүкгөрүнө көнүл бөлүнөт жана илим-
дин азыркы жетишкендиктерин пайдалануу аркылуу анын 
учурдагы маданияттагы, билимдеги орду али толук ачыла 
электиги каралып кетет. 

Негизги сөздөр: кыргыз комузу, музыкалык тарбия, 
эстетикалык тарбия, эстетикалык табит, педагогика, 
жаш муундар, күүлөр, маданият. 

В статье рассматривается роль музыки, в особеннос-
ти, народной музыки и традиций комуза в формировании 
эстетического чувства. Дается характеристика комуза, 
его потенициал в педагогическом процессе и эстетическом 
воспитании, исторические аспекты и условия формирова-
ния. Эти и другие сведения о комузе в статье наследия 
народной музыки в лице комуза, по мнению автора, может 
служить в качестве первичного эмпирического материала 
в обновлении педагогической и музыкальной науки и прак-
тики, которые в будущем будут исходит из ценностей лич-
ности человека. Вместе с тем, в статье также рассмат-
риваются общая характеристика комуза, подчеркивается 
то, что потенциал и особенности комуза и его музыки еще 
раскрыты с использованием возможностей современной 
науки и музыка комуза еще не нашла свое место в мире 
культуры и образования. 

Ключевые слова: кыргызский комуз, эстетическое 

воспитание, музыкальное воспитание, кыл кыяк, эстетиче-
ское восприятие, молодое поколение, мелодии, культура. 

The article discusses the role of music, especially folk 
music and traditions of the komuz, in shaping the aesthetic 
sense. The characteristic of the komuz, its potential in the peda-
gogical process and aesthetic education, historical aspect sand 
conditions of formation are given. According to the author, this 
and other information about the komuz in the article of the heri-
tage offolk music in the person of the komuz can serve as the 
primary empirical material in updating pedagogical and musi-
cal science and practice, which will be based on the values of a 
person’s personality in future. However, the article also discus-
ses the general characteristics of the komuz, emphasizes that the 
potential and features of the komuz and his music are still revea-
led using the capabilities of modern science and music of the 
komuz has not found yet, its place in the world of culture and 
education. 

Key words: kyrgyz komuz, aesthetic education, musical 
education, kyl kyak, aesthetic perception, young generation, 
melodies, culture. 

Кыргыз музыкасында аспаптык музыка абалта-
дан эле аваздык музыка менен байланышта эриш-
аркак өнүгүп келгендиги белгилүү. Кыргыз элинин 
аспаптык музыкасы боюнча миң жылдан ашуун та-
рыхы бар Манас эпосунда маалыматтар жолукканын 
көрөбүз. Атап айтсак, үйлөмө аспаптардан: керней, 
сурнай, жез най, чымылдак, чыңыроон, сыбызгы, 
урма аспаптардан: добул, добулбас, дап, нагыра, чил-
дирман, жекесан аспаптарынын согуштук жүрүш-
төрдө аш-тойлордо, салтанаттарда колдонулгандыгы 
баяндалат. Эпостогу айрым эпизоддордо кыргыз 
улуттук музыкалык аспаптары жөнүндө кеңири маа-
лыматтарды алсак болот. 

Ал эми эми окумуштуу, тарыхчылардын илимий 
эмгектерине кайрылсак, кыргыз элинин музыкалык 
маданияты тууралуу изилденген эмгектер өтө эле аз. 
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Колдо болгон маалыматтарга таянсак байыркы Ени-
сей кыргыздарынын музыкалык аспаптары жөнүндө 
эскерүүлөр Тан дооруна тийиштүү жазма даректерге 
барып такалат. Ал маалыматтар биздин эранын VII 
кылымдарын камтыйт. Анда кыргыздарда музыкалык 
аспаптардан флейта, бубен сыяктуу айрым аспаптар 
бар экендиги айтылат. 

XI кылымдагы Перс автору Гардизинин эмгекте-
ринде да байыркы музыкалык маданиятыбыздан ка-
бар берген кызыктуу штрихтер учурайт. Анда, жыл 
сайын белгилүү бир күнү музыканттар чогулуп алып 
көңүл ачышканы, музыканын коштоосунда эстен тан-
ганга чейин бийлеген «фагинундар» деген адамдар 
жөнүндө эскерет. Бул бизге чейин жеткен «Калмак 
бий» күүсүнүн коштоосунда транс (эстен танган) 
абалда бийлеген бийчилердин өнөрлөрү менен үндө-
шөт. Орто Азиядагы жаалуу аспаптар жөнүндөгү 
жазма маалымат IX жана Х кылымдарда жолугат. 
Аль-Фарабинин, Абу-Али-Ибн-Синанын жазганда-
рына караганда алар формасы жагынан азыркы кобыз, 
кыл кыяк, гиджакка окшоштугун байкайбыз. Демек 
кыл кыяк да байыркы заманда жаралган. Ал түрк 
тилдериндеги элдерге кыл кобыз, кобуз, пишекер 
кобыз деген ат менен тараган. Какма тилдүү темир, 
жыгач ооз комуздар тууралуу алгачкы маалыматтар 
XII кылымдын II жарымында табылган археология-
лык табылгаларда жолугат. Ал эми сурнай, керней, 
чоор, добулбас «Китаби Деде Коркут» аттуу элдик 
эпосто ( Х-XI кылымдардагы) «зурна», «керенай, «ба-
рабан, «добул», «дохул» деген аттар менен учурайт. 

Ханзу тарыхый маалыматтарына таянып, кытай 
тарыхчысы Анвар Байтур мыңдай деп жазат: 
«Эне-Сай кыргыздары түрк тайпаларынын ичинде 
көркөм өнөргө өтө бай эл болгон. Алардын сыбызгы, 
зыңгырама, (зың), баңдуулу, доолбас, шыңгыроо де-
ген элдик музыкалык аспаптары жана коомдук турму-
шуңда өтө чоң маңызга ээ комуз өнөрү саналган. Бул 
музыканы эр-аял, кыз-жигит жана кары-жашы дебей 
күүгө келтиришкен. 

Ошоңдой эле Жапаңдык атактуу музыка адиси 
Аясы Кенту (Ли Чан Сан) деген окумуштуунун 
«Чыгыш музыкаларын изилдөө» деген эмгегиңде 
Жунгонун (Кытайдын) Таң империясы тушунда 
кыргыз комузу Ханзу (кытай) музыкалык аспаптары 
менен бирге Жапанияга барып калган. Жапандыктар 
бул аспапка өтө көңүл буруп, кыргыз комузунун не-
гизинде «Кьото» деген музыкалык аспапты ойлоп 
табышкан. «Кьото» кылдуу музыкалык аспап дегенди 
билдирет [1]. 

Ал эми Жапаниялыктардын дагы бир музыкалык 
аспабы Шамисэн деп аталып, анын түпкү тегин дагы 
сүрүштүрө келгенде кыргыз комузуна байланышты-
рышат. Ага далил катары аспаптын үч кылдуулугу, 
аткаруу ыкмаларында окшоштуктар, аткаруучунун 
чыгарманы ойноп жатканда айтым күүлөрдү аткарып 
жаткандай ырдап келип кайрадан аспап менен улан-
тып кетүүсү, шамисэнди чертип жатып «оппа», - деп 
кыйкырып калууларын айта кетүүгө болот. 

Кытай тарыхый маалыматтарында кошуна эл-
дердин музыкалык маданияты тууралуу бизге 
жеткен маалымат. Биздин заманга чейинки экинчи 
кылымда Ысык-Көлдү жердешкен усундардан арман 
түрүңдөгү сезимиңди козгогон кыздын ыры жазылып 
алынган. Биздин замандын 630-жылдарында кытай 
саякатчысы Сюань-Цзянь, Тянь-Шань, Ысык-Көл, 
Чүй өрөөңдөрүңдө саякаттап жүргөнүңдө Суяб шаа-
рынын аймагыңда (азыркыТокмок шаарына жакын) 
түрк каганынын салтанаттуу кабыл алуусуңда бол-
гоңдугун, шаан-шөкөт учуруңда музыка ойнолуп, ыр 
ырдалгандыгын баяндап жазып кеткен. Дагы бир кы-
тай жыл наамасыңда кидандардын музыкасы туура-
луу маалымат берилет. Аңда жүз адамдан турган хор, 
элүүдөн бөлүнүп алып, таң атканча падышанын чаты-
рынын алдында төрт барабаңдын коштоосуңда ыр-
дашкандыгы айтылат. Ушуңдай эле көрүнүштү кытай 
саякатчысы Вейхун да (VIII кылым) жазып калтыр-
ган. 

XIX кылымда кыргыз жергесин изилдөө үчүн ке-
лишкен орус элинин алдыңкы өкүлдөрү жазып кал-
тырышкан эскерүүлөрүндө кыргыз музыкалык мада-
нияты боюнча алгылыктуу маалыматтар кездешет. 

1870-1883-жылдарда Ташкентте аскердик орке-
стрдин капельмейстери болуп иштеген А.Эйхгорң-
дун, француз саякатчысы Капюнонун жазып калтыр-
ган маалыматтары мактоого арзырлык. Алар элибиз-
дин бир нече аспабын сүрөттөп жазуу менен гана 
чектелбестен аткарган күүлөрдүн кээ бирөөлөрүн 
нотага түшүрүп калтырышкан. Албетте кыргыздын 
элдик музыкасы жана музыкалык аспаптарын изилде-
ген баалуу эмгектер Советтик мезгилде пайда болду. 
Ал изилдөөлөр В. Виноградовдун, А. Затаевичтин, 
В.Беляевдин калемдерине таандык. 

Бул изиддөөчүлөр тарабынан учуруңда элибизде 
кылымдар бою атадан балага, мууңдан-муунга оозеки 
түрүңдө берилип келе жаткан эддик музыкабызды 
жазуу түрүндө нотага түшүрүп, анын калыбын бузбай 
сактап калууга жол башталган. Азыркы күңдө алар-
дын эмгектери музыка изилдөөчүлөр үчүн негизги 
таяныч катары пайдаланылууда. Эгемеңдүүлүккө 
жеткен элибиздин улуттук аң сезиминен «бизде бар-
дык нерсе Октябрь революциясынан кийин баштал-
ган» - деген түшүнүктү жоюу үчүн музыка изилдөөчү, 
тарыхчыларыбыздын алдыңда көп иштер турууда. 

В.Виноградов өзүнүн «Кыргыздын элдик музы-
касы» деген эмгегинде: «Комуз – кыргыздардын эң 
аздектеген музыкалык аспабы болуп эсептелинет. 
Өзүнүнүн аталышы боюнча тектеш көп элдердин 
аспаптарына окшош болгонуна карабастан өзүнүн 
жекече өзгөчөлүгү менен Орто Азия чөлкөмүндө кур-
чап турган аспаптардан айрымалуу. Өзүбек, Тажик, 
Түркмөн элдеринин дутары, Казак элинин домбрасы 
эки кылдуу, беренелүү болгондугу жана күүлөнүшү-
нүн, ойноо ыкмаларынын окшоштугу жагынан бири 
бирине бир топ жакындашат. Ал эми кыргыз комузу 
өзүнүн үч кылдуулугу, беренеси жоктугу, толгоосу-
нун көп түрдүүлүгү, ойноо ыкмаларынын түрлөрү, 
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тембри боюнча жана аткарыла турган чыгарманын 
деңгээли менен алардан кашкая бөлүнүп турат» [2]. 

Ал эми «комуз» деген жазуу түрүндө бизге кез-
дешкен маалыматтардын эң байыркысы VII-IX кы-
лымдарда түрк тилинде чыккан «Коркуд Баба ките-
бинде» («Китаби Дада Коркуд» ) жолугат. 

Биз кеп кылып жаткан «комуз» аспабынын келип 
чыгуу тарыхы, тектеш улуттардын аспаптары менен 
байланышы жана өзгөчөлүктөрү жөнүңдө бизге жет-
кен маалыматтарга таянсак «комуз» деген термин, эң 
кеңири таралган термин болуп эсептелинет. Түрк ти-
лине кирген элдердин көпчүлүгүңдө: Сибирде, Орто 
Азидда, Түңдүк Кавказда, Украинада комуз, кобыз, 
ковус, хомых деген фонетикалык түрлүү вариант ме-
нен тараган. 

Музыка изиддөөчү С.Субаналиевдин «Кыргыз-
дын эддик музыкалык аспаптары» деген эмгегинде 
автор: «Комуз лексемасынын келип чыгышы түрко-
логдор жана музыка таануучулар тарабынан көп эле 
жолу түшүңдүрүлүп чечмеленген. 

Байыркы түрк урууларынын тилиңде «кобыз» 
музыкалык аспаптарга тиешелүү жалпы ат деп эсеп-
тегеңдер туура пикирди биддиргендей деген ойду ай-
тып, автор аңдан ары: Бул сөз менен алгач үн күчө-
түүчү оюлуп жасалган көңдөй резонаторлуу аспап 
аталган, себеби байыркы түрк тилиңдеги «govi» – 
көңдөй оюлган деген түшүнүктөрдү берген, ал эми 
«govug» – деген сөз болсо, бакшылар (шамандар) та-
рабынан жин перилерди кубалоодо айтылуучу сөз 
болгон. Сөздүн ушул мааниси Махмуд Кашкарынын 
белгилүү сөздүгүңдө чагылдырылган. Азыркы учурда 
деле эне тилибизде кобул, күбүр – деген сөздөр кеңи-
ри пайдаланылууда жана мааниси боюнча «кобул» 
бир нерсенин астынын көңдөйлөнүп оюк болушун, ал 
эми «күбүр» кышында суу кузгуңдап көтөрүлгөңдө 
муз туруп, кийин суу нугуна түшкөңдө муздун көпүрө 
сымал суунун үстүңдө туруп көңдөйлөнүп калган 
жерин түшүңдүрөт эмеспи. Айтылган ойду толуктоо-
чу мисал катары кыргыз, казак бакшыларынын комуз-
ду, кобызды, ал эми якут бакшыларынын добулбас 
менен катар кылдуу аспапты колдонгондорун көрсө-
түүгө болот. Кийинчерээк сөздөр үчүн мүнөздүү бол-
гон семантикалык контоминциянын негизинде кыл-
дуу гана музыкалык аспап эмес жалпы эле музыкалык 
аспаптарга колдонула баштаган деп болжоддоого 
негиз бар. Буга мисал катары Украиндыктардын «коб-
засын» алалы. Ал чертме аспаптын ушундай аталы-
шы, байыркы түрк тилиңдеги кылдуу аспапта ойноо, 
комуз чертүүнү түшүндүргөн (кобза) govza лексема-
сынан келип чыккан. Анын мыңдай түшүңдүрүлүшү 
байыркы Киевдик орус мамлектинин, кыпчак уруу-
лары менен болгон тыгыз карым катнашына байла-
ныштуу. 

Кыргыз элине белгилүү музыка таануучулардын 
бири Б.Алагушов «Кыргыздын элдик музыкалык ас-
паптары» – деген эмгегинде түрк тиддүү эддерден 
болгон тектеш элдерде улуттук аспаптарынын ата-
лыштарына токтолуп төмөңдөгүдөй тизмени 

келтирген: 
Казактарда, кара калпактарда - кобыз, шаң ко-

быз; 
Хакастарда - хомыс; 
Якуттарда - хомус; 
Чубаштарда - кабаш же кабас; 
Өзбектерде - кобуз (чоң кобуз); 
Дагестандарда - агая кумуз; 
Тувалыктарда - темир комус, хулузун комыс; 
Башкырларда - кубыз; 
Алтайлыктарда - комыс; 
Азербайжандарда - копуз; 
Түркмөндөрдө - копыз ж.б. [3]. 
Жогоруда биз келтирип өткөн окумуштуулар-

дын жыйынтыктары боюнча комуз аспабы курчап 
турган кошуна элдердин улуттук музыкалык аспап-
тары менен аталышы, чертилиши тарабынан окшош-
туктары болгону менен музыка таануучу В. Виногра-
дов белгилегендей: ... «Комуздун аны курчап турган 
аспаптардан кескин айырмалап турган өзгөчөлүгү 
анын үч кылдуулугунда. Бул комузда аккорддорду, үч 
үндүктөрдү ойноого эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү 
берет. Ал эми комуздун беренесиз болушу аткаруучу-
дан мыкты музыкалык жөндөмдү талап кылат. Мына 
ушундай өзгөчө жаралып, кыргыз улуттук музыкалык 
аспаптарынын көч башында турган комуз аспабы жө-
нүндө маалыматка токтолсок. Кыргыз элин боордош 
элдерден өзгөчөлөп, айрымалап, өнүгүүнүн жогорку 
деңгээлине жеткен оозеки чыгармачылыгыңда комуз 
аспабынын жаралышы жана анда аткарылган алгачкы 
музыкалык чыгарма тууралуу бизге жеткен маалы-
маттарга таянсак, комуз аспабын эң биринчи Камбар 
деген адам (бирде мергенчи, бирде хан болуп айты-
лат) жасап жана эң алгач музыкалык чыгарма жара-
тып черткенин, ал бизге «Камбаркан» деген ат менен 
келип жеткендигин билебиз. 

Аспап жөнүндө Кыргыз рухунун туу чокусу» 
аталган Манас эпосунда кабарлагандай комуз өнөрчү-
лүгү ошол кезде эле эл турмушуна терең сиңип кал-
гандыгы байкалат жана комуз эмнеден чабылып, жа-
сала тургандыгы ачык, так, элестүү көркөм баяндалат: 

Өрүктөн комуз чаптырган, 
Үкөктөп капкак жаптырган, 
Чарасын терең ойдурган 
Тепкесин тайкы койдурган. 
Ичеги кылын тактырган, 
Аркы-терки кактырган, 
Күүсүн уккан жактырган 
Комузчудан жүздү алып . 
Комуз аспабы тууралуу бүгүнкү күнгө чейин 

жеткен Орто Азия жана Чыгыш элдеринин улуттук 
аспаптары боюнча маалыматтарды изилдеген оку 
муштуу, тарыхчылардын илимий эмгектерине кай-
рылсак тектеш элдер сыяктуу эле кыргыз элинин му-
зыкалык аспаптары жөнүндө маалыматтар кездешет. 
Эгемендүүлүк жылдарында эки элдин ортосундагы 
достук мамиленин өөрчүгөндүгүнө байланыштуу 
жетишип жаткан өз ара маалымат алышуу, илим, 
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маданият жаатында биргелешип иш жүргүзүү боюнча 
жетишилген ийгиликтердин негизинде байыркы кы-
тай жазма даректеринен элибиздин тарых-таржымалы 
тууралуу көптөгөн даректерди алууга жетише башта-
дык. Мына ошол кытай жазмасынын Ханзу тарыхый 
маалыматтарына таянып, кытай тарыхчысы Анвар 
Байтур мындай деп жазат: 

«Комуз музыкасы жаңы эрадан илгери биринчи 
кылымдарда ата мекенибиздин ички райондорунда 
таркаган. Жаңы эрага чейин 33-жылы Хан империя-
сынын падышасы Хань Юалдий ордо кенезектеринин 
бири болгон Ван Хавчун деген кызды Уннулардын 
теңир кутуна «падышасына» узаткан. Бир канча жыл-
дан кийин Ван Хавчун өз мекени Чоң-Аит шаарына 
кайтканда бир музыка ала келген. Конок ашында 
олтурган бир аалым: 

- Бул музыканын аты эмне ? - деп сураган. 
- Бул «кобус» деген музыка болот, - деп жооп 

берген Вах Хавчун.  
- «Кобус» кыргыздардын «комуз» деген сөзүнөн 

чыккан болсо керек...» [4].  
- Бул багытта кыргыз улуттук аспаптарынын та-

рых таржымалын изилдөө боюнча көрүнүктүү адис 
С.Субаналиев «Кыргыз элдик музыкалык аспаптары» 
деген эмгегинде (Фрунзе: Адабият, 1991.) төмөнкү-
дөй ой бөлүшөт: - Байыркы Енисей кыргыздарынын 
музыкалык аспаптары жөнүндө эскерүүлөлөр Тан 
дооруна тийиштүү жазма даректерге барып такалат. 
Ал маалыматтар биздин эранын VIII-Х кылымдарын 
камтыйт. Мындай маалыматтар өзгөчө өткөн кылым-
дын географ-саякатчылардын, тарыхчы этнографтар-
дын сапардагы кезде жазган эскерүүлөрүндө, илимий 
эмгектеринде кездешет.  

Алсак, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.А. 
Северцев, Ч. Валиханов, Ф. В. Поярков, Н.А. Маев, 
Т.С. Загрятский, В.Радлов ж.б. Алар элибиздин тур-
муш тиричилигинин өзгөчөлүгүн сүрөттөө менен ка-
тар анын музыкалык аспаптары жөнүндө да маалы-
маттарды беришкен. Аталган авторлорго тийиштүү 
эскерүүлөрдөгү баса көрсөтүлүүчү нерсе, музыкалык 
аспаптарыбыздын күндөлүк турмушта ээлеген орду-
нун, аткарган «милдетинин» кеңири чагылдырылы-
шы. Мындай жөрөлгөнү акыркы жылдарда С.М. 
Абрамзон, Е.И. Махова, Ж.Т. Баялиева, К.И. Антипи-
на сыяктуу тарыхчы этнографтар улантышып келүү-
дө. Албетте кыргыздын элдик музыкасы, анын ичинде 
музыкалык аспаптарын изилдеген баалуу эмгектер 
Советтик мезгилде пайда болду, ал изилдөөлөр 
А.В.Затаевичтин, В.С. Виноградовдун, В.М. Беляев-
дин ысымдары менен байланыштуу деп жогоруда 
белгилеп кеткен элек. 

В. В. Виноградов «Кыргыздын элдик музыкасы» 
- деген эмгегинде «Комуз – кыргыздардын эң аздекте-
ген музыкалык аспабы, жана түштүктө Алайдын тоо-
лорунан тартып, түндүгү Тянь-Шань тоолорундабы 
же Чүй өрөөнүндө болобу бардык жерде, шаар кыш-
тагында, кары жашы дебей комузду абдан баркташат» 

- деп жазып келип, ошондой болсо да комуздун тара-
лышы Кыргызстандын бардык жеринде бирдей эмес. 
Түштүктө саал сейрек кездешип, негизинен обон күү-
лөр гана чертилсе, негизги комузчулук өнөр кеңири 
таралган, терең салтка айланган жагы Чүй өрөөнү 
менен түндүк жагы деп белгилей кеткен. 

Мына ушундай элибиз менен эриш-аркак кылым 
карытып келе жаткан кыргыз комузунун мүмкүн-
чүлүгүнө жалпы мүнөздөмө берсек, болжолдуу түрдө 
комуз аспабында 13 төн ашык күүлөнүш, 9 га жакын 
тоом (позиция) бар. Бирок алардын ичинен I-VI га 
чейинкилери негизги томдор деп алынат. Калган том-
дордо сейрек кана кээ бир кайрыктар же айрым бир 
добуштар ойнолот. Көпчүлүк учурларда чебер комуз-
чулар сайратып чертүү аркылуу (флажолето) негизги 
тоомдордон ойноону өздөштүрүшөт. Комуздагы шы-
пыра добуш катары (диапазону) чоң октаванын «ля» 
добушунан II октаванын «ля» добушуна чейинки кең-
дикти камтыйт. 

Аспаптын толгонушу бобнча айтсак. Негизги-
лерден болуп саналган толгоолордо, «чын толгоо», 
«оң толгоо», «бош толгоо», «сол толгоолордо» комуз 
күүлөрүнүн 90%ка жакыны чертилип, ортоңку –
экинчи кылы адатта эки четки биринчи жана үчүнчү 
кылдардан кварта же квинтага жогору толгонот. (ко-
муз кылынын катарын бети өзүбүздү карап турганда 
оңдон солду карай эсептейбиз). Чыгармалар дээрлик I 
жана II кылдарда ойнолуп, ал эми үчүнчү кыл, ачык 
түрдө (бурдон) коштоп, бастын ролун аткарат. Ортоң-
ку кылдын бийиктиги аспаптык музыкаларды – күү-
лөрдү чертүүдө азыркы учурда кеңири таралып, жал-
пыга кабыл алынган эреже катары колдонулуп жүргө-
нү, кичине октаванын «ля» добушуна туура келет. 
Комуз аспабында ладдык өзгөрүүлөр толгоолорго 
жана ага карата аппликатуранын өзгөрүшүнө да ты-
гыз байланышкан. 

Ал эми ырларды коштоп аккомпонирлөөдө, ыр-
чынын ырдоо мүмкүнчүлүгүнө жараша эркин толгоно 
берет. 

Комуз аспабы өрүк, алмурут, жаңгак, тыт, кара 
жыгач, кызыл жыгач, карагай, арчадан чабылат. 
Ошондой болсо да комуздун өрүктөн, арчадан чабыл-
ганы өзүнүн добушунун бийиктиги, тембрынын кооз-
дугу, тунуктугу менен айрымаланат. Түзүлүшү боюн-
ча комуз алмурут сыяктуу келип, негизги үч бөлүккө: 
тулкусу, моюну, башы болуп бөлүнөт да жалпы тө-
мөндөгүдөй бөлүктөрдөн турат. 

Кыргыз элинин өсүп өнүгүүсүнө өзгөчө тарыхый 
мааниге ээ болгон совет доорунда комуз аспабын өр-
күндөтүү (модернизациялоо) боюнча көптөгөн иштер 
аткарылды. Комуз буга чейин жайлоодо боз үйлөрдө 
же болбосо эл чогулган кичинекей аянтчаларда ойно-
луп жүрсө, кийинки жетимиш жылдын ичинде ауди-
ториясы өсүп, чоң-чоң сахналарда өзүнүн жаңы өмү-
рүн кечирип, таңшыган үнүн элге тартуулай баштады. 
Аспап жасоочу чеберлер комуздун добуштук мүмкүн-
чүлүгүн өркүндөтүүнүн үстүндө көп эмгектенишүү-
дө. Жогоруда белгилегендей кыргыздын улуттук 
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маданиятын, анын ичинен аспаптык музыкасын 
изилдеп, аны сактап калууга Совет бийлигинин жыл-
дарында терең көңүл бурулган. Агартуу комиссариа-
тынын чакыруусу менен 1928-жылы музыковед - 
фольклорист Александр Викторович Затаевич (1869 - 
1936) келген. Бул адамдын келүүсү менен кыргыз му-
зыкалык маданиятында улуу бурулуш болду. Эки 
айдын аралыгында Токтогул, Карамолдо, Муратаалы 
ж.б. өңдүү залкарлардын чыгармаларын нотага түшү-
рүп, өзүнчө жыйнакка киргизген. 1934-жылы жыйнак 
«250 кыргыздын аспаптык музыкасы жана ырлары» 
деген ат менен жарык көргөн. Ошондой болсо да 
анын ишин улантып, кыргыз музыкасына илимий - 
теориялык аныктама берүүдө музыка изилдөөчү В.С. 
Виноградов негиз салуучулардын бири катары эң чоң 
салым кошту. Бирок биз карап жаткан тармак комуз 
күүлөрүн эстетикалык тарбиялык нарк-насили багы-
тында болгондуктан комуздун тембрдык, техникалык 

мүмкүнчүлүктөрүн үстүртөн, тааныштыруу ирээтин-
де гана бердик. 

Кылым бою кыргыз элинин «жүрөк добушу» ка-
тары кызмат кылган комуз күүлөрү мезгил элегинен 
бир эмес миңдеп өтүп, бүгүнкү күндө дүйнөлүк музы-
калык маданиятта өз орду өз жүзү менен орун алуу 
укугу менен келип жетти. Күүлөрбүздүн мазмунунда 
элибиздин турмуш тиричилигинин, басып өткөн жо-
лунун дээрлик бардык тарабы камтылган. 
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