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Макалада  кыргыз  музыкалык  көркөм өнөрүнүн, ис 
кусствосунун эӊ көрүнүктүү өкүлү Муратаалы Күрөнкеев-
дин руханий кенчин азыркы педагогикалык жана музыкалык 
илимдин жетишкендиктерин колдонуунун негизинде  окуу-
чулардын  эстетикалык  тарбиясын, маданиятын калып-
тандыруу процессинде пайдалануу актуалдуу маселе экен-
дигине көнүл бурулат. Элдик музыкалык чыгарманын пайда 
болуу жолдорун, келип чыгуусун жана чыгарманы жара-
туучу элдик таланттардын  тарыхын, басып өткөн жолун 
М.Күрөнкеевдин мисалында ачыктап берүү – макаланын 
башкы максаты болуп саналат. Макалада элдик музыканы 
жана этностордун фольклорун педагогикалык багытта 
изилдөөдө азыркы гуманитардык илимдердин методоло-
гиялык жетишкендиктерин, жол-жоболорун пайдалануу 
абдан зарыл деп табылат. Кээ бир учурда элдик музыка 
жана фольклордо жазуу формасындагы берилген рацио-
налдаштырылган маалыматтарга караганда алда канча 
бай, мазмундуу, адамдын жан дүйнөсүнүн калыптанышы-
на керектүү руханий тажрыйба – өзгөчө формада топ-
толуп, камтылып турганы жашыруун эмес.  

Негизги сөздөр: кыргыз  музыкалык  көркөм өнөрү, 
окуу процесси, эстетикалык тарбия, руханий музыкалык 
мурас, маданият. 

В статье рассматривается актуальность и востре-
бованность духовного наследия известного и талантливого 
представителя народной кыргызской музыки и искусства 
Муратаалы Куренкеева в процессе эстетического воспи-
тания. Изучение духовных наследий таких представителей 
кыргызской культуры, как Муратаалы Куренкеев должна 
проводиться с использованием передовых достижений пе-
дагогической практики. На примере творческого пути 
М.Куренкеева открывается ставновления народного твор-
чества, формирования личностного аспекта народной 
творческой культуры. В статье указывается ценность ме-
тодологических достижений, новых прадигм исследования 
современных гуманитарных наук в изучении и исследовании 
народной музыки и этнического фольклора в педагогиче-
ском аспекте. В народной музыке и этническом фольклоре 
порой одержатся больше неявных зашифрованных сведе-
ний, которые играют очень важную роль в гармоничном, 
духовно развитом развитии внутренного мира личности. 

Ключевые слова: кыргызское музыкальное искусство, 
учебный процесс,  эстетическое воспитания, духовное на-
следие, молодое поколение, культура  

The article discusses the relevance and relevance of the 
spiritual heritage of the well-known and talented representative 
of Kyrgyz folk music and art Murataaly Kurenkeev in the pro-
cess of aesthetic education using the achievements of pedagogi-
cal and musical science. On the example of M.Kurenkeev’s crea-
tive way, the beginnings of folk art, the formation of the personal 
aspect of folk art culture are revealed. The article points out the 
value of the methodological achievements, the new pradigms of 
the study of modern humanities in the study and study of folk 
music and ethnic folklore in the pedagogical aspect. In folk mu-
sic and ethnic folklore, sometimes there is more implicit encryp-
ted information that plays a very important role in the harmo-
nious, spiritually developed development of the inner world of a 
person.  

Key words: kyrgyz musical art, educational process, aes-
thetic education, spiritual heritage, young generation, culture. 

Илимде белгилүү болгондой эстетикалык тарбия 
– бул инсандын искусстводо, табиятта, турмушта 
кооздукту сезип, туя билүү сезимдерин, эстетикалык 
идеалдарын жана табитин атайын максатка ылайык 
калыптандыруу боюнча жүргүзүлгөн таалим-тарбия 
иштеринин системасын айтабыз. Байыркы Грецияда 
жаралган философия эстетикалык тарбиянын негизги 
каражаты катары биринчи орунга музыканы койгон 
жана адамдын эстетикалык табитинин өсүшүнө бир-
ден-бир таасир кылган нерсе – музыка, -  деп эсептеш-
кен. Бул көз карашты бир кыйла кеңейтип, Аристо-
тель музыкага адабият менен театрды кошкон. Бирок, 
Пифагорчулар, байыркы грек философтору эстетика-
лык тарбиянын негизги каражаты катары музыканын 
ролун өтө жогору баалашкан. Аларда математика, ло-
гиканы, поэзияны, айрыкча, лирикалык чыгармалар-
дагы образдардын тереңдиги, сөздөрдүн эмоционал-
дык байлыгы, назиктиги жогору бааланган. Ошол эле 
учурда, алардын музыка менен болгон айкалышы аб-
дан зарыл экендигин, мисалы, лирикалык ырдагы сөз-
дөрдүн музыкалык үнүн, ыргагын, кайрыктарындагы 
обон доошун уга билүүгө, үйрөтүүгө тийиш, - деп 
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белгилешкен. Мындай түшүнүк окуучуларды эстети-
калык жактан тарбиялоодо кыргыз фольклорунун 
баатырдык жана лирикалык-романтикалык мүнөздө-
гү чыгармаларынын мазмун-манызын ачууда маани-
лүү орунду ээлейт. Эгер, биз окуучуларга «Манас» 
эпосун проза түрүндө гана окутсак, окуучулардын ка-
был алуусунда интеллектуалдык багыт басымдуулук 
кылып, азыркы жашоого тиешеси аз байыркы фольк-
лор катары экзотикалык мааниде үстүрт кабыл алып 
калышат. Эгер, биз ошол эпос-энциклопедиянын маа-
нисин-сырын ачып, окуучуларга эстетикалык жана 
идеялык нарк-баасын, ички күч-кубатын, энергетика-
сын түшүндүрүүдө лекция түрүндө айтып берүү аз-
дык кылат. Манасчы окуучулар аддында аткарып 
берсе, окуя кинодогудай көз алдыга тартылып, угуу-
чуга эстетикалык сезим алып келери белгилүү. Ма-
насчынын артистизми, үнүнүн кырааты, Манастын 
мелодиясы, музыкасы  -  улуттук маданияттагы руха-
ний кенчтин сезиминин тили. Инсандын жан дүйнө-
сүнүн сөз жете албаган эң  терең жана назик, эң купуя 
сезимдер музыка аркылуу ачылат, жеткирилет. Ошон-
дуктан, музыка  –  бул окуу предмет эле эмес, ал се-
зимдин тилиндеги окуу китеби. Музыкалык мада-
нияттын башаты, нукура табиттин калыптанышы эл-
дик музыканы, табияттын музыкасын угуудан башта-
лат. Аны үйрөнүп, өздөштүрүп алган киши гана эсте-
тикалык маданиятка ээ болот. Мисалы, кыргыз элдик 
музыкасы табият менен абдан айкалышкан, эриш-
аркак. Чоордо ойнолгон эң  эле жөнөкөй обон булбул 
менен торгойдун ажайып сайраган үнүнөн кем эмес 
таасир калтырат. Табият музыкасын уга билиш үчүн 
окуучуларды элдик музыкалык аспаптарда ойноого 
жаш чагынан үйрөтүү зарыл. Музыка уктуруу менен 
бирге, ал чыгарманын пайда болуу жолдорун, келип 
чыгуусун жана чыгарманы жаратуучу элдик талант-
тардын тарыхын, басып өткөн жолун ачыктап берүү 
да тарбия-таалим таасирине чоң көмөк болоору бел-
гилүү.   

Ушул максатта, кыргыз улуттук музыкалык ма-
даниятынын туу чокусунда турган элдик музыкант-
тарыбыздын бири, залкар талант Муратаалы Күрөӊ-
кеевдин феноменин карап өтсөк. Ал 1860-жылы 
Ысык-Көлдүн күӊгөй жагында Талды-Булак деген 
жерде туулган. Ал Көл аймагында 1930-жылдарга 
чейин жашайт. Андан кийин Чон-Кеминдеги «Кайын-
ды» (азыркы Чон-Кемин) айылына келип туруп калат. 
Улуу музыканттын үй-бүлөсү ата-тегинен бери кер-
нейчиликти, сурнайчылыкты, комузчулукту, кыякчы-
лыкты аркалап, муундан-муунга мурас калтырган 
өзүнчө бир музыканттар династиясын түзгөн. Атасы 
Күрөӊкөй эл арасында белгилүү комузчу болгондук-
тан үйүнөн ырчы, комузчу, кыякчы ж.б. эл шайырла-
ры өксүчү эмес экен. Ушул себептен Муратаалы жаш 
кезинен эле элдик музыканын ширесине кана сугары-
лып, аны балалык баё сезимине сиӊирип эс тарткан. 
Кичинекей Муратаалынын музыкага дилгирлигин 
байкаган атасы дайыма өзү менен кошо ээрчитип, ас-
паптарда ойноонун сырын үйрөтө жүргөн. Ал он эки 

жашка чыгып калган кезде айыл арасына кадимки ко-
музчу катары тааныла баштап, он беш жашка чыккан-
да атактуу комузчу Чыӊгышбай менен чертишип жеӊ-
генден кийин, элге даӊазасы тараган. 

Кыргыз элинде ата-бабалардан калган накыл кеп 
«өнөрлүү өлбөйт» -  демекчи Муратаалы өз доорунда 
эл сыйлаган кадырман шайыр катарында ар бир үй-
дүн, ар бир айылдын ардактап күткөн сыйлуу адамы 
болгон. Ал кезде Муратаалыга окшогон атактуу эл 
шайырларына буга чейин айтылып келгендей бай-ма-
наптардын ыза-кордук көрсөтүүсү бери эле болгондо 
турмуш чындыгына жакындашпайт десек жаӊылыш-
пайбыз. 

Айылына келген өнөр адамдарын колунда бар 
оокаттуулар, айыл аксакалдары же жергиликтүү бий-
лик ээлери колунан келишинче сыйлап, алдына ат 
тартып, үстүнө чапан жаап, ал тургай айрым атактуу-
лар марттыгын даӊазалаш үчүн алдына үйүрү менен 
жылкы айдатып, айылына келип көӊүл черин тарат-
кандыгы үчүн ыраазычылык билдирип өз эли-жерине 
узатып жиберишкендигин кимдер тана алат. Мындай 
көрүнүштү ошол кездеги коомдук түзүлүшкө, элдик 
каада-салтка саясий көз караштарга байланыштырсак 
болот. Эл аралап өнөр тартуулаган бул адамдар аркы-
луу ал кездеги бийлик, байлык ээлери өз атак-даӊкын 
элге жайылткылары келгендигине мезгил күбө [1]. 

Музыка таануучу В. Виноградов: «Муратаалы-
нын аткаруусунда жүздөгөн комуз, кыяк, чоор, сур-
най, күүлөрү тоолук элдин музыкалык чаӊкоосун кан-
дырган. Кийинчерээк казак элинин атактуу ырчысы 
Жамбул менен дос болгондуктан казактын домбра-
сында да ондогон казак күүлөрүн ойноп, ырларын 
аткарган. Ошонун  натыйжасында бардык аспапчылар 
сыяктуу эле ал дагы ойногон комузун өзү жасап, бир 
бетин комуз, ал эми экинчи бетине берене тагып, 
домбра кылып ойноп жүргөн», - деп жазат [2]. 

Мен кыргыздын күүлөрүн үйрөнүп чертүү менен 
гана чектелген жокмун. Казак, кыргыз бир тууган эл 
болгондон кийин, алардын күүлөрүн, обон ырларын 
да үйрөндүм. Жамбыл акын менен күү чертишип, же-
рин кыдырып, элин аралап калганым да ошондон бол-
гон, деп Муратаалы казак күүлөрүнөн: «Майкөттүн 
кара күүсү», «Кожотайдын кара күүсү», «Кулматтын 
кара күүсү», «Жамбылдын кара күүсү» деп черткен 
[3]. Залкар комузчу күү чертүү, кыл кыякка ойноо 
жана башка музыкалык аспаптарды аткаруу менен че-
кетелбеген. Ал өзүнүн узак жашаган өмүрүндө улама 
сөздөрдү да таасын билген жана аны айтуу жагынан 
алдына адам чыгарбаган санжырачы болгон. Ошон-
дой болсо да Муратаалынын чыгармачылыгындагы 
эӊ башкы орунду комузчулук ээлейт. «…Ал «Күүнүн 
башы Камбаркандан» баштап, комуз музыкасындагы 
бардык жанрларды, түрлөрдү черткен. Өзүнүн чыгар-
мачылыгында комуз музыкасындагы эӊ башкы, эӊ 
татаал жанр залкар күүлөрдү өнүктүргөн жана негиз 
салуучулардын биринен болгон. Залкар күүлөрдө ай-
тайын деген ой, берейин деген идеясы бүтүндөй тереӊ 
ойлуу кайрыктар менен баяндалып, оӊ кол чакмак 
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алгандай ойнотулбастан теӊ салмактуу, өтө сабырдуу 
аткарылат.  Булардагы негизги өзгөчөлүк аткарылып 
жатканда араларына ыр же сөз кошулбайт [4].  

Муратаалынын репертуарында комуз күүлөрү-
нүн мазмунуна, аткарылышына, келип чыгуу таржы-
малына ж.б. карата бөлүнгөн жанрлары боюнча өзүн-
чө күүлөрдүн галареясы түзүлгөн. 

Мисалга алсак салт күүлөр болгон «Камбаркан-
дардан»: «Күрөӊкөйдүн Камбаркан», «Байгазынын 
Камбаркан», «Даниярдын Камбаркан», «Сейилкан-
дын Камбаркан», «Асанбайдын Камбаркан», «Терме 
Камбаркан», «Сыртпайдын Камбаркан», «Кененбай-
дын Камбаркан» ж.б. деп ар бир күүнүн маӊызын 
чыгара черткен. 

Ал эми «Ботойлордон»: «Күрөӊкөйдүн ботою», 
«Муратаалынын ботою», «Боккөтөндүн ботою», «Ку-
дайырбектин ботою» ж.б. түпкү келип чыгуусу бото-
су өлгөн төөнүн арманынан башат алып, бара-бара 
салт күүлөргө айланган «Ботойлор» жанрынан да ар 
кандай деӊгээлдеги, ар кандай доордогу жашап өткөн 
комузчулардын күүлөрүн зор чеберчиликте аткара 
билген. «…Ал кездеги кыргыз таланттарынын карыя-
сы да жана ошондой эле чыгармачылык узак жолду 
басып өткөн даӊктуу комузчу, кыл кыякчы, чоорчусу 
да Муратаалы болуп саналган. 

Анын чыгармачылык кесиптеги зор гумандуу-
лугу эки жүзгө жакын күү, обон ыр күүлөрдү билсе 
да, аларды элдик мурас катары карап, өз атын, даӊкын 
көтөрүүгө умтулбагандыгы. Муратаалы комузда кан-
дай ойносо кыл кыякты да ошондой эле чеберчиликте 
эркин кыябына жеткире ойногон. Бизге белгилүү бол-
гон кыякчылардын ичинен Муратаалыга теӊ келгени 
болгон эмес. «Анын кыягы адамча сүйлөөр эле», – 
деген  сөз эл арасында аӊыз кылып айтылган. 

Ал абалтадан эле добушу адамдын речтик инто-
нациясы менен үндөшкөн бул аспапта элдин турму-
шун, тарыхын, ой-толгоосун, жаратылыштын сулуу-
лугун, сүйгөн, күйгөн, арман, эмгек, жаныбарлардын 
үндөрүн, куштардын сайраганын туураган, азыркы 
учурда калкыбыздын калыӊ катмарына кеӊири тааны-
мал кыяк күүлөрүн аткарган. Булардын ичинен мал 
чарбачылыгына байланыштуу "Бекбекей», «Жылкы-
чынын шырылдаӊ», «Ак токту», «Тору кашка ат ко-
куй» ж.б. күүлөрүн угуу менен ар бир күүсүнүн та-
рых-таржымалынан элибиздин мал чарбачылыгы 
жаатындагы турмушунан кабардар болобуз. Мисалга 
«Ак токту» деген күүсүн алсак, кыяк аспабынын мүм-
күнчүлүгүн кеӊири пайдаланып, түнкү жайлоодо 
ууру-бөрүдөн короо кайтарган кыз-келиндердин 
«Бекбекей» айтып күзөттө тургандагы бир окуясын 
чагылдырат. Кайран токту небак эле карышкырлар-
дын карынынан жай тапса керек, - деп  ар бир каар-
мандын үнүн, мүнөзүн элестүү кыла келиштирип 
тартчу экен кыякты, Муратаалы учурунда. Мына 
ушундай керемет күүлөр аркылуу биз өткөн доору-
буздагы көчмөн элибиздин көйгөйлүү турмушунан 
көз алдыбызга тартылган эпизоддорго күбө болобуз.
 Ал эми журтчулугубузга кеӊири таанымал, 

жаш муундарыбыздын сезимине мектеп босогосунан 
жакын тааныш, айтылуу «Кер өзөн» күүсүн угуу 
менен көз алдыбызга керемет кыргыз жери жөнүндө 
укмуштуу бир уламыш айтылгандай эпикалык мүнөз-
дөгү музыкалык баянды туябыз. Болбосо,ак сакалы 
жайкалган, ак калпагы шаӊкайган залкар манасчы 
Улуу тоонун башынан туруп, казганактап жыйылган 
калыӊ элге керемет кыргыз жери жөнүндө Манас эпо-
сундагы айтылуу «Каныкейдин жомогундагыдай» кө-
зүнөн жашын куюлтуп, уккан элдин эсине көп нерсе-
ни туюнтуп, Сары-Өзөн, Кеӊ-Чүй, Кеӊ-Таластай жер-
лерибиздин сулуулугун, көркөмүн, байлыгын сүрөт-
төп, аны көздүн карегиндей сактоого, суук сөздөн, су-
гун арткан көздөн коргоого чакыргандай сезимге дуу-
шар болобуз. 

Мындан сырткары да залкар таланттын програм-
малуу чыгармаларынын кайсынысын укпайлы, элди-
жерди сүйүүгө, кооздукка, көркөмдүккө, сулуулукка 
аяр мамиле кылууга, патриоттуулукка үндөгөн элдик 
музыкалык маданиятыбыздын кенчине айлангандыгы 
талашсыз. 

Муратаалы Күрөнкеевдин чыгармачылык пара-
саты тууралуу Аалы Токомбаевдин пикири: «… 
Муратаалы – кыргыз элинин музыка казынасынын 
залкар адамдарынын бири. Муратаалы менен Кара-
молдонун атын атаганда элдик музыканын классик-
тери. Алар өзүлөрүнүн элдик чыгармалары менен му-
зыкалык маданиятыбызга эбегейсиз бай мурастарын 
калтырышты. Алар өзүлөрүнүн өлбөс-өчпөс эмгек-
тери менен өзүлөрүнө эстелик тургузушту десек ката 
болбойт. Бул эки алптын чыгармалары биздин музы-
калык маданиятыбыздын өөрчүй турган булактары-
нан болуп эсептелишет. Мен билген кыргыз комуз-
чуларында бул эки алпка тен келе турган чеберлери 
жок. Ал экөө бардык комузчулардын устаты болуп 
эсептелет. Шакирттери экөөнүн көздөрү тирүү кезде-
ринде эле ошондой баалашчу. Мындай баалоолор ал 
экөөнүн түбөлүктүн үлгүсү катары кала берет. Алар 
элибиздин сыймыгы».  

1934-жылы Муратаалынын өзүнүн аткаруусунда 
бир топ күүлөрү Москвада чыгуучу грампластинкага 
жазылат. Бул иш дагы анын атак-данкынын эл ара-
сында кенири жайылышына өбөлгө болот. Ал эми 
1935-жылы 75 жашка чыккандыгына жана чыгарма-
чылык жолунун 60 жылдыгына карата Кыргызстан 
Борбордук Аткаруу Комитетинин 1935-жылы, 22-де-
кабрдагы кабыл алган токтому боюнча -  Күрөнкеев 
Муратаалыга 60 жылдык чыгармачылык кызматы 
үчүн, кыргыздын комузу, кыягы, чоору менен ар түр-
дүү күүлөрдү ойногондугу жана өзүнүн бир катар му-
зыкалык чыгармалары менен кыргыздын музыкасын 
байыткандыгы, аларды кыргыз элинин калын көпчү-
лүгүнө жайылтууда көп эмгек кылгандыгы үчүн -  
Кыргыз ССРинин Эл артисти, -  деген наам берилүүсү 
залкар таланттын демине дем кошуп, чыгармачылык 
эргүү берет. Мына ушундай кубанычтуу жөрөлгө ме-
нен куттуктоо катын жазган белгилүү этнограф А.В. 
Затаевич: «Муратаалы карыя- кыргыз музыкасынын 
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билерманы. Ал комуз, кыл кыяк, чоор күүлөрүн ийне 
жибине чейин билет жана бул аспаптарда кыргыз күү-
лөрүн чеберчилик менен аткарат. Бир сөз менен айт-
канда Муратаалы кыргыз музыкасынын кыл чебери. 
Ал кыргыз музыкасын  ар тараптан байытты» деген. 
Ушул жылдары кыргыздын нукура комузу менен 
кыягынын угумдуулугун арттырып, кубаттуулугун 
көтөрүү боюнча демилгеге кошулуп, иштин башынан 
аягына чейин кенешчи (консультант) болуп салым 
кошкон.  

Муратаалы карыя 1945-жылы ардактуу эс алууга 
чыгат. 1945-жылдын 26-майында Муратаалынын 85 
жашка чыккандыгынын жана чыгармачылык жолуна 
70 жыл толгондугунун урматына ал Ленин ордени 
менен сыйланат. Кыргыз ССР Жогорку Советинин 
указы менен Фрунзедеги (азыркы Бишкек) музыка-
лык -  хореографиялык окуу жайына М.Күрөнкеевдин 
ысымы берилет жана окуу жайдын алдынкы студент-
тери үчүн ошол кездеги наркы 300 сомдук стипендия 

белгиленет. Мына ошол эл кадырлаган кутман карыя 
Муратаалы 1949-жылдын 12-январында дүйнөдөн 
кайтты. Ал эми анын эли үчүн калтырган көөнөрбөс 
чыгармалары учурдагы кыргыз маданиятын сактоодо, 
жанылантууда азыркы муунду эстетикалык жактан 
тарбиялоодо, алдынкы музыкалык жана педагогика-
лык илимге негизделген окуу практикасында зор маа-
ниге ээ болуп, баа жеткис мурас катары өз ордун таап 
бара жаткан кези. 
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