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Урматтуу окуучу!
С и з ко л у ң у з д а к а р м а п т у р г а н ж ы й н а к т а
сунушталган макалалар, стили, мазмуну жагынан
ар башка болгону менен, руху жагынан бири
бирине жакын.
Жыйнактын “со-бытие”, деп аталышы Борбордук
Азияда, ошону менен катар, Тажикстан менен
Кыргызстандагы Кристенсен атындагы Фонду
колдоо көрсөткөн биологиялык жана маданий
түркүндүүлүк чөйрөсүндөгү долбоорлордун бир
мезгилдүүлүгүн, көп катмардуулугун, көп
түрдүүлүгүн жана биримдүүлүгүн чагылдырат.
Азыркы мезгилде биотүркүндүүлүктү
сактап калууга коркунуч бар экени абдан курч
сезилип жатканы менен, ага жанаша жүргөн эле,
маданий түркүндүүлүктү жоготуп алуу
процесстери көмүскөдө калып жатат. Айтмакчы,
дүйнө жүзүндөгү тилдердин 50-90 %га чейинкиси
ушу кылымдын аягына чейин толук жок болуп
кетиши, бир топ коркунучтуу эле процесс болушу
керек. Тилдин жоголушу менен, адамдар
дүйнөсүнүн уникалдуу маданияты, дүйнө таануусу
жана тиричилик уклады да жоголот. Менин бурятмоңгол элимин тили менен маданиятында “алаг
хорвоо” деген түшүнүк, ( түз которгондо- ар түркүн ,
кара -ак эмес) жер жүзүндө жан-тиричиликтин
уланышы үчүн түркүндүүлүктүн терең маанисин
жана идеалда айкалышы чексиз, бирок ар бир жер
үчүн, ар бир айкын маданият үчүн абдан өзгөчө
болгон “боектодун” дайыма аралашып, куюлушуп
туруусу керек деген көз карашты чагылдырат.
Картаграфиянын заманбап технологиялары
биологиялык жана маданий түркүндүүлүктүн өз
ара байланышы менен көз карандылыгын апачык
көрүүгө мүмкүндүк бере алат. Дагы айтсак, аларды
сактап калуу проблемаларын чечүү дагы, өз ара
байланышкандыктан, бүтүндүк мамилени талап
кылат.
“Бир кол менен түйүн таңа албайсың”
Тажиктин накыл макалы айтылгандай, 1957 жылы
Калифорнияда (АКШ) Ален менен Кармен
Кристенсендер негиздеген Фонд өзүнүн
миссиясын: биологиялык жактан түркүндүү,
көркөмдүк көрүнүштөр руханий дем берген
дүйнөгө ишенген, тиричилик укладын жана кооз,
берешен, жашоого туруктуу ландшафтарды коргоп,
сактаган адамдар менен уюмдарга жардам берүүгө
арнаган.
Өзүнүн миссиясын ишке ашырууда Фонд
беш региондогу грант программаларына көңүлүн
топтоо менен, глобалдык деңгээлдеги биомаданий
үлгүлөрдүн (парадигманын) активдүү
жайылышына түрткү берген түз демилгелерди да
каржылайт. Түндүк Австралия, Түштүк-Батыш

Америка менен Мексика; Африкалык риф зонасы
менен Меланезиялардын катарында турган,
глобалдык эрозияга каршы туруштук бере турган
зор потенциалына карата тандалып алынган,
Фонд үчүн приоритеттүү региондордун бири
Борбордук Азия – маданий өсүмдүктөрдүн
көпчүлүк түрлөрүнүн пайда болгон башаты, мал
чарбачылыгынын жүргүзүүнүн эң баштапкы
тажрыйбаларынын аймагы, маданий мурастарга
кооз ландшафтарга бай аймагы болуп эсептелет.
Бул басылыштын жарыкка чыгаруу идеясы
2009 жылы грант алуучулар менен болгон
жолугушууда, алынган тажрыйбаны элге
жайылтуу муктаждыгы өзгөчө баса
көрсөтүлгөндөн
кийин келип чыкты.
М а к а л а л а рд ы н т е м а л а р ы К р и с т е н с е н д и н
өнөктөштөрүнүн Кыргызстан жана Тажикстандын
маданий мурастары менен иш алып баруусундагы
көп кырдуулугун көрсөтөт. Бул ыйык жерлерди
сактоо, көчмөндөрдүн традициялык жол-жоболору
менен каада салттарын айыл- чарба иштеринде
пайдалануу, уруктарды сактап калуу, айтмакчы,
сактоочу жайларда, кампада, гендер банкында гана
эмес, ырларда, жомоктордо, уламыштарда жана
дастандарда муундан муунга өткөрүп берүү, бул
у к м у ш т у уд а й м у з ы к а л ы к и м п р о в и з а ц и я
маданиятын калыбына келтирүү, педагогикалык
инновацияларды, нукура салттык кол өнөрчүлүктү
өнүктүрүү.
Кыргыздын илгерки “Сөздү уккан жерге,
сууну жуккан жерге куй” деген макалы бар.
Авторлор менен окуучулар Борбордук Азиянын
биологиялык жана маданий түркүндүүлүгү
жөнүндө ой жүгүртүүсүндө көз караштары
айкалышаарына үмүтүбүз бар, ал эми иш жүзүнө
ашырылып жаткан долбоорлор жана ага дем
берген адамдар жөнүндөгү аңгемелер сиздерди
жаңы идеяларга жана долбоорлорго умтулууга
түрткү болот деп ойлойбуз.
Эржен Хамаганова,
Кристенсен Фондунун Борбордук Азия жана
Туркиядагы программасынын жетекчиси.
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Уважаемый читатель!
С б о р н и к , к от о р ы й В ы д е р ж и т е в ру к а х ,
представляет собой собрание очень разных по
содержанию и стилю, но близких по духу статей.
Название сборника «со-бытие» отражает
одновременность, многослойность, многообразие
и единство проектов в области биологического и
культурного разнообразия, поддержанных Фондом
имени Кристенсена в Центральной Азии, в
частности в Таджикистане и Кыргызстане.
В на ше в р емя угр оз ы с ох р а нению
биоразнообразия начинают осознаваться с особой
остротой, но о параллельных процессах потери
культурного разнообразия задумываются меньше.
Хотя по сути это очень пугающие процессы, когда от
50 до 90 % существующих в мире языков могут
полностью исчезнуть до конца этого века. С
потерей языков исчезнут целые миры отдельных
уникальных культур, миропониманий и укладов
жизни. В языке и культуре моего бурятмонгольского народа существует понятие «алаг
хорвоо» (в буквальном переводе «пестрый, не
черно-белый мир»), отражающее глубинную
значимость разнообразия для продолжения жизни
на земле и понимание необходимости дальнейшего
постоянного переплетения, смешения «красок»,
количество сочетаний которых в идеале
бесконечно, но очень специфично для каждого
конкретного места, каждой конкретной культуры.
Современные технологии картографирования
позволяют наглядно убедиться в том, что
биологическое и культурное разнообразие
взаимосвязаны и взаимозависимы. Места на земле,
имеющие высокий уровень биологического
разнообразия, отличаются и большим культурным
разнообразием. Более того проблемы их
сохранения также взаимосвязаны, что ведет к
необходимости целостных подходов к их решению.
Однако «одной рукой узла не завяжешь» —
утверждает мудрая таджикская поговорка, и Фонд,
основанный в 1957 году в Калифорнии (США)
Алленом и Кармен Кристенсенами, видит свою
миссию именно в помощи людям и организациям,
верящим в биологически разнообразный,
одухотворенный художественными проявлениями
мир и старающимся сохранить уклады жизни и
л а н д ш а фт ы , к от о р ы е к р а с и в ы , щ е д р ы и
жизнестойки.
Для выполнения своей миссии Фонд
концентрируется на грантовых программах в пяти
регионах, а также финансирует сквозные
инициа т ив ы , с пос об с т в ую щие а к т ив ному
распространению формирующейся биокультурной
парадигмы на глобальном уровне. Одним из

приоритетных регионов Фонда, выбранных за их
мощный потенциал противостоять глобальной
эрозии разнообразия, наряду с Северной
Австралией, Юго-Западом США и Мексикой,
Африканской рифтовой зоной и Меланезией,
является Центральная Азия – центр
происхождения многих видов культурных
растений, регион самых ранних опытов
одомашнивания скота, регион богатейшего
культурного наследия и прекрасных ландшафтов.
Фонд Кристенсена начал работу в Центральной
Азии в 2003 году, последовательно поддерживая
проекты, которые углубляли и расширяли
понимание неразрывных связей между
культурным, лингвистическим и биологическим
разнообразием, укрепляли жизнестойкость
ландшафтов и стимулировали на них позитивные
изменения. Региональная программа Фонда
активно поддерживает хранителей
биокультурного разнообразия и их сторонников,
обмены фермеров и животноводов, академические
обмены и исследования, художественные и
образовательные проекты.
Идея данного издания родилась во время
региональной встречи грантополучателей Фонда в
2009 году, на которой необходимость освещения
наработанного опыта была подчеркнута особенно
остро. Темы статей отражают многогранность
работы местных партнеров Кристенсена с
биокультурным наследием Кыргызстана и
Таджикистана. Это и сохранение святых мест, и
традиционные знания кочевников, и старинные
обряды, связанные с сельхоз работами, и
с ох р а н е н и е с е м я н , п р и ч е м н е с т о л ь ко в
хранилищах, амбарах и генных банках, но в песнях,
притчах, легендах и сказаниях, это и возрождение
потрясающей музыкальной импровизационной
к ул ьт у р ы , х а р а к т е р н о й д л я р е г и о н а , и
педагогические инновации, и традиционные
ремесла.
Старинная кыргызская поговорка гласит:
«Говори там, где слушают, лей воду туда, где она
впитывается». Хотелось бы надеяться, что
читатели и авторы найдут точки соприкосновения
в размышлениях о биологическом и культурном
разнообразии в Центральной Азии, а рассказы о
выполняемых проектах и людях вдохновивших их,
сподвигнут уважаемых читателей на новые идеи и
проекты.
Эржен Хамаганова,
Руководитель программы Фонда Кристенсена в
Центральной Азии и Турции.

МАЗМУНУУ

3

Айтпаева Г. А. Кыргызстандагы ыйык жерлердин түркүндүүлүгүн, аларды
коргоо жана өнүктүрүү тажрыйбасы

5

Акматова К. Традициялык жол-жоболордун мурунку жана азыркы учуру

15

Алмакучуков К. Коммерциялык эмес уюмдардагы артс-менеджмент:
маданий көп түркүндүүлүктү башкаруу жана маданияттар ортосундагы
коммуникациялар (БААМ КФ үлгүсүндө)

21

Аманкул Ш. Кыргызстандын биомаданий түркүндүүлүгүн сактап калууда
искусствонун ролу

29

Асанбеков Н. Эпикалык театрдын сыйкырдуу дүйнөсү

36

Бакчыев Т. Манасчы жана илме кайып дүйнөсү

42

Джумабаева А. Экологиялык агартууну жер жерге менен байланыштыруу

52

Иногамова З. Фермерлер коомчулугунун тышкы өзгөрүүлөргө болгон
туруктуулугун бекемдөө максатында биомаданий түркүндүүлүгүн коргоо
жана сактоо Аманбаев айылында, Кыргызстан

63

Касымов А., Капарова Э. Кыргызстандагы мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн
биологиялык түркүндүүлүгүнүн сактоо

76

Керимбекова А. Жергиликти өнүктүрүүнүн жергиликтүү чечимдери. Rural
Development Fund: уюшулганынын 6 жылдыгына карата

81

Мурзакметов А. Кыргыздардагы дарактардын культу жөнүндө

86

Рипар Ж. Кыргыз жылкысы. Сактоого тиешелүү маданий жана
биологиялык мурас

94

Чочунбаева Д. Табият менен гармониядагы көркөмдүк

102

Шукуров Э. Көчмөн кыргыздардын жайыттарды туруктуу пайдаланышы

110

Алымова Д. Жаратылышты сезимдик эмоция аркылуу туюу:
мамлекеттик долбоорду ишке ашыруу тажрыйбасынан

117

Борбордук Азиянын биомаданий түркүндүүлүгүнүн жыйнагы/КӨРҮНҮШ

СОДЕРЖАНИЕ

Айтпаева Г.А.
Разнообразие святых мест в Кыргызстане, опыт охраны и развития

9

Акматова К. Традиционные знания вчера и сегодня

17

Алмакучуков К. Артс-менеджмент в некоммерческой организации:
управление культурным многообразием и межкультурные коммуникации
(на примере ОФ «ЦААМ»)

24

Аманкул Ш.
Роль искусства в сохранении биокультурного разнообразия Кыргызстана

32

Асанбеков Н. Волшебный мир эпического театра

38

Бакчыев Т. Манасчы и мир кайыпов – усопших героев эпоса

47

Джумабаева А. Связь с местностью в экологическом образовании

57

Иногамова З.
Сохранение биокультурного разнообразия для развития устойчивости
сообщества фермеров в селе Аманбаево, Кыргызстан

69

Касымов А., Капарова Э. Сохранение биоразнообразия плодовых культур
Кыргызстана

78

Керимбекова А. Местные решения для местного развития. Rural Development
Fund: к шестилетию образования

83

Мурзакметов А. Культ деревьев у кыргызов

90

Рипар Ж. Кыргызкая лошадь. Биологическое и культурное наследие,
котороенеобходимо сохранить

98

Чочунбаева Д. Красота в гармонии с природой

106

Шукуров Э. Устойчивое использование пастбищ кочевыми кыргызами

113

Алымова Д. Эмоционально-чувственное восприятие природы:
из опыта реализации школьного проекта

121

Сборник статей по биокультурному разнообразию Центральной Азии/СОБЫТИЕ

4

КӨРҮНҮШ

СОБЫТИЕ

Кыргызстандагы ыйык жерлердин түркүндүүлүгүн,
аларды коргоо жана өнүктүрүүнү тажрыйбасы
Г. Айтпаева

«Айгине» МИБ КФ
Айтпаева Гульнара - филологиялык илимдердин доктору (1996), доценти (2004),
Кыргызстандагы Америкалык университеттин тилдер кафедрасынын улуу
мугалими (1996-1999), Кыргызстандагы Америкалык университетинин Кыргыз
таануу факультетин негиздөөчүсү жана жетекчиси (1999-2002), Борбордук Азиядагы
Америкалык университетиндеги маданий антропология жана археология
факультетин негиздөөчүсү жана жетекчиси (2002-2005). “Айгине” маданий-изилдөө
борборунун негиздөөчүсү жана директору (2004).
“Айгине” маданий-изилдөө борборунун өз алдына койгон стратегиялык
максаты – традициялык жол-жоболорду Кыргызстандын руханий, экономикалык,
социалдык жактан өнүктүрүүдө колдонуу.

Классификациялык белгилер – түркүндүүлүк
белгилери.
Аткарган функциясы. Ыйык жерлер жөнүндө
сөз болгондо эле, алардын түрлөрү жөнүндө суроо
туулары абзел. Чындыгында эле, кыргыздын бир
макалында: «Баш сурасаң – Манжылы-Атага бар,
мал сурасаң – Чолпон-Атага бар, так сурасаң –
Кочкор-Атага бар, ден-соолук сурасаң – ЫсыкАтага бар» деп айтылган. Макалда ыйык
жерлердин элдик классификациясы (түрлөрү)
ч а г ы л д ы р ы л г а н д ы г ы н д а ш е к ж о к . Б ул
классификациянын негизинде жерлердин
аткарган негизги кызматтары жатат. Макалда
көрсөтүлгөндөй, ар бир ыйык жер белгилүү бир
деңгээлде функцияга ээ. башкача айтканда,
зыяратчыга белгилүү бир таасирин берет. Бирок,
биздин Талас, Ыcык-Көл жана Жалал-Абад
тажрыйбасы көрсөткөндөй, көпчүлүк ыйык
жерлер бир же бир нече эмес, көөтөгөн
функцияларга ээ. Зыяратчылыктын ийгиликке
жетиши сыйынуучу жердин өзгөчөөлүгүнө гана
көз каранды эмес, бирок, маанилүү бир деңгээлде –
а д а м д а р д ы н п и к и р , т и л е г и жа н а а н ы н
жөндөмдүүлүгү же белгилүү бир ыйык жер менен
байланыш түзүү мүмкүнчүлүгүнө да
байланыштуу болот. Эгер адам жерди, орунду
сезе билсе, а орун, жер болсо аны түшүнөт, билет
же ошол бир эле жерде ар түрдүүлөрдүн өзү
жөнүндө суранса болот: үй-бүлөсүн, ден-соолугун,
акыл-эс өзгөрүүлөрүн ж.б.
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Келип чыгышы. Дагы бир классификациялоочу
принциптерде ыйык жерлер алардын теги, келип
чыгышына байланыштуу кызмат кылат. Ошол
принциптер боюнча өлкөнүн ыйык жерлерин эки
топко бөлүүгө болот: табигый пайда болгон
жерлер жана адамдар тарабынан курулган
(түзүлгөн) жерлер1. Бирок, Кыргызстандагы
күчтүү таасир калтырган көпчүлүк ыйык
жерлер – аралаш түрдө жайгашкан. Буга ачык
мисал – Ысык-Көлдүн түштүк жээгиндеги эң чоң
мазар Манжылы-Ата, Таластагы эң чоң «Манас
Ордо» комплекси, Жалал-Абаддагы эң чоң ыйык
жерлер Шамшыкал-Ата. Алардын аймагындагы
сыйынуучу, зыярат кылуучу жер бак-дарактуу,
булактар жана эски күмбөздөр.
Кол менен жасалган ыйык жерлер – булар
белгилүү адамдардын күмбөздөрү, байыркы
курулуштар, күнөөсүз өлтүрүлгөн адамдарды
cөөгү коюлган жерлер. Күмбөздөрдүн арасында
(Аралдагы Зулпукар (Талас) сыяктуу) эски
курулуштар жана Ысык-Көлдүн айланасындагы
а к е л е р к ү м б ө з д ө р ү с ы я к ту у жа п - жа ң ы
курулуштар кездешкендигин байкоо зарыл.
Айтмакчы, бул жагынан, кол менен жасалган
жаңы мазарлар тарыхый чындыктын күбөсү
болушат, себеби, алардын көпчүлүгү совет
убагында тыюу салынып жүргөн кишилердин
аттарын калыбына келтирүү жана сактоо
боюнча чакырылган.
Мисалы, Ысык-Көлгө эгемендүүлүк келгенден
тартып, көл областында жашаган,
кыргыздардын арасында гана жашаган «аке»
деген салттык элдик статус жөнүндөгү эстелик

Башка классификацияларды караңыз.: Дыйканов Т., Саманчин Ж., 2004: 151-152-беттер; Шүкүров Э., 2004: 7-б. Токтогулов M. 2007, 508-б.

Г. Айтпаева/Кыргызстандагы ыйык жерлердин
түркүндүүлүгүн, аларды коргоо жана
өнүктүрүүнү тажрыйбасы

калыбына келтирилген. Тарыхта «аке» деген
наамга татыктуу болгон жети кишинин аты
аталат.
Б ул с т а т у с у б а р Ы с ы к - К ө л д ү к
уруулардын жети чыгааны азыр илимий
изилдөөнүн предмети болуп калды: алар жөнүндө
макалалар жазылууда, ар түрдүү масштабдагы
форумдар өткөрүлүп жатат. Акелердин сөөгү
коюлган жер аксакалдар, кары-картаңдардын
жардамы менен аныкталган, андай иштин ошол
уруулардын өкүлдөрү күмбөздөрдү аныктоо үчүн
жоопкерчиликти өз моюндарына алышкан.
Мындан белгилей кетүүчү нерсе, акелер өздөрүнүн
урук-урууларынын гана өкүлдөрү болбостон, бүт
элдер үчүн кызмат кылышкан. «Аке» деген элдик
статусту терең акылдуу, акылман, көрөгөч,
кыраакы адам; өзүнүн гана укум-тукумуна эмес,
бүткүл кыргыз элинин тагдырына
тынчсызданган адам гана уруу жана уруктардын
ортосунда тынчтыкты орнотууга жөндөмдүү
киши гана ала алган. Акелер тарыхтагы чечүүчү
учурларды кыраакылык менен алдын ала
таразалап чечүүгө жөндөмдүү болушкан.
Ыйык жерлердин пайда болуусун сөз
кылып жатып, идеологиялык, патриоттуулук
максатында алар өзүнчө бир кишилер жана
коомдор, акыл-эстүү тажрыйбалуулар экендигин
белгилей кетүү зарыл.
Пайда болгон убагы. Кыргызстандагы
ыйык жерлердин тарыхы жөнүндө
маалыматтар жазуу булактарында өтө эле аз
экендигин эске алуу керек. Алардын пайда болуу
мезгили жөнүндө көбүнчө оозеки тарыхка
таянсак болот. Өз кезегинде, оозеки тарыхтын
негизинде убактылуу чоң блокторго бөлүүгө
болот. Бул көз караш боюнча Кыргызстандын
ыйык жерлери мифологиялык же тарыхка
чейинки жана азыркы деп бөлүнөт. Дагы бир
жолу Манжылы-Ата мисалына кайрыла кетели:
азырынча биз ал жөнүндө жазуу булактарынан
маалыматтарды таба элекпиз. Легендада
айтылгандай, Манжылы деген киши бир нече миң
жыл мурун жашаптыр. Жазуу булактарында так
маалыматтардын жоктугу жана элдердин
эсинде эң байыркы катары жашагандыгы бул
жерди мифологиялык же тарыхка чейинки
мезгилге киргизүүгө болот. Балким, мындай АкБака, Ак-Тайлак, Кочкор-Ата, Бугу-Эне сыяктуу
жерлер – окумуштуулар мифологиялык деп
түшүндүргөн жерлер – башында ошо мезгилде
пайда болгондур.
Жазуу булактарынын кайсынысында (китептер,
кат, жазма, сүрөт, санжыра) гана болбосун,

кезиккен маалыматтар болгон. Бул же тигил
адамдын атына коюлган жерлер тарыхый
катары аныкталышы мүмкүн. «Акелер»
күмбөздөрү кол менен жасалган тарыхый
сыйынуу жерлерине кирет. Мындай типтерге
Калыгул, Арыстанбек, Балбай, Маанаке аттуу реалдуу тарыхый кишилердин күмбөздөрүн
киргизүүгө болот. Чолпон-Ата жана Эр Табылды
күмбөздөрү башкача абалдагы күмбөздөр. Алар да
эгемендүүлүктү алгандан кийин курулгандар,
бирок алар сакталып калган жомоктордогу, эпос,
легендалардагы баатырларга, каармандарга
арналган. Алардын жашаган мезгили жөнүндө
так маалыматтар жок.
Дагы бир нерсе: Чолпон-Атанын cөөгү коюлган
жер жөнүндө элдин эсинде сакталып калган. Ал
жер Чолпон-Ата шаарынын Түштүк-Чыгыш
жа г ы н д а г ы к о к ту д а жа й г а ш к а н . Б и р о к
легендарлуу каармандын (баатырдын) эстелиги
көрүнүктүү жерге, шаарга чыгуучу узатасынан
кеткен чоң жолдун жээгине коюлган. Ушул
далилдин өзү маанилүү деталды ачып берет:
эстеликтин мындай түрү көзү өткөндөрдү
эскерүү үчүн гана коюлбастан, эстеликтерди
койгон кишилердин атын сактоо жана алардын
атак-даңкын чыгаруу максатында да коюлат.
Тарыхка али кире элек учурдагы ыйык деп
эсептелинип, ачылган же таанылган жерлерди
биз бүгүнкү күндөгү дейбиз жана бул жерде чек
араны аныктоодо ар бир классификация болуп
жаткан жандуу процессти эрксизден кубалап
түшкөндүгүнө токтолуп айтуу керек. Эки абзац
жогорудагы акелер күмбөздөрү кол менен
жасалган тарыхый сыйынуу жерлеринин тибине
кирген. Азыр эскерте кетүү керек: кайра
калыбына келтирүү жана сыйынуу процесстери
90-жылдардан башталган жана бүгүнкү күнгө
чейин улантылып келе жатат, ушул жагынан,
акелер күмбөздөрү – азыркы учурдагы кубулуш,
көрүнүш.
Менчиктин түрү. Ыйык жайлардын
көпчүлүгү азырынча мамлекеттин менчигинде.
Ошону менен бирге, ыйык жерлердин жеке же
жалпы ээликке өтүү процесси көбөйүп баратат.
Оозеки тарых жазма тарыхка караганда
дээрлик көп маалыматтарды сактаган чөйрө.
Азыр «Айгине» МИБинде болгон үч областы
боюнча ыйык жерлердин бүт аныктамалары
жана сүрөттөөлөрү элдердин эстөөлөрүнөн
алынган. Аларды бирден чыгаруу үчүн гезит жана
телеберүүлөр аркылуу жазылып, жарыяланган
эмес, кассета же дисктерде сакталган эмес –
алар болгону ооздон-оозго өтүп сакталган!
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Ыйык жерлер – мамлекет – элдик камкордук.
Мамлекет. «Айгине» МИБи өлкөнүн үч
областында талаа иштерин жүргүзүп, анда
сыйынуулар жана айрым жерлерде ритуалдык
иш-чаралар болуп турган 600дөн ашык ыйык
жерлер катталган. Мындай жерлерге тиешелүү,
маанилүү кырдаал – бул алардын бардыгынын
элдин иштетүүсүндө жана колдоосунда
болгондугу. Мамлекеттин кароосунда болгон
ыйык жерлер саналуу эле. Мисалы, төмөнкүлөр:
Оштогу Сулайман Тоо, Таластагы «Манас Ордо»
комплекси. Албетте, «Манас Ордо» комплексинин
курулушун мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн көзгө
көрүнгөн идеологиясы катары эсептөө керек.
Бирок, өлкөнүн биринчи президенти байыркы
мазарды өнүктүрүү идеясын колдоп,
комплекстин курулушуна каражат табуусуна
элдик муундун күчтүү кубаты таасир кылганын
белгилеп кетүү керек.
Жаратылыш парктары.
Кыргызстанда аянтына сыйына турган жерлер
жайгашкан жаратылыш парктары бар.
Жаратылыш парктарынын статусу ыйык
жерлерди коргоо ишине жардам бере турган
болсо деп алдын ала ой жүгүртүүгө болот. Бирок
иш жүзүндө бардык учурда мындай боло бербейт:
Жаратылыш парктары – бул мамлекеттик
ишкана, ал жерде адамдар иштешет, аларга ал
үчүн мамлекет акча төлөп берет. Күчүнүн
начардыгынан жана жакырдыгынан кыргыз
м а м л е к е т и жа р а т ы л ы ш п а р к т а р ы н ө з
деңгээлинде кармоого жетиштүү эмес. Ошол
себептен булардын айрымдарынын абалын
жакшыртууга болот. Бөлүп караганда, 2009жылдын август айында «Айгине» МИБи Алтай
айылынын жаратылыш парктарын түзүү жана
башкаруу адистери менен бирдикте Сары-Челек
көлүнө барышкан, анда алтайлык
кесиптештердин бирөө «Эгерде Россияда
жаратылыш паркы мындай абалда болгондо,
анын директору ошондо эле иштен бошотулмак»
деп айткан. Жаратылыш парктарынын өзүнө
көңүл бурдургандары, кызыктыргандары,
сулуулугу, байыркы салттары ар бир адамды
өзүнө тартат. Алардын көпчүлүгү көңүл ачуу
жана эс алуу үчүн жакындан жана алыстан
келишет. Бул табигый адамдык кызыгуу.
Чечилбеген маселе – алар муундардын аймагына
киришип, ыйык жерлердин атмосферасын
бузгандыгында. Жан дүйнө тажрыйбасында өз
ишин жакшы билгендер айткандай, бул
себептердин жердин ыйыктыгы качат, андан
кийин ал жерлер жан дүйнө булагы болуп
иштебей калышат.
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Мамлекеттик сектордон сырткары.
Көп нерселердин адамдардын өздөрүнүн ишке
берилгендигине жана иш билгилигине жараша
болорунда шек жок. Бирок бул боюнча дагы өлкөдө
бир топ татаалдыктар бар: Ал түгүл эң
кичинекей мамлекеттик посттор дагы бардык
учурда билгичтик жана ишке берилгендик
принциби боюнча иш жүргүзүшпөйт. Бул
шарттардын жыйындысы боюнча –
мамлекеттик байлыктардын чектелиши жана
ага болгон жакындоонун параланышы – адамдар
өз демилгелерин мамлекеттен сырткаркы
секторлорго көрсөтүүгө мажбур. Бул ыйык
жерлерге болгон мамилелерде өзгөчө көрүнүп
турат.
2009-жылы мамлекеттик эмес эки уюм
түзүлгөн: «Улуу Кыргыз Ордосу» жана «Бугу
Мазары – Бакыт Ордосу». Бул уюмдардын
каржылоочулары болуп «Айгине» менен 2006жылдан бери тыгыз кызматташтыкта болуп
жана биздин бардык негизги иш-чараларга
к о ш ул г а н а к ы л - э с и ш и н д е г и б и л г и ч т е р
эсептелинет.
Бул уюмдардын өзгөчөлүгү болуп,
алардын атайын конкреттүү ыйык жерлерди
өнүктүрүү жана коргоо үчүн түзүлгөндүгү жана
к ы р г ы з ч ы л ы к т а г ы с а л т ту у и ш т е р д и н
эпчилдиги болуп эсетелет.
«Улуу Кыргыз Ордосу» Нарын облусунун
Жумгал районундагы Таш-Дөбө айылына жакын
жайгашкан Түгөл-Ата ыйык булагын коргоого
багытталган. Экинчи уюм Ысык-Көл облусунун
Жети-Өгүз районуна караштуу Саруу айылына
жа к ы н жа й г а ш к а н К ы з ы л - Ү ң к ү р же р и н
өнүктүрүүгө жана коргоого максат коет.
Cыйкырлуу үңкүр көлдүн түштүк жээгине
мүнөздүү болгон; шамал айдап тазалап кеткен
кызыл кумдуу тоолор, жашыл өрөөндөр,
шарпылдап аккан дарыялар жана таза суулар,
капчыгайлар, чөптөр, тоо-таштар, бакдарактар жана мүмкүн башка дагы чечиле элек
пайдалуу кендер болгон жерде жайгашкан.
Жоголгон ыйыктыкты калыбына
келтирүү. Муундардын жери катары эчак
унутулгандыгы бул эки жерге тең мүнөздүү. Ал
ү ч ү н Са р у у а й ы л ы н 6 0 - 7 0 – ж ы л д а р д а г ы
жа ш о о ч ул а р ы н ы н а й р ы м д а р ы ү ң к ү р д ү н
ыйыктыгын аз-аздан гана билишет. Бирок, ошол
жерде туулган А.Бактыгүл аттуу көзү ачык
өзүнүн акыл-ой каналдары аркылуу КызылҮңкүрдүн эчак унутулган өтө сейрек учуроочу
касиеттерин калыбына келтирген. Андан кийин
анын көргөндөрүн дагы башка акыл-эстүү, ишмер
жана айылдын кыраакы карылары бекемдешти.

Г. Айтпаева/Кыргызстандагы ыйык жерлердин
түркүндүүлүгүн, аларды коргоо жана
өнүктүрүүнү тажрыйбасы

Эң байыркы мезгилдерде бул жакка
адамдар даарыланууга келип турушкан жана
малдарын да айдап келишкен.
Элдин ишенимине ылайык,
кайтаргандарды үңкүр өзү дарылап айыктырган,
бул жерге жөн келгендерди кырсыктан, оорукеселден арылтып турган. Бул жерге жана мунун
жанына көчүп келгенден кийин малдар бат
көбөйүп, бат семиришкен.
Элдин ишениминде оорулуу адамдарды,
малдарды айыктырууга түрткү берген
объективдүү фактылар: кызыл топурактын
дарылык касиети, үңкүрдүн боорунда өскөн дары
чөптөр, кошуна булактар, минералдарга бай,
таптаза cуулар болушу мүмкүн.
Ушундай эле акыл-эстүү ишмерлерден
алынган маалыматтар аркылуу Жумгалдагы
Түгөл-Ата булагы табылган 2 . Бул жерди
сыйынуучу жер кылып, калыбына келтирүү
идеясы ишке ашууда, жол салынган, Алымбек
Байсалов деген кароочу адам бар. Жакынкы
аралыкта ритуалдык комплекс куруу планы бар.
Бул боюнча уюштуруучулар менен
бирдикте «Абалык» деген формалдуу эмес уюм иш
алып барат. Оозеки маалыматка караганда эл
шайлаган бул орган Таш-Дөбө айылында Совет
мезгилинде жана андан мурун эле иш жүргүзүп
келген. Ошентип, сөз болуп жаткан уюмду түзүү,
акыл-эс дүйнөсүндөгү эң маанилүү жаратылыш
аянттарын өнүктүрүүгө жана коргоого
багытталган жергиликтүү коомдук уруу
катары кароого болот3.
Бул коомдук уруулар өзгөчө жердин
жанында жайгашкан айылдардан чыккан жана
бул жердеги аз тургундар тарабынан уюшулган.
Айылдын бардык муундагы жашоочулары жаңы
ачылган ыйык жерлерди өнүктүрүү жана коргоо
иштери менен алектенишет. «Айгиненин»
тажрыйбасы көрсөткөндөй, ыйык жерлер –
жаратылыштын байлыгы жана укмуштуулугу
же анын өтө сейрек учуроочу кайталангыстыгы
жана катуу түнттүгү сакталган жерлер.
Жаратылыштын бул өтө сейрек учуроочу жана
ар түрдүүлүгү адам коомчулугунун айланасында
окшоштукту туудурат.
Социалдык-экономикалык
ка л ы п т а н у у. Ы й ы к же р л е р ж ө н ү н д ө г ү
маалыматтарды акыл-эстүүлүк менен
калыбына келтирүү – бул кандайдыр бир терең
билимдин пайда болушу. Ал эми аларды өнүктүрүү
жана коргоону кыргызстандыктар колдонгон

жолдору – бул чындыгында терең социалдыкэкономикалык калыптануу деп эсептеген биздин
алтайлык кесиптешибиз Данил Мамыев4.
Д.Мамыев алтайлыктарда «А дегенде
адам эмгегин кошот, андан кийин жандуу обьект
- адам канчалык эмгек сиңирсе, ыйык жер
ошончолук кайтарып берет деген философиялык
жогорку баа бар экендигин белгилеген.
Бул ж. б. ыйык жерлерди көзөмөлгө алып
жана коргоого умтулушкан. Акыл-эстүү
ишмерлердин союзунун түзүлүшү – бул аз
болгондо үч жерден кармоонун аракети.
Биринчиден, эки учурда тең акыл-эстүү
и ш м е р л е р , у н у тул г а н же р л е р ж ө н ү н д ө
тапшырма катары аларды кайра жаралуусу
б о ю н ч а м а а л ы м а т т а р а л ы ш к а н 5 . Б ул
тапшырманын аткарылгандыгы же
аткарылбагандыгы, алардын ден-соолуктарына
жана ишке жөндөмдүүлүгүнө түздөн-түз таасир
эткен эки учурда тең тапшырма акыл-эстүүлүк,
коомдук жүк катары кабыл алынган. Бул болсо
туугандардын жашоодогу ийгиликтерине, аманэсендигине жол ачкан. Экинчиден, жаратылышка
аң-сезимдүүлүк менен мамиле кылган жана
салттуу акыл-эстүү ишмерлер жөнөкөй элдин
мамлекеттүүлүгүн жана кызыкчылыгын
сактоодо маанилүү деп эсептелген жаратылыш
аймактарын коргоого алууга умтулушкан.
Үчүнчүдөн, алар коргоого алышкан ыйык жерлер
келечекте алардын үй-бүлөлөрүнүн жана
жакындарынын каражаттык туруктуулугун
камсыз кылууга түрткү беришкен.
Алар жаратылыш жана потенциалдык
сыйынуучулар жөнүндө кам көрүшөт, - ал эми
жаратылыш алардын эмгеги үчүн аймагынын
гүлдөп-өсүшү аркылуу эстүү зыяратчылыкты
жана туризмди берет. Мүмкүн бул адам менен
жаратылыштын өз ара мамилесинин өтө
ыңгайлуу жолудур? Ыйык жерлерди өнүктүрүү
жана уруулук коргоонун кыргызча жолу дагыбы?
Бардык өнүгүү жолдорунун өзүнүн оң жана терс
багыттары бар. Сөз болуп жаткан уюмдардын
түзүлүшү 2009-жылдын жаз, күз айларында
болгон нерселер, ошондуктан мүмкүн болбогон,
чечилбеген маселелерди жана
жетишкендиктерди теория жүзүндө гана
талкуулоо зарыл.
«Айгине» МИБинин бул союздардын
түзүлүш демилгеси катары эмес,
уюштуруучулардын моюнга алуусуна караганда
алар дайыма болуп туруучу биздин иш-чараларда

2

Караңыз: Улуу Кыргыз Ордо, Бишкек, 2009, .9-13-б.
Кубанычбек Тезекбаевдин оозеки маалыматы –Таш-Дөбө айылынан чыккан учредителдердин бирөө.
Данил Иванович Мамыев – алтайдагы төдөш уруусунан, Караколдогу «Үч энмек» мамлекеттик этно-жаратылыш паркынын директору
(2001), мамлекеттик эмес «Теңир» Жан дүйнө экология мектеби» уюмунун негиздөөчүсү жана жетекчиси (1996).
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Караңыз: Улуу Кыргыз Ордо, Бишкек, 2009, 11-б.
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кезигишип, ой бөлүшүп, чогуу иштей башташкан.
Мүмкүнчүлүктөр. Ыйык жерлерге ачылган
жолдор жана алардын коммерцияланышы алар
менен эсептешпей коюуга болбой турган биздин
кыймылдын чындыгы. Бирок, эгерде бул өнүгүүлөр
жаратылышты жандуу жана бирдей сезүү
катары салттуу түшүнүүнү калыбына келтирүү
процесстери менен бирдей катарда кетсе (ушул
түшүнүк кыргызчылык боюнча аң-сезимдүү
ишмерлерге тиешелүү), анда Кыргызстандын
турмушун жакшыртууда ыйык жерлерди
сактоонун жана пайдалануунун кубаттуу
мүмкүнчүлүгүн жаратат.
Адабияттар:
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Разнообразие святых мест в Кыргызстане,
опыт охраны и развития
Г. Айтпаева

КИЦ «Айгине»

Айтпаева Гульнара - доктор филологических наук (1996), доцент (2004). Старший
преподаватель кафедры языков Американского университета в Кыргызстане (19961999), основатель и руководитель факультета Кыргызоведения в АУК (1999-2002),
основатель и руководитель факультета культурной антропологии и археологии при
Американском университете в Центральной Азии (2002-2005). Основатель и директор
культурно-исследовательского центра «Айгине» (2004).
Стратегическая задача культурно-исследовательского центра
«Айгине» – использование традиционных знаний в целях духовного, экономического,
социального развития Кыргызстана.

Классифицирующие признаки – признаки
разнообразия
Функция. Нередко, когда речь заходит о
святых местах, возникает вопрос об их
классификации. В самом деле, одна из кыргызских
пословиц гласит: «Если просишь ребенка, иди на
Манжылы Ата; Если просишь богатства, иди на
Чолпон Ата; Если просишь власти, иди на Кочкор
Ата; Если просишь здоровья, иди на Ысык Ата)»
(«Баш сурасаң – Манжылы Атага бар, мал сурасаң
– Чолпон Атага бар, так сурасаң – Кочкор Атага
бар, ден-соолук сурасаң – Ысык Атага бар»). Нет
сомнения, в пословице отражена народная
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классификация святых мест. В основе этой
классификации лежит основная функция места.
Согласно пословице, каждое святое место
обладает определенной функцией, т.е.
определенным воздействием на паломников.
Однако наша практика в Таласе, на Иссык-Куле и
Жалал-Абаде показывает, что большинство
святых мест обладает не одной или несколькими,
а множеством функций. На деле успех
паломничества зависит не только от специфики
места поклонения, но в значительной мере - от
помыслов человека и его способности или
возможности наладить связь с конкретным

Г. Айтпаева/
Разнообразие святых мест в Кыргызстане,
опыт охраны и развития

святым местом. Если человек чувствует место,
а место его воспринимает, то в одном и том же
месте можно просить о самом разном: семейном
благополучии, здоровье, духовном изменении и
другом.
Происхождение. Еще одним
классифицирующим принципом святых мест
служит их происхождение. По этому принципу
святые места страны можно разделить на две
группы: места естественного происхождения и
построенные (созданные) человеком1. Однако
подавляющее большинство святых мест в
Кыргызстане - смешанного типа. Яркий пример –
крупнейший мазар южного берега Иссык-Куля Манжылы Ата, крупнейший комплекс Таласа Манас Ордо, крупное святое место Жалал-Абада Шамшыкал Ата. На их территории объектами
паломничества являются и родники с деревьями,
и старые кумбезы (мавзолеи).
Рукотворные святыни - это мавзолеи известных
людей, древние строения, захоронения невинно
погибших людей. Необходимо заметить, что
среди мавзолеев есть старинные постройки, как
Зулпукар в Арале (Талас) и совсем новые, как
мавзолеи акелер вокруг Иссык-Куля. Кстати, в
этом отношении новые рукотворные мазары
являются свидетельством исторической
справедливости, потому что по большей части
они призваны восстановить и сохранить имена
тех людей, которые находились под запретом в
советское время. В частности, с приходом
независимости на Иссык-Куле восстановлена
память о традиционном народном статусе
«аке», который существовал только среди
кыргызов, живших в области озера. История
называет имена семерых человек, удостоившихся
звания аке. Сейчас семь выходцев из иссыккульских племен, имеющие этот статус, стали
предметом научного изучения: о них пишутся
статьи, проводятся форумы разного масштаба.
Места захоронения акелер уточнялись с
помощью аксакалов, старожилов, затем
представители тех родов, откуда вышли эти
люди, взяли на себя ответственность за
установление мавзолеев. При этом следует
подчеркнуть, что акелер выбирались всем
народом, а не только представителями своего
рода и племени. Только человек, обладающий
глубоким умом, мудростью и прозорливостью;
только человек, обеспокоенный судьбами всех
кыргызов, а не только своего рода-племени;
только человек, способный налаживать мир
1

между родами и племенами, мог получить
народный статус «аке». Акелер были способны
принимать взвешенные дальновидные решения в
решающие моменты истории.
Говоря о происхождении святых мест,
следует заметить, что они отдельные люди и
общины, духовные практики, в целях
идеологических, патриотических.
Время возникновения. Учитывая, что
по истории святых мест Кыргызстана крайне
мало письменных источников, о времени их
возникновения можно говорить, опираясь
преимущественно на устную историю. На основе
устной истории, в свою очередь, можно выделять
крупные временные блоки. С этой позиции святые
места Кыргызстана делятся на мифологические
или доисторические, исторические и
современные. Обратимся еще раз к примеру
Манжылы-Ата: мы не нашли пока сведений о нем
в письменных источниках. Согласно легендам,
человек по имени Манжылы жил несколько
тысяч лет назад. В отсутствии достоверного
письменного источника и при существовании в
народной памяти как очень древнего, имеет
смысл отнести место к мифологическому или
доисторическому периоду. Вероятно, такие
места, как Ак-Бака, Ак-Тайлак, Кочкор-Ата, БугуЭне изначально возникли в тот период, который
ученые обозначают как мифологический.
Места, названные в честь той или иной
личности, о которой существуют сведения в
письменных источниках любого типа (книги,
письма, фото, родословная), могут быть
определены как исторические. Мавзолеи
«акелер» относятся к типу рукотворных
исторических мест почитания. К такому же
типу можно отнести мавзолеи Калыгула,
Арстанбека, Балбая, Маанаке – реальных
исторических личностей. Несколько иная
ситуация с мавзолеями Чолпон Ата и Эр Табылды.
Они также были построены после обретения
независимости, но посвящены героям,
сохранившимся в сказаниях, эпосах, легендах. О
времени и достоверности их жизни у нас нет
точных исторических данных.
Еще одна деталь: в народе сохранилась
память о месте захоронения Чолпон Ата. Оно
расположено в лощине на юго-востоке от города
Чолпон Ата. Однако памятник легендарному
герою поставлен на видном месте, вдоль главной
дороги у самого въезда в город. Сам этот факт
раскрывает важную деталь: такого

Башка классификацияларды караңыз.: Дыйканов Т., Саманчин Ж., 2004: 151-152-беттер; Шүкүров Э., 2004: 7-б. Токтогулов M. 2007, 508-б.
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рода памятники ставятся не только в честь
памяти духов умерших, но и в честь сохранения и
прославления тех, кто памятники ставит.
Возможно, это современная тенденция.
Места, открываемые или осознаваемые
как святые в течение текущего времени, которое
еще не отошло в историю, мы называем
современными.
И здесь необходимо
остановиться и сказать, что любые
классификации невольно загоняют живой
текущий процесс в определенные границы. Двумя
абзацами выше мавзолеи акелер были отнесены к
т и пу ру к о т в о р н ы х и с т о р и ч е с к и х м е с т
почитания. Сейчас нужно напомнить: процесс
восстановления и почитания начался в 90-е годы
и продолжается до настоящего времени, и в
этом отношении мавзолеи акелер – явление
современное.
Тип собственности. Большинство
святых мест пока находятся в государственной
собственности. Вместе с тем большой оборот
набирает процесс перехода святых мест в
частные или общинные владения.
Устная история – это область, которая хранит
гораздо больше информации, чем история
письменная. Все определения и описания святых
мест по трем областям, которые имеет сейчас
КИЦ «Айгине», были извлечены из народной
памяти. За единичным исключением они не
публиковались, не распространялись через
газеты и телевидение, не сохранялись в кассетах
или на дисках – они лишь передавались из уст в
уста и сохранились!
Святые места – государство - народная
забота
Государство. Полевые работы, которые
КИЦ «Айгине» проводит в трех областях страны,
зафиксировали уже более 600 святых мест, на
которые совершается паломничество, и где
выполняются ритуалы. Одно из важных
обстоятельств, касающееся таких мест,
заключается в том, что все они находятся
исключительно в народном ведении и заботе. По
пальцам можно пересчитать святые места,
находящиеся в ведении государства. Это,
например, Сулайман Тоо в Оше и комплекс «Манас
Ордо» в Таласе. Конечно, нужно помнить, что
комплекс «Манас Ордо» строился как зримое
в ы р а же н и е г о с у д а р с т в е н н о й и д е о л о г и и
независимости. Однако также необходимо
заметить, что мощная энергия народного
поклонения имела свое воздействие на первого
президента страны, когда он поддержал идею
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развития древнего мазара и нашел средства для
строительства комплекса.
Особо охраняемые территории. В
Кыргызстане есть особо охраняемые природные
территории: природные парки, заповедники,
биосферные резерваты, в зоне которых
расположены места паломничества. Можно
было бы предположить, что статус особо
охраняемых территорий способен помочь в деле
охраны святых мест. Однако на деле не всегда
так получается. Природные парки и заповедники
– государственные учреждения, где люди несут
службу, а государство им за это платит. В силу
слабости и бедности государство Кыргызстана
не в состоянии обеспечить должный контроль и
содержание таких мест. По этой причине
состояние многих из них оставляет желать
лучшего. В частности, в августе 2009 года, когда
КИЦ «Айгине» вместе со специалистами по
созданию и управлению природными парками с
Алтая посетили заповедник Сары-Челек, один из
алтайских коллег заметил: «Если бы в России
заповедник находился в таком состоянии, его
директор был бы тут же уволен». Красота,
памятники древней старины и естественные
достопримечательности особых природных
территорий притягивают самых разных людей.
Многие из них приходят и приезжают, чтобы
отдохнуть и развлечься.
Это очень
естественные человеческие желания. Проблема в
том, что они вторгаются в зоны поклонения и
разрушают атмосферу святых мест. Как
говорят духовные практики, по этой причине
жердин ыйыктыгы качат - святость покидает
эти места, и они перестают функционировать в
качестве аккумуляторов духовности.
Вне государственного сектора. Нет
сомнения, очень многое зависит от
профессионализма и преданности делу самих
людей. Но и здесь в стране есть сложности: как
правило, даже самые низовые государственные
посты не всегда занимаются по принципу
профессионализма и преданности делу.
По
совокупности этих условий - ограниченность
государственных ресурсов и коррумпированный
доступ к ним - люди вынуждены проявлять
инициативу вне государственного сектора. Это
особенно хорошо наблюдается в отношении к
святым местам.
В 2009 году созданы две
неправительственные организации: «Улуу
Кыргыз Ордо» (Великая ставка кыргызов) и «Бугу
мазары - Бакыт Ордосу» (Святое место Олень –
Ставка счастья). Учредителями обеих

Г. Айтпаева/
Разнообразие святых мест в Кыргызстане,
опыт охраны и развития

организаций являются духовные практики,
которые с 2006 года тесно сотрудничают с
«Айгине» и принимают участие во всех наших
ключевых мероприятиях. Особенность этих
организаций заключается в том, что они созданы
специально с целью охраны и развития
конкретных святых мест и широкого комплекса
традиционных практик кыргызчылык. «Улуу
Кыргыз Ордо» нацелен на развитие святых
родников Түгөл Ата, которые расположены
недалеко от села Таш Дөбө Джумгальского
района Нарынской области. Второе сообщество
ставит целью охрану и развитие места Кызыл
ункур (Красная пещера), которая расположена
недалеко от села Сару Жети-Огузского района.
Иссык-Кульской области. Причудливая пещера
расположена в местности, очень характерной
для южного берега озера: выветренные ветрами
красные глиняные горы; зеленые долины;
быстрая река и чистые ручьи; ущелья, богатые
травами, деревьями, камнями.
Восстановление утраченной
святости. Для обоих мест характерно то, что
как места поклонения они были давно забыты.
Даже среди 60-70-летних жителей села Сару
мало кто знает о святости пещеры. Однако
ясновидящая Бактыгуль А., которая родом из
этих мест, по своим духовным каналам
восстановила давно утраченную информацию об
уникальных свойствах Красной пещеры. Затем ее
видения подтвердили другие духовные практики
и сельские знатоки старины. В очень давние
времена сюда на лечение приходили люди, сюда
также пригоняли скот. Согласно народному
поверью, страждущих исцеляла сама пещера,
простое пребывание в ней избавляло от напастей
и недугов. А скот после ночевки в ней или вблизи
нее быстро размножался и набирал вес.
Вероятно, за народным поверьем стояли вполне
объективные факторы, способствовавшие
исцелению людей и скота: лечебные свойства
красной глины, целебные травы, растущие в
окрестностях пещеры; соседние источники,
богатые минералами; чистейшие воды.
Также через духовных практиков была
получена информация и затем по ней найден
родник Түгөл-Ата в Жумгале2. Сейчас идет
активное восстановление его как места
паломничества: уже проложена дорога, есть
смотритель Алымбек Байсалов. В близких планах
– строительство ритуального комплекса.
2
3
4

Вместе с учредителями всем этим занимается
неформальная структура аталык (отцовство).
Согласно устной информации, этот народный
выборный орган существовал в селе Таш Дөбө и в
досоветские, и в советские времена3.
Таким образом, тип организаций, о
которых идет речь, можно рассматривать как
местные общины, созданные для охраны и
р азвития духо в но зна чимых прир о дных
территорий. Эти общины учреждаются
выходцами или жителями сел, расположенных
вблизи особого места. Местные жители всех
поколений вовлекаются в деятельность по
охране и развитию возрождаемых святых мест.
Как показывает опыт «Айгине», святые места –
это места, где сохраняется великолепие и
богатство природы, или ее уникальная
неповторимость, или строгий аскетизм. Эта
разность и уникальность природы рождает
сходный тип человеческих сообществ вокруг.
Социально-экономическая адаптация.
Наш алтайский коллега Данил Мамыев считает,
что восстановление утраченной информации о
святых местах через духовных практиков есть
«проявление глубинных источников знания,
сохранившихся на генетическом уровне», а
способы их охраны и развития, предпринимаемые
кыргызстанцами, - «социально-экономическая
адаптация этой глубинной потребности к
существующей действительности». Данил
Мамыев также замечает, что у алтайцев есть
философия воздаяния: «Сначала человек
вкладывает свой труд, а потом живой объект святое место, возвращает столько, сколько
человек заслужил».
Создание союзов духовных практиков,
которые стремятся взять под контроль и
охрану те или другие святые места, - это акт, как
минимум, тройного содержания. Во-первых, в
обоих случаях духовные практики получили
информацию о забытых местах и необходимости
их возрождения в виде строгого наказа.
Выполнение или невыполнение этого наказа
прямо влияло на их здоровье и
работоспособность4. В обоих случаях наказ был
воспринят как духовная миссия, выполнение
которой открывало дорогу к жизненному успеху
и благополучию родных. Во вторых, люди,
сохраняющие духовное отношение к природе и
развивающие традиционные духовные практики
стремятся взять под охрану те природные

См.: Улуу Кыргыз Ордо, Бишкек, 2009, с.9-13
Устная информация Кубанычбека Тезекбаева – одного из учредителей, выходца из села Таш-Дөбө
См: Улуу Кыргыз Ордо, Бишкек, 2009, с11.
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территории, которые считают важными для
сохранения государственности и интересов
простого народа. В-третьих, святые места,
которые они берут под охрану, способны в
будущем обеспечить финансовую стабильность
их семей и близких. Они проявляют заботу о
природе и потенциальных паломниках - природа
воздает за труды через процветание
территории, духовное паломничество и туризм.
Возможно, это оптимальный путь
взаимоотношений человека и природы? И это кыргызский путь общинной охраны и развития
святых мест?
У всякого пути развития есть свои
позитивы и негативы. Создание организаций, о
которых идет речь, - явление весны и осени 2009
года, потому судить о возможных успехах и
проблемах можно пока теоретически. КИЦ
«Айгине» не инициировало создание этих союзов,
но, по признанию учредителей, они встречались и
знакомились на наших мероприятиях,
вдохновлялись идеями и начинали
сотрудничество.
Шанс. Открытый доступ к святым
местам и их коммерциализация - реалии нашего
века, с которыми нельзя не считаться. Но если
эти процессы будут идти параллельно с
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восстановлением традиционного понимания
природы как живого и равноправного с человеком
создания, - именно такое понимание свойственно
духовным практикам кыргызчылык - то
возникает замечательный шанс сохранить и
использовать мощный потенциал святых мест
для улучшения жизни в Кыргызстане.
Литература:
1. Байсалов А. Улуу кыргыз ордо. – Бишкек, 2009
2. Дыйканов Т., Саманчина Ж. О работе по проекту
«Святые места Кыргызстана». //Дыйканова Ч.К.,
Дыйканов Т.К., Саманчина Ж.Б. Святые места
Кыргызстана. – Б., 2004.
3. Toktogulova, M. 'Syncretism of Beliefs (Kyrgyzchylyk
and Musulmanchylyk)' [Синкретизм в верованиях
(кыргызчылык и мусулманчылык)] In: Aitpaeva, G.,
Toktogulova, M., Egemberdieva, A. (eds.). Mazar
Worship in Kyrgyzstan: Rituals and Practitioners in
Talas. Bishkek: Maxprint, pp. 507-518.
4. Шукуров Э. Святые места – наше бесценное
наследие. //Зов предков. Природные святые
м е с т а н а И с с ы к - К ул ь с к о й б и о с ф е р н о й
территории. Ред. Ш.Дёмпке , Д.Мусина - Б., 2004.

Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1.Бугу мазары, село Сару, Иссык-Куль.
Бугу мазары, Сару айылы, Ысык-Көл
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Фото 2. Мазар Зулпукар, Талас
Зулпукар мазары, Талас
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Разнообразие святых мест в Кыргызстане,
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Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 3. Тулоо у пещеры Кызыл-Ункур, Иссык-Куль
Кызыл Үнкүрдөгү түлөө, Ысык-Көл

Фото 5.

Фото 4. У пещеры Кызыл-Ункур, Иссык-Куль
Кызыл Үнкүр алдында, Ысык-Көл
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Традициялык жол-жоболордун мурунку
жана азыркы учуру
К. Акматова
Айыл Өнүктүрүү Фонду
Күлүйпа Акматова “Кыргыздардын традициялык пасторалдык жолжоболорун жана тажрыйбасын кайра жаратуу” долбоорунун
координатору, социолог, профессионалдуу тренер, кыргыздардын көчмөн
маданиятынын традициялык жол-жоболору боюнча адис. Кристенсен
фондунун колдоосу менен ишке ашырылып жаткан, “Жайыттарды
рационалдуу пайдалануу ыкмаларын калыбына келтирүү үчүн
традициялык жол-жоболорду жыйноо”, “Пасторалдык жол-жоболорду
кайрадан жаратуу” долбоорлорунун координатору; “Госрегистрдин иш
аракетин баалоо: коомдук пикирлерди изилдөө жана мониторинг потенциалын күчөтүү” (Дүйнөлүк Банк),
“Көк-Ойрок жергиликтүү коомчулук фондун өнүктүрүү” (WINGS), “Суу ресурстарын пайдалануудагы
ассоциялардын институтционалдык аспекттери (DFID), “Жаратылыш ресурстарын коомдордун
кийлигиши менен башкаруу механизмдери” (USAID), сыяктуу көптөгөн РДФ долбоорлоруна катышкан.
Макала традициялык пасторалдык жол-жоболордун бүгүнкү күндөгү маанилүүлүгү жана колдонуу
мүмкүнчүлүгү көз карашында, сактап калуу көйгөйүнө арналган. Табигый ландшафтка туруктуу түрдө
антропогендик таасир этүү шартында, традициялык тажрыйба менен ыкмалардын мааниси артып,
алыскы жайыттарда мал чарбасын өткөзүү, маданият жана тиричиликти уюштуруу менен тыгыз
байланышат.

Көчмөн мал чарбачылыгы боюнча
традициялык жол-жоболорду жана ыкмаларды
изилдегендер, аргасыздан, тарыхчы катарында,
кыргыздардын көчмөн чарбачылыгынын жарала
баштаган маалындагы кылымдардан берки
болгон окуяларды иликтөөгө туура келет. Анын
үстүнө, табийгат ландшафына антропогендик
таасирдин кесепетинен, глобалдык жылуу
тартуу, дүйнөлүк коомчулук экономикалык
укладтын жаңы стандарттарына өтүүсүнөн,
улам, жер шарынын ар түрдүү аймактарында
отурукташкан элдердин традициялык жолжоболоруна көптөн-көп кызыгуу болуп жатат.
Кыргыздын пасторалдык (малчылык) нукура
салттык жол-жоболору бул, кошуна Кытайдан
баштап, Алтайдын монгол-бурят талаалары
менен Ыраакы чыгышка чейинки мейкиндикти
мекендеген Борбордук Азия элдеринин жан
сактоо үчүн күрөш сабактары менен
даанышмандыгынын бирикмеси болуп
к ө р с ө т ү л ө т . Та р ы х ы й м а а л ы м а т т а р г а
караганда, Евразиянын территориясында
көчмөн мал чарбачылыгы, тоо-талаа уруулары
мал чарбасын жүргүзүүнүн
жартылай
отурукташкан түрүнөн көчмөндүк түргө өтүү
мезгилинде, болжол менен биздин эранын
биринчи миң жылдыгында жарала баштаган.
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Анын негизин эзелтеден асырап келген
(абориген), ыссык-суукка чыдаган, сезондук
туруктарга чейинки аралыктарды жакшы
көтөргөн малдын түрү түзгөн. Жайыт жерлерди
конуштаган уруулар, уруктар жана калктын
топторунун тиричилик улады, жүргүзгөн
ча р ба чы л ы г ы ны н жо л - жо бо с у а д е г е нд е ,
чаржайыт, олдоксон болуп көрүнгөнү менен, тооталаалардын бир гана философиясына- Жер
энени сүйүүгө жана урматтоого багындырылган.
Атадан балага насия катары айтылып келген,
көчмөндөрдүн жашоосунун негизги багыты адам баласы көз жарган жана тиричилик
өткөргөн чөйрөнү үзгүлтүккө учуратпоо болгон.
Биздин ата-бабаларды отурукташкан коңшу
элдерден, башка уруу-уруктардан айырмалап
турганы, айлана-чөйрөнү өзүнө багындырбастан,
мүмкүн болушунча, эколандшафт менен жумшак
жана кылдаттык менен ылайыкташканы
болгон. Көчмөн кыргыздарда эгин айдоо, чөп
чабуу бир аз көлөмдө болгону менен, башка
дыйканчылык элдерден жаратылышка таасири
жагынан, мамилеси, жол-жобос у менен
принципиалдуу айырмаланган. Тиричилик
мейкиндигин сактык жана кылдаттык менен
өздөштүрүүгө болгон көз-карашы – Жерге Энеге
болгондой диний культтук мамилеси, жайытты,
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жана азыркы учуру

журтту кичи мекендей, туулган уюгун эбегейсиз
Жердин шарынын бир бөлүгүндөй,
жыйынтыктасак, баардыгын бириктирген,
айкалыштырган Ааламдай көргөн, жөнөкөй
философияда камтылган.
Азыркы убакта улуулардын
а й т к а н д а р ы н а н , о к у м у ш ту ул а р д ы н ,
саякатчылардын географиялык очерктеринен
чарбачылыкты алып баруунун көчмөн стилинин
өзгөчөлөнгөн түзүлүшүн көрө алсак болот. Беш
жылга берилген план-тапшырма, же ашепке
мансапкордук болбогондон кийин, флора менен
фауна бай, түркүн болуп, айлана-чөйрө көчмөн
малдын тоютуна толуп турса дагы, ал
адамдардын ченемдүү
муктаждыгына,
мындайча айтканда, керектөө нормаларына
жараша болгон факторлорго баш ийдирилген.
Кылымдар бою жаратылыш менен
куюлушуп жашап келген кыргыздардын
э з е л т е д е н б е р к и а л ы с к ы жа й ы т т а р д а
малчылык кылуу тажрыйбасы өзгөчө көңүл
бурат. Биздин изилдөөлөрдүн биринчи этабы
көрсөткөндөй, традициялык пасторалдык жолжоболору өлкөнүн калк катмарында ар түрдүү
абалдарда, формаларда, күнүмдүк
тиричилигинде жана маданиятында сакталып
калган. Көпчүлүк үй-бүлөөлөрдө үй эмеректери,
илгерки кийим-кечелер, насыяттар сакталып
келип, эң негизгиси, алар аны кандай колдонгонду
билишет. Малчылардын үй-бүлөөлөрүндө
улуулардын насыяты менен чарбачылык кылып,
алар ата-бабалардын жол-жоболорун калыбына
келтирип, азыркы көчмөндүк малчылыгынын
практикасы менен айкалыштырууга
аракеттенүүдө. Азыркы кыргыздар тигил же бул
макал-лакап айтса да, бир аз өзгөртүлгөн тигил
же бул, салтын өткөрсө да, үйдө же жайытта
малдарды дарылоодо, багууда кандайдыр бир
жол-жобосун колдонсо да аларга терең маани
берет. Аны менен бирге, тигил же бул ыкмаларды
толугу менен калыбына келтирүү аракеттери
болгону менен, бүтүндүк информациянын жок
болушунан бул аракеттер ишке ашпай кала
берет. Талаа кыдырып, пасторалистер менен
б о л г о н ж о л у г у ш у ул а р д а л и л д е г е н д е й ,
традициялык жол-жоболор тез темп менен
жоголуп баратат. Маалыматтын булагы же
традициялык билимдерди сактагандар,
негизинен, улгайып калган, ыкманын маанилүү
деталдарын, же мисалга, рецептин курамын
дайыма эле эстеп айтып бере албаган адамдар.
Аны менен бирге, маалыматты топтоого
тоскоол болчу нерсе, тилекке каршы,

маалыматтын негизги бөлүгүн калыбына
келтире алчу адамдар эбак өтүп кеткен,
калгандары ыкманы толугу менен сүрөттөй
албай, же тамак-аштын рецептин эстей
албаганы. Бул традициялык билимдердин
баардык түрүн жана формасын, мазмунун
фиксациялоо улантылып жана баардыгы бир
база/архивке чогултулуп, аны мене бирге
изилдөөнүн бирдиктүүлүк жолу керек экенин,
кошумча терең изилдөөлөр зарыл экенин
далилдейт.
Биздин проекттин максаты,
экологиялык жактан туруктуу, экономикалык
жактан өздөштүрүүгө мүмкүн болгон жана
климаттын өзгөрүүлөрүнө туруштук бере алган
мал чарбасындагы жана тоют өсүмдүктөрүн
өстүрүүдөгү ыкмаларды, тажрыйбаларды,
тиричилик үрп-адаттарды (уклады) ошол
традициялык пасторалдык жол-жоболорду
сактагандардын колунан чогултуу. Буга
кошумча, аларды традициялык билимдердин
жайкы жармаңкеси, “Пасторалистпасторалистке” мектеби жана кыргыз
пасторалистеринин “Кыргыз Эл Казына”
тармагы аркылуу жайылтуу пландаштырган.
Традициялык жол-жоболорду жана ыкмаларды,
нукура салттык мал чарбачылыгынын тарыхый
тыржыйбасын, маданиятын жана турмушун
кайра жаратуу жана жайылтуу, кээ бирлер
тарабынан караңгылыкка кайтуу деп
бааланышы мүмкүн. Бирок, ал андай эмес, эгерде
бул сөзсүз түрдөгү, чоң байлыгыбызды эптүүлүк
менен анализдеп, башкара алсак, традициялык
жол-жоболор өлкөнүн баардык тармактарында
негизги багыттардын бири болуп калаар эле.
М и са л ы , э к о л о г и я д а , а й ы л - ч а р б а с ы н д а :
дыйканчылык менен мал чарбачылыкта,
биологиялык түркүндүктүн сакталышын
камсыз кылып, экологиялык жактан таза,
конкуренцияга туруштук бере алган
продукцияны алуу, жайыт ресурстарын туура
пайдаланганга алып келди. Эгерде жаш
муундарга “Жаратылыш-адам-жаратылыш”
деген негизде тарбия берилсе, анда бул
көрүнүштөн өзгөчө бонус алаар элек. Мал
чарбачылыгын алыскы жайыттарда
жүргүзүүнүн азыркы замандагы ийгилиги жана
өркүндөшү кыргыздардын жайлоодогу малды
жаюу жагдайы, балдарды тарбиялоо, кышкыга
азык-түлүк даярдоо, уруш-талаштарды жөнгө
салуу, бош убактыларын өткөзүү сыяктуу
жашоосунун баардык аспектилерин камтыган
көп себептерден көз каранды. Мисалга, нукура
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асыл тукум малдарды сактоодо, көчмөн мал
чарбачылыгын калыбына келтирүүдө көп
көйгөйлөр бар. Көчмөн мал чарбачылыгынын
экологиялык жактан таза, азыктуу
продукттарын иштеп чыгууга багытталган
ыкмаларды издөө жана анализдөө керек ,
экологияга ылайык, айыл-чарбасына керектүү
өсүмдүк өстүрүүнү өнүктүрүүнүн жергиликтүү
п р о г р а м м а л а р ы н т ү з ү п , жа й ы т т а р д ы н
жаратылыш ресурстарын пайдалануу саясатын
жана мыйзамдык базасын негиздеш керек.
Традициялык алыскы жайыт мал чарбачылыгын
са к т о о жа н а т а ж р ы й б а , п р а к т и к а с ы н
улантууда бирдиктүү концепциянын жоктугунан
(өзүбүздө), бул жерде, коомдук, турмуштук жана
экономикалык мүнөздөгү көп суроолор жатат.
Мисалы, тоолуу региондун жашоочуларынын
интервьюсунан көрүнгөндөй, совет убагындагы
жаштардын арасында көчтү кандай туура
у ю ш ту р г а н д ы , жа к ы н к ы жа н а а л ы с к ы
жайыттарды кандай туура пайдаланганды
билгендер азга тете. Интервьюдан: “топоздорду
асыраган башка үй жаныбарларын бакканга
караганда бир топ үзүрлүү жана пайдалуу”,
“жайлоодогу оюндар, каада-салттар

СОБЫТИЕ

аудиториядагы лекцияларга караганда көбүрөөк
б и л и м б е р м е к ”, “ г ү л - а з ы к , а з ы р к ы т е з
даярдалуучу консервацияланган азыктарга
караганда, консервация ыкмалары жана сактоо
жолдору боюнча бир топ жогору турат”. Мындай
билимди, тажрыйбаны сактап, өткөрүп берейин
деген пикирлер, каалоолор көп. Биздин
проекттин изилдөөлөрүнүн анализи жана
эксперттердин байкоолору далилдегендей,
азыркы шарттарда, биздин жаратылыш жана
социалдык-экономикалык шартыбызга жараша
эмгек жана башка каражаттарын аз керектеген
айыл-чарба өсүмдүктөрүн өстүрүп, малжаныбарларын асыроо керек. Традициялык
жол-жоболорду калыбына келтирип, жана эл
арасына кеңири жайылтуу
актуалдуу
проблемасына кызыгуунун күчөшү менен, ар
кандай бейөкмөт уюмдардын көптөгөн
проектилери пайда болуп, Кыргызпатенттин
бул сферада маалымат топтоосу жанданды, ТВ
жана радиодо да кызыктуу берүүлөр бар.
Билим кенчи дагы эле ачыла элек деген ойдобуз,
ошондуктан кылымдарда такшалган нукура
көчмөн мал чарбачылыгынын тажрыйбасын
жана практикасын өнүктүрүү керек.

Традиционные знания вчера и сегодня
К. Акматова
Фонд Развития Села
Rural Development Fund

Кулуйпа Акматова, координатор проектов RDF, координатор проекта
«Возрождение и распространение кыргызских пасторальных
традиционных знаний и практики», социолог, профессиональный тренер,
специалист по традиционным знаниям кочевой культуры кыргызов.
Является координатором проектов, осуществляемых при поддержке
фонда Кристенсена «Сбор традиционных знаний для восстановления
рациональных методов использования пастбищ», «Возрождение
пасторальных знаний»; участвовала во многих проектах РДФ, таких как
«Оценка деятельности Госрегистра: исследования общественного мнения и усиления потенциала по
мониторингу» (Всемирный Банк), «Развитие местного общинного фонда Кок-Ойрок» (WINGS),
«Институциональные аспекты ассоциаций по использованию водных ресурсов» (DFID), «Механизмы
управления
природными ресурсами с вовлечением сообществ» (USAID).
Статья посвящена проблеме сохранения традиционных пасторальных знаний с точки зрения их значимости
и применимости в настоящее время. В условиях постоянного антропогенного воздействия на природный
ландшафт важность традиционных опыта и навыков возрастает, с этим связаны и ведение отгонного
животноводства, и организация культуры и быта.
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Кто сталкивается с изучением
традиционных знаний и навыков кочевого
животноводства, становится невольно
историком, который проводит анализ событий
веков с момента зарождения кочевого хозяйства
кыргызов. Тем более, что антропогенные
последствия воздействия на природный
ландшафт, глобальное потепление, переход
мирового сообщества к новым стандартам
экономического уклада жизни вызывают все
больше интереса к традиционным знаниям
народов, населявших различные территории
обитания земного шара. Кыргызские
пасторальные традиционные знания
представляют собой особое смешение науки
выживания, мудрости народов населяющих
просторы Центральной Азии, начиная с соседнего
Китая и заканчивая монголо-бурятскими
степями Алтая и Дальнего Востока. По
историческим справкам кочевое
животноводство зарождалось на территории
Евразии примерно в первом тысячелетии до
нашей эры, когда горно-степные племена
переходили от полуоседлого содержания скота к
кочевому виду ведения животноводства. Оно
было основано на аборигенных животных,
которые хорошо переносили жару и холод, также
длинные расстояния кочевых маршрутов
сезонных стоянок. Уклад жизни и стиль ведения
хозяйства родов и племен, кланов, которые
населяли пастбищные территории, на первый
взгляд, казавшиеся стихийными и
полуварварскими, были подчинены одной
философии горных степей – любви и почитанию
природы Матери. Главной линией в жизни
кочевников, которая передавалась от отца к
сыну, была заповедь - не нарушать среды
обитания, где человек родился и обитает. Наши
предки, как могли, старались, не адаптировать
среду к себе, а
мягко и бережно
приспосабливаться к существующему
эколандшафту, в этом и было наше отличие от
соседствующих оседлых народов, других родов и
племен. Кочевые кыргызы принципиально
отличались подходами и методами воздействия
на природу от земледельческих народов, хотя в
принципе они тоже занимались малым
хлебопашеством и сенокошением. Особенность
мировоззрения к сохранению и бережному
освоению жизненного пространства
заключалась, казалось, в простой философии,
выражающейся в религиозно-культовом
отношении к природе как к матери, пастбищу и

стоянке (журту), как к малой Родине, родному
гнезду, как части той огромной Земли, в итоге
Вселенной (Аалам), где все было взаимосвязано и
взаимообусловлено.
Из рассказов старейшин в наше время,
географических очерков ученых,
путешественников прошлых веков можно
попытаться проследить своеобразную
структуру кочевого стиля ведения хозяйства.
Она была подчинена факторам и разумной
потребности людей, можно сказать нормам
потребления людей, то есть не было заданных
планов пятилетки или целей излишней наживы,
хотя все пространство было базой корма для
поддержания кочевых животных, также флора и
фауна была богатой и разнообразной.
Особое внимание заслуживает опыт
традиционного отгонного животноводства,
быта и культуры кыргызов, живущих в согласии с
природой на протяжении нескольких
тысячелетий. Первый этап нашего исследования
показал, что традиционные пасторальные
знания сохранились среди населения страны в
различных видах, формах, также как часть
повседневного быта и культуры. Во многих
семьях сохранились домашняя утварь, одежда
предков, легенды, и самое важное, они знают, как
ими пользоваться. В животноводческих семьях
пытаются вести хозяйство по наставлениям
старшего поколения, которое старается
соединить знание предков, восстановить их по
рассказам и применить их в современной
практике кочевого животноводства.
Современные кыргызы, произнося ту или иную
поговорку, исполняя тот или другой немного
измененный обряд, применяя какие-то знания по
уходу и лечению животных дома или на
пастбищах, придают этому глубокое значение,
также пытаются воссоздать полностью тот
или иной метод, что не увенчивается успехом за
неимением целостного изложения информации.
Полевые поездки, встречи с пасторалистами
показали что, исчезновение традиционных
знаний идет быстрыми темпами. Источники
информации, то есть хранители традиционных
знаний, в основном старые люди, которые не
всегда могут вспомнить важные детали метода
или к примеру, ингредиентов рецепта. Также сбор
информации осложняется тем, что, как правило,
людей, которые могут восстановить основную
часть информации, уже нет в живых, или те, кто
остался, мало кто помнят полное описание
целого метода лечения или рецепта блюда. Это
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доказывает, что фиксация традиционных
знаний любого вида и формы, содержания
должны быть продолжены и собраны воедино в
базу/архив, а также необходим целостный
подход к изучению, что требует дополнительных
глубинных исследований.
Цели нашего проекта - это сбор
традиционных пасторальных знаний об
экологически устойчивых, экономически
осуществимых и стойких к изменению климата
навыках, опыте животноводства и
выращивания кормовых культур, а также укладе
жизни от хранителей традиционных знаний.
Также запланировано распространение их через
Летнюю ярмарку традиционных знаний, школу
«Пасторалист-пасторалисту» и Сеть
кыргызских пасторалистов «Кыргыз Эл Казына».
В о з р ож д е н и е и р а с п р о с т р а н е н и е
традиционных знаний и навыков, исторического
опыта традиционного животноводства, быта и
культуры могут оцениваться некоторыми как
возврат прошлому. Но это не так: при умелом
анализе и управлении этим, несомненно богатым
сокровищем, традиционные знания могли бы
стать одним из важных направлений в
различных отраслях жизни страны. Например, в
экологии, сельском хозяйстве, земледелии и
животноводстве, что обеспечило бы сохранение
биологического разнообразия, получение
экологически чистой и конкурентоспособной
продукции,
привело к рациональному
использованию пастбищных ресурсов. Можно
было бы получить своеобразный бонус от этого
явления - это воспитание подрастающего
поколения по принципам «природа-человекприрода». Успех или развитие отгонного
животноводства в современной жизни, которое
включает в себя все аспекты жизни кыргызов на
джайлоо, где и пасли скот, и воспитывали детей,
и запасались на зиму продуктами, разрешали
споры и конфликты, отдыхали, - находится в
зависимости от многих причин. Например, есть
много проблем в возрождении аборигенных пород
животных, их сохранении, восстановлении
т ех н о л о г и и к о ч е в о г о ж и в о т н о в о д с т в а .
Необходим анализ и поиск методов выработки
экологически чистых, питательных продуктов
кочевого животноводства, нужно
разрабатывать свои местные программы
развития экологических, также выгодных
сельскохозяйственных культур, нужна политика
и законодательная база для рационального
использования природных ресурсов пастбищ.
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Здесь же лежат и вопросы социально-бытового и
экономического характера в связи с
отсутствием единой концепции сохранения и
преемственности опыта и практики (у нас
самих) традиционного отгонного
хозяйствования. К примеру, из интервью
жителей горных регионов видно, что «молодежь,
также из поколения советского периода, мало
знает, как правильно вести кочевку, менять
места стоянок и пользоваться ближними и
дальними пастбищными территориями». Из
интервью: «полезность, выгодность содержания
яков во много раз превышает уход и содержание
других домашних видов животных», «эти игры на
джайлоо и ритуалы обрядов дали бы больше
детям, чем лекции в аудиториях», «гулазык по
способу консервации и методам хранения
выгодным образом отличается от современных
к о н се р в и р о в а н н ы х п р о д у к т о в б ы с т р о г о
приготовления». Много таких мнений, желаний
сохранить и передать эти знания, опыт. Анализ
исследований нашего проекта и наблюдения
экспертов подтверждают вывод о том, что в
современных условиях необходимо возделывать
те сельскохозяйственные культуры, разводить
те виды животных и в таком сочетании,
которые в наших природных и социальноэкономических условиях позволили бы получить
необходимую продукцию при минимальных
з а т р а т а х т ру д а и с р е д с т в . В св я з и с
возрастанием интереса к этой актуальной
проблеме возрождения и распространения
традиционных знаний, среди населения стало
появляться много проектов различных НПО,
начались работы Кыргызпатента по сбору
информации в этой сфере, есть интересные
передачи на ТВ и Радио. Мы считаем, что кладезь
знаний еще не исчерпан, а положительный опыт
и практику кочевого животноводства
необходимо развивать, поскольку они
традиционны и выверены веками.

К. Акматова /
Традиционные знания вчера и сегодня

Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1.

Фото 2.
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Коммерциялык эмес уюмдардагы артс-менеджмент:
маданий көп түркүндүүлүктү башкаруу жана
маданияттар ортосундагы коммуникациялар
(БААМ КФ үлгүсүндө)
К. Алмакүчүков
КФ “БААМ”
Кеңешбек Алмакүчүков, “Борбордук Азия – Артс Менеджмент” (БААМ)
Коомдук фондусунун директору, экономикалык илимдердин кандидаты.
Илимий кызыкчылыктарынын чөйрөсү – проект-менеджмент, маданий
чөйрөсүндөгү маркетинг, коммерциялык эмес уюмдардагы менеджмент
жана маркетинг.
Макалада маданият сферасындагы долбоорлордун артсменеджмент призмасы аркылуу ишке ашыруу тажрыйбасы каралган.
Автор “Менеджмент долбоору”, “Көп түрдүүлүктү башкаруу” жана
“Маданияттар ортосундагы коммуникациялар” долбоорлорун маданият сферасында эффективдүү башкаруу
методдору катары караган. Бул жерде, долбоорлорду ишке ашыруунун социалдык эффектине акцент
кылынып, алардын “коомдук пайдасы” аныкталат. Импровизациялык музыканын келип чыгышынын маданий
жана тарыхый элементтерине, кыргыздардын салттык оозеки чыгармачылыгы, аспаптык музыкасы жана
этно-джаз феномендери аркылуу көңүл бурат.

Артс-менеджментке адистештирилген
коммерциялык эмес уюмду түзүү эчактан бери
эле ойдо болгон. Шериктештердин командасы,
өздөрүнүн профессионалдуулук тажрыйбасына
таянып, болочок уюмдун маанилүү багыттарын
аныкташты: бул Борбордук Азияда джаз
маданиятын жайылтуу, музыкалык маданий
мурастарды сактоо, жогорку деңгээлдеги
массалык көрүнүктүү оюн-зоокторду өткөрүү,
чыгармачыл уюмдарга арт-менеджментти
таркатуу менен бирге билим берүү аркылуу
маданияттын түшүнүктүүлүгүн камсыз кылуу.
Эки джаз фестивалын ийгиликтүү жүзөгө
ашыргандан кийин, 2008 жылы уюм легалдуу
с т а тус а л ы п , “ Б о р б о р д у к А з и я – Ар т с
Менеджмент” (БААМ)1 аталды.
Джаз менен джаз маданиятын
жайылтуу практикасы, 2006, 2007, 2008 жана
2009 жылдары өткөргөн “Джаз- Бишкек-Жаз” Эл
аралык фестивалы көрсөткөндөй, джазга
болгон кызыгуу күндөн-күнгө жогорулап, ал эми
командага сапаттуу маданий продуктусун
чыгарууга тажрыйба алууга жана маданий иш
аракеттерди профессионалдык деңгээлде
уюштурууга мүмкүндүк берет. Түзүлгөн шарт
түрткү болуп, 2006 жылы Бишкекте, биринчи
жолу Борбордук Азиянын джаз
1
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музыканттарынын катышуусу менен:
музыканттар тажрыйбасы менен бөлүшүп,
жанрдын өнүгүшүнүн тенденцияларын
талкуулашкан, “Борбордук Азияда джаздын
ө н ү г ү ш ү ” а т ту у се м и н а р б о л у п ө т к ө н .
Э л а р а л ы к “Д ж а з - Б и ш к е к - Ж а з ”
ф е с т и в а л ы б о р б о р к а л а а б ы з д ы н жа н а
өлкөбүздүн маданий окуяларынын календарында
өзүнүн татыктуу оордун тапты. Фестиваль
2006 жылы Кыргызстандагы Швейцариянын
кызматташтык боюнча офисинин
операционалдуу долбоору катары старт алып,
кыска мөөнөттүн ичинде институционалдуу
болуп калды, мисалы, IV фестивалды
каржылоодо жана уюштурууда ШОС (SCO), The
Christensen Fund (TCF), Гёте Институт (Goethe
Institute), Гемания, Франция, Австрия, АКШ
э л ч и л и к т е р и
к а т ы ш т ы .
Ко м м е р ц и я л ы к э м е с у ю м д а р д ы н
ишмердигинин негизги багыты пайда өндүрүү
эмес, коомго керектүү продукттарды чыгаруу
болгондуктан, менеджменттин ачык-айкын
спецификасы бар. Эгерде комерциялык
компанияда ийгиликтүү иш аракетинин
көрсөткүчү катары өндүрүлгөн пайда
к о л д о н ул с а , с о ц и а л д ы к у ю м д а р д ы н
эффективдүүлүгү “коомго келтирген пайда”

К. Алмакүчүков/ Коммерциялык эмес уюмдардагы артс-менеджмент:
маданий көп түркүндүүлүктү башкаруу жана
маданияттар ортосундагы коммуникациялар
(БААМ КФ үлгүсүндө)

менен саналып, артс-менеджменттин ошол
жердеги негизги максаты- субъекттин тышкы
жана ички иш аракеттериндеги
көрсөткүчтөрүнө берген социалдык эффектиси.
Ал эми БААМ фондунун максаты, бул жерде биз
өзүбүздүн ролубузду көрүп турабыз, кеңири
калктын катмарына жана жаш муундарга,
кыргыздардын маданий мурастарын
жеткиликтүү кылган, маданий продукттарды
тартуулоо.
Э г е р д е “Д ж а з - Б и ш к е к - Жа з ” д ж а з
фестивалы устав менен алынган багытка жана
максатка ылайык фондунун негизги долбоору
болсо, 2009 жылы, Кристенсен фондунун
жардамы менен ишке ашырылган “Этникалык
д ж а з ” ж а н а “А к ы н д а р м е к т е б и ”
компоненттерин реализациялоо тажрыйбасы,
интеллектуалдуу да, көркөмдүк жактан да төп
келишкен бийик маданий продукттарды
жаратуу механизмин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк
берет. Аталган долбоорлор регионалдык
деңгээлде инициативалык маданий
долбоорлорунун жаралып, ишке ашууга шарт
түзүүнүн механизмдеринин келип чыгуусун
түшүнүүгө чексиз баалуу материал берди.
“Акындар мектеби” долбоорунун башкы
идеясы - “айым-айтышты” (эки импровизатор
аял-кишинин айтышы), “терме-ырды”(берилген
темада), аялдардын чыгармачылыгынын
уникалдуу жана жоголуп бара жаткан түрү
катары сактап калуу. Компонентаны ишке
ашыруу көрсөткөндөй Кристенсен фонду оозеки
элдик чыгармачылыкка өз убагында кайрылып,
традицияларды сактап калуу иштерине
чыгармачыл мурасты алып жүрүүчүлөрдү
к а т ы ш т ы р г а н ы ту у р а к е л д и . Жо л у н
жолдоочулук менен устатчылык жоголуп, оозеки
чыгармачылыктын традицияларын билген
дастанчы-жомокчулар (custodians) жаш
муундарга билимин бергенге үлгүрбөй калып
жатышат; күнүмдүк турмуштагы фольклордук
акыл-насааттарды колдонуу традициясы
жуулуп кетип баратат.
Биринчи эле көз чаптырганда этникалык
джазды импровизациялык жана вариативдик
музыка катарында аныктасак болот. Биздин көз
карашыбызда, этникалык джаз кыргыздар менен
Борбордук Азиядагы титулдук улуттардын
традициялык, маңызы вариативдик,
генетикалык жаратылышы импровизация
болгон музыкасын, жаңы деңгээлге көтөрөт.
Этникалык джаз, бир жактан, музыкалык
маданияттын көптөгөн элементтеринин

синтези, экинчи жактан импровизациянын
техникасы катары маданияттын ажырагыс
бөлүгү болуп, камкордукка жана сакталууга
муктаж маданий феномен болуп калды. Кожо
Насрединдин фольклордук образын пайдалануу IV
джаз фестивалын даана концептуалдуу кылды.
Фестивалга дыярдык көрүү убагында Борбордук
Азиянын 5 өлкөсүнүн (Кыргызстан, Өзбекстан,
Та ж и к с т а н , Ка з а к с т а н , Т ү р м ө н с т а н )
катышуучуларына берилген темага (артефакт)
композицияларды жаратуу тапшырмасы
коюулган. Композициялар көрүүчүлөргө жана
п р о ф е сс и о н а л д ы к ж ю р и н и н м ү ч ү л ө р ү н ө
тартууланып, конкурстун жыйынтыгы менен
катышууучулар үч даражадагы
сертификаттарга жана тиешелүү акчалай
сыйлыктарга ээ болушту.
Тапшырылган тема Борбордук Азия
элдери үчүн маданий универсалия болгондуктан,
бир жагынан музыканттарды маданияттар
ортосундагы диалогго чакырып, экинчи жагынан,
б ул т е м а н ы и н т е р п р е т а ц и я л о о ж а ш
музыканттар үчүн чыгармачыл импульсунун
булагы катарында ушул теманы жаңылоого
м ү м к ү н д ү к б е р д и . Кожо Н а с р е д и н д и н
фольклордук персонажы (Алдар Көсө, Апенди)
өткөн мезгилдин мазмунун жаңылап кароого
импульс берип, акыйкаттуулукту бузбаган,
образды өнүктүрүү менен бирге, шаардык эл
алдына таанылган образды алып чыкты.
Визуалдык образ бүтүндүк болуш үчүн
персонаждын тулку бой фигурасы жасалды.
(Макаланын фотогалереясында кара)
“Этникалык джаз” жана “Акындар
мектеби” долбоорлорун ишке ийгиликтүү
ашыруудагы тажрыйбабызга таянып,
Кристенсен Фондуна жаңы “Биздин үндү
колдогула” (“Support our sounds” - SOS) деп
аталган, бири-бирине туташ: “Кыргыз
музыкасынын антологиясы”, “Борбордук
Азиядагы этникалык джаз” деген эки
компоненттерден турган долбоорду колдоосун
сунуштадык.
Кыргыздардын музыкалык ой жүгүртүүсү
жана анын динамикасы музыкалык жана
маданий мурастардын начар изилденген
сферасына кирет. “Кыргыз музыкасынын
антологиясы” компонентасынын негизине,
музыкалык аспап айлана-чөйрөнү гана
чагылдырбастан, моделдештирет, деген
гипотеза коюлган. Кыргыздын вариативдик
музыкасы, негизинде, чындыкты сүрөттөөдөн
мурун, моделдештирет, ал эми элдик күүлөр
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(музыкалык кайрыктар), эстетикалык
категорияларга кирип, социалдык, демек,
этникалык контексттин жайылтуучусу болуп
эсептелет. Профессионал музыканттардын
маалыматтарына караганда, 200 дөй күү
композициялары маданий мураска таандык,
бирок алардын 90 эле кайталанып угузулуп
турат. Тарых үчүн оцифровкаланып, сакталып
турганы андан да аз.
¤
Аспаптык пьесалардын баалуулугу,
алардын музыкалык түзүлүшү жана контексти,
мезгилге жараша өзгөрүп, коомдук маанай жана
шарттар менен унисон жүрүп, б.а. тигил же бул
чыгарманын коштогон жаралыш, жайылыш
таржымалынан тарыхты реконструкциялоого:
реалдуу тарыхый жана социалдык контекстти,
же болбосо чыгарманын жаратуудагы жеке
инсандык контекстин реконструкциялоого
болот
Биздин долбоордун маңызы, Кыргыздын
традициялык вариативдик күү музыкасын
иштеп чыгып, жалаң гана белгилүү эле эмес,
маданий колдонуудан чыгып калган
композицияларды СD тиркемесине кошуп түзүү.
“Кыргыздын традициялык вариативдик
музыкасы” методикалык пособиесин чыгаруу:
¤ Музыкалык мурасты пайдаланууга
кыргыздарга жана кыргыздын традициялык
музыкасына кызыккандардын баардыгына жол
ачылат;
¤ ТВ жана радиого кыргыздардын мурасын
пайдаланууга жол ачылат;
¤ Методикалык окуу куралы дидактикалык
материал катары музыкалык мектептер менен
профилдик жогорку окуу жайларда колдонууга
мүмкүнчүлүк берилет;
¤ Методикалык окуу куралы дидактикалык
материал катарында Кыргызстандын жана
кыргыздардын тарыхын үйрөтүүдө
адистештирилген орто мектептер менен
жогорку окуу жайларынын профилдик
дисциплиналарында колдонуга мүмкүндүк берет;
¤ Азыркы жана келерки композиторлор, өз
алдынча үйрөнчүктөр тарабынан музыкалык
чыгармаларды уруксаатсыз пайдаланууну
фактыларын мониторинг кылууга, автордук
укуктарды коргоого мүмкүндүк берет;
Ошентип, ар бир чыгарманын “өз
таржымалы” калыбына келтирилип жана
бекитилип, музыкалык шедевр жаралуудагы
эргүүлөрдүн динамикасын көрүүгө болот.
Борбордук Азия элдеринин музыкалык
традициялардын өзгөчөлүктөрү менен бирге
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баардыгына таандык мүнөзү – импровизация.
Борбордук Азиядагы этникалык джаз, биздин
ишенчилигибизде, импровизация искусствосу
катары, фольклордук типтеги музыка менен
менестрелдик типтеги музыкага
интеграциялайт. Фольклордук музыка
эволюцияга аз дуушар болуп, чынында өнүкпөйт.
“Борбордук Азиядагы этникалык джаз”
компонентасынын максаты джаз музыкалык
жанры аркылуу музыкалык импровизация
искусствосун жана традициясын колдоодо.
Регионалдык компонентаны кошконубуз
музыканттарды издөө, тандоо жана
катыштыруу процессин тейлөөгө мүмкүнчүлүк
берет. Үй тапшырмасы жаш музыканттардын
чыгармачыл импульсунун булагы катары
теманы актуалдаштырууга жардам берет.
Конкурс жаңы джаз композицияларынын
жаралуусуна сырткары жакшы импульс берип,
фестивалдын байгелери үчүн болгон мелдештик
атмосфера джаз группаларынын
музыканттарынын интенциясын мотивация
кылып жүргүзөт.
Джаз композицияларын жаратуу жана
аранжировкалоодо улуттук музыка аспаптарын
кошуу улуттук музыка аспаптарынын
ачылбаган потенциалын көрсөтүүгө импульс
берип, аспаптар менен традициялык музыканы
маданий алмашууларга пайдаланса болот.
Ошентип, джаз импровизациялары
группалардын репертуарын байытып, маданий
түркүндүүлүккө, айрыкча шаардыктардын
ч ө й р ө с ү н д ө г ү , ө з ү н ү н с а л ы м ы н к о ш т у.
Кийинчерээк, чыгыш кайрыктарын тааныткан
джаз композицияларын башка өлкөлөрдүн джаз
сүйүүчүлөрүнө тартууласа болот.
Элдик музыкалык маданий өз ара
байланыштарын бир кырдуу түшүндүрүүгө
болбойт, ошондуктан биздин максат аларды
бириктирген мазмунун табуу. Джаз маданият
ортосундагы коммуникациянын механизми
катары, регионалдык маданий окшоштукка
же т и ш ү ү н ү н жо л у, м а д а н и й
толеранттуулуктун куралы, ар кандай
маданияттардын өкүлдөрүнүн ортосундагы
мамилени тереңдетүүнүн фактору болуп
эсептелет. Кездешкен маданияттардын
диалектикалык формасы катары, джаз, маданий
аң сезимдин тереңдешине, рухий жакындашуунун
калыптанышына, маданий тажрыйбалардын
алмашуусу менен маданий системалардын
баюусуна мүмкүндүк берет. Джазды региондун
маданий интеграциясынын куралы

К. Алмакүчүков/ Коммерциялык эмес уюмдардагы артс-менеджмент:
маданий көп түркүндүүлүктү башкаруу жана
маданияттар ортосундагы коммуникациялар
(БААМ КФ үлгүсүндө)

катарында карасак болот.
Жыйынтыкта, “Биздин үндү
колдогула” (“Support our sounds” - SOS) долбоорун
ишке ашырууда, маданий көп
түркүндүүлүктүн концециясы жөнүндө
маалыматта болуп, ал көп түркүндүүлүктү
башкарууну билүү гана эмес, маданият ортолук
коммуникацияларынын негиздери жөнүндө
билимди талап кылат.
Биздин көз карашыбызда, артсменеджмент маданий көп түркүндүүлүктү
башкаруунун эффективдүү методдорунун бири
болуп эсептелет. Борбордук Азия деп аталган бир
геополитикалык мейкиндикте жашаган
элдердин баардыгы, бир маданий мейкиндикте
турушат деп ойлоого укугубуз бар. Биздин

жакындыгыбызды джазга окшогон, маданий
универсалиялар камсыз кылат. Джаз шаардык
субмаданияттын элементи болуп туруп,
шаардагы маданияттын өзүн сактоонун жана
өнүктүрүүнүн куралы боло алат. Шаардын
чөйрөсүндө көптөгөн жана кайчылашкан
окшоштукту көрө алабыз. Маданият жаңы
окшоштукту калыптандырганга жардам берет,
ал эми, көп түрдүүлүктүн келишкени,
адамдардын окшоштугу менен түрдүүлүгүнүн
келишүүсүн билдирет. Көп түрдүүлүктү
башкаруу жаңы керектөөлөрдү
калыптандыруунун жана индивиддин
чыгармачыл жан дүйнөсүн ачууга шарт түзүүнүн
механизми болуп эсептелет.

Артс-менеджмент в некоммерческой организации:
управление культурным многообразием и
межкультурные коммуникации
(на примере ОФ «ЦААМ»)
К. Алмакучуков
ОФ ЦААМ
Кенешбек Алмакучуков, директор Общественного фонда «Центральная
Азия – Артс Менеджмент» (ЦААМ), кандидат экономических наук. Сфера
научных интересов – проект-менеджмент, маркетинг в сфере культуры,
менеджмент и маркетинг в некоммерческих организациях.
В статье рассматривается опыт реализации проектов в сфере
культуры через призму артс-менеджмента. Автор рассматривает
«Проект-менеджмент», «Управление многообразием» и «Межкультурные
коммуникации» в качестве эффективных методов управления в сфере
культуры. При этом делается акцент на социальном эффекте реализации проектов - определяется их
«общественная выгода». Привлекается внимание к элементам историко-культурного бытования
импровизационной музыки через призму таких культурных феноменов, как инструментальная музыка
изустной традиции кыргызов и этно-джаз.

Идея создания некоммерческой
организации, специализирующейся на артсменеджменте, витала в воздухе давно. Команда
единомышленников, опираясь на свой
профессиональный опыт, определила
приоритетные направления для будущей
организации - это продвижение джазовой
культуры в Центральной Азии, сохранение
музыкального культурного наследия, проведение
массово-зрелищных мероприятий на высоком
уровне, внедрение арт-менеджмента в
творческие организации, а также обеспечение
доступности культуры через образование.
1

“Central Asia - Arts Management” Public Foundation (CAАМ PF)

После успешной реализации двух джазовых
фестивалей организация в 2008 году приобрела
легальный статус - Общественный фонд
«Центральная Азия – Артс Менеджмент»
(ЦААМ)1.
П р а к т и к а п р о д в и же н и я д жа з а и
джазовой культуры, а также опыт проведения
4-х Международных фестивалей «ДжазБишкек-Весна» в 2006, 2007, 2008 и 2009 годах
показывает возрастающий интерес к джазу, а
реализация масштабных проектов позволяет
команде приобрести опыт создания
качественного культурного продукта и навыки
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профессиональной организации культурных
мероприятий. Складывающаяся ситуация
подталкивала к действиям, и в 2006 году в
Бишкеке был проведен семинар «Развитие джаза
в Центральной Азии», где впервые собрались
джазовые музыканты из Центральной Азии:
Музыканты поделились опытом, обсудили
тенденции развития жанра.
Международный фестиваль «ДжазБишкек-Весна» прочно занял свое достойное
место в календаре культурных событий
столицы и страны.
Фестиваль, стартовав в 2006 году как
операциональный проект Швейцарского офиса по
сотрудничеству в Кыргызстане (ШОС), за
короткий срок стал институциональным: к
примеру, в финансировании и организации IV-го
фестиваля участвовали, ШОС (SCO), The
Christensen Fund (TCF), Гёте Институт (Goethe
Institute), а также посольства Германии,
Франции, Австрии, США.
В силу того, что основной целью
деятельности некоммерческой организации
является не извлечение прибыли, а реализация
общественно-полезных функций, то
менеджмент имеет хорошо выраженную
специфику. Если в коммерческой компании
показателем успешной деятельности может
служить получаемая прибыль, то в социальной
организации эффективность определяется
«общественной выгодой», где главная задача
артс-менеджмента – социальный эффект в
данных внешних и внутренних условиях
деятельности субъекта. Задача же фонда ЦААМ,
в этом мы видим собственную роль, предъявить
культурные продукты, делающие доступным
культурное наследие кыргызов для широкого
круга людей и подрастающего поколения.
Если джазовый фестиваль «ДжазБишкек-Весна» в рамках уставных целей и задач
является основным проектом фонда, то опыт
реализации компонента «Этнический джаз» и
«Школа акынов», реализованных в 2009 году при
поддержке Фонда Кристенсен, позволяет понять
механизм создания уникальных продуктов
высокой культуры и интеллектуально и
художественно состоятельных культурных
продуктов. Данные проекты дали бесценный
практический материал для понимания
механизмов возникновения и создания
предпосылок для самореализации инициативных
культурных проектов на региональном уровне.
Главная идея проекта “Школа акынов” -
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сохранить «айым-айтыш» (состязание двух
женщин-импровизаторов) и «терме-ыр» (на
заданную тему) как уникальный и исчезающий
в и д же н с к о г о т в о р ч е с т в а . Ре а л и з а ц и я
компоненты показывает своевременность
обращения Фонда Кристенсен к устному
творчеству как к искусству мастеров слова и
привлечение живого творческого наследия к
работам по сохранению традиций. Исчезает
преемственность и практика наставничества, а
сказители-носители (custodians) традиций
устного творчества не успевают передать свои
знания молодому поколению; происходит
вымывание из культуры повседневности
традиций использования фольклорных
мудростей.
В самом первом приближении мы можем
определить этнический джаз как
импровизационную и вариативную музыку. Мы
считаем, что этнический джаз возводит
традиционную, вариативную по своей сути,
музыку кыргызов и титульных народов
Центральной Азии, предполагающую по своей
генетической природе импровизацию, на новый
у р о в е н ь . Э т н и ч е с к и й д жа з к а к с и н т е з
многочисленных элементов музыкальных
к ул ь ту р , с о д н о й с т о р о н ы , и т е х н и к и
импровизации, с другой, стал неотъемлемой
частью культуры, требующей заботы и
сох р а н е н и я к а к к ул ь ту р н о г о ф е н о м е н а .
Использование образа фольклорного персонажа
Ходжи Насреддина придало IV джазовому
фестивалю искомую концептуальность. В
процессе подготовки к фестивалю участники из 5
стран Центральной Азии (Кыргызстан,
У з б е к и с т а н , Та д ж и к и с т а н , Ка з а х с т а н ,
Туркменистан) были озадачены разработкой
композиций на заданную тему (артефакт).
Композиции были предъявлены зрителям и
членам профессионального жюри, а по итогам
конкурса было награждение участников
конкурсасертификатами трех степеней и
соответствующими денежными премиями.
При этом тема была культурной
универсалией для народов стран Центральной
Азии, которая, с одной стороны, вовлекала
музыкантов в межкультурный диалог, а с другой,
интерпретация заданной темы позволила
актуализировать саму тему как возможный
источник творческого импульса для молодых
музыкантов. Фольклорный персонаж Ходжи
Насреддина (Алдар Косе, Апенди) придал импульс
новому прочтению нашего смыслового прошлого,
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развитию образа, не разрушающего
аутентичность, а также предъявил в городское
публичное пространство узнаваемый образ.
Для придания целостности визуальному
образу была изготовлена ростовая фигура
персонажа (см. фотогалерею).
Положительный опыт реализации
проекта «Этнический джаз» и «Школа акынов»
позволил нам предложить Фонду Кристенсена
поддержать два новых проектных предложения,
впоследствии объединенных в один проект
«Поддержите наши голоса» (“Support our
sounds” - SOS), состоящий из двух
взаимосвязанных компонент: «Антология
кыргызской вариативной музыки кюу» и
«Этнический джаз в Центральной Азии».
Музыкальное мышление кыргызов и его
динамика является слабоизученной сферой
музыкального и культурного наследия. В основу
компоненты «Антология кыргызской музыки»
п о л оже н а г и п о т е з а , ч т о м у з ы к а л ь н ы й
инструмент не просто отражает мир, но
моделирует его. Кыргызская вариативная
музыка, по существу, не изображает, а
моделирует действительность, а кюу 2 /
(музыкальные наигрыши) выступают как
эстетические категории и являются
проводниками социального контекста, а значит
этнического. По данным профессиональных
музыкантов около 200 композиций кюу можно
отнести к культурному наследию, из них более
или менее часто воспроизводится не более 90.
Еще меньшее количество произведений
оцифровано и сохранено для истории.
Ценность инструментальных пьес
заключается в том, что их музыкальный строй и
контекст в разные периоды был разным и шел в
унисон с общественными обстоятельствами и
настроениями, т.е. по историям,
сопровождающим создание и бытие того или
иного произведения, можно историю:
реконструировать реальный исторический и
социальный контекст, а может быть - и
личностный контекст рождения произведения.
Суть нашего проекта в том, чтобы
разработать антологию традиционной
кыргызской вариативной музыки кюу с CD
вкладышем, включив в нее не только известные,
но и выбывшие из культурного оборота
композиции. Издание методического пособия
«Антология традиционной кыргызской
вариативной музыки»:
2

¤ обеспечит доступ к музыкальному наследию
для кыргызов и всех тех, кто интересуется
традиционной кыргызской музыкой;
¤ обеспечит доступ ТВ и радио к музыкальному
наследию кыргызов;
¤ позволит использовать методическое пособие
в качестве дидактического материала при
обучении в музыкальных школах и в профильных
высших учебных заведениях;
¤ позволит использовать методическое пособие
в качестве дидактического материала при
обучении истории Кыргызстана и кыргызов в
специализированных средних школах и на
профильных дисциплинах высших учебных
заведений;
¤ защитит авторские права и сделает
возможным мониторинг фактов цитирования
музыкальных произведений современными и
будущими композиторами, а также
музыкантами-самоучками.
Таким образом, будет восстановлена и
закреплена «своя история» каждого
произведения и возможно будет проследить
динамику настроений, предопределивших
рождение музыкального шедевра.
При всем своеобразии каждой
музыкальной традиции музыка народов
Центральной Азии должна обнаруживать общие
черты – импровизацию. Этнический джаз в
Центральной Азии, по нашему убеждению, как
искусство импровизации, интегрирует музыку
фольклорного типа и музыку менестрельного
типа. Фольклорная музыка мало
эволюционирует и практически не развивается.
Цель компоненты «Этнический джаз в
Центральной Азии» заключается в поддержке
искусства и традиций музыкальной
импровизации через музыкальный жанр джаз.
Введение региональной компоненты
позволяет управлять процессом поиска, отбора и
привлечения музыкантов. Домашнее задание
п о з в о л я е т а к ту а л и з и р о в а т ь т е м у к а к
возможный источник творческого импульса для
молодых музыкантов. Конкурс дает хороший
внешний импульс для рождения новых джазовых
композиций, а атмосфера соревновательности
за призы фестиваля мотивирует и запускает
творческую интенцию музыкантов джаз-групп.
Привлечение национальных музыкальных
инструментов в создание и аранжировку
джазовых композиций позволяет дать импульс
извлечению скрытого потенциала национальных

Оригинал термина на кыргызском языке «кγγ»: транскрипция на русский язык“кюу”, на английский язык “k'uu”.
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инструменты и традиционную музыку в
межкультурный оборот. Таким образом,
джазовые импровизации позволяют обогатить
репертуар групп и внести свою лепту в
культурное разнообразие, особенно в городскую
среду. В последующем джазовые композиции с
узнаваемой восточной тональностью можно
предъявить на суд любителей джаза других
стран.
Взаимосвязи народных музыкальных
культур не поддаются однозначному объяснению,
и наша задача найти объединяющий их смысл.
Д ж а з , к а к м е х а н и з м м е ж к ул ь т у р н о й
коммуникации, является способом обретения
региональной культурной идентичности,
с р е д с т в о м в о с п и т а н и я к ул ь ту р н о й
т о л е р а н т н о с т и , ф а к т о р о м у гл у б л е н и я
взаимопонимания между представителями
различных культур. Как диалектическая форма
встречи культур, джаз способствует углублению
культурного самосознания, формированию
духовной идентичности, взаимообогащению
культурных систем за счет взаимообмена
к ул ь т у р н ы м о п ы т о м . Д ж а з с л е д у е т
отождествлять с инструментом,
способствующим культурной интеграции
региона.
Таким образом, реализация культурного
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проекта «Поддержите наши голоса» (“Support
our sounds” - SOS), требует не только
осведомленности о концепции культурного
многообразия и знаний о методах управления
этим многообразием, но и знаний об основах
межкультурной коммуникации. По нашему
мнению, артс-менеджмент является одним из
эффективных методов управления культурным
многообразием. Мы полагаем, что народы,
живущие на одном геополитическом
пространстве, именуемом Центральная Азия,
находятся в едином культурном пространстве.
Мы больше схожи, чем отличаемся друг от друга.
И н а ш е с хо д с т в о м о г у т о б е с п е ч и в а т ь
культурные универсалии, в том числе и джаз.
Джаз, являясь элементом городской
субкультуры, может быть инструментом
сохранения и развития культуры города как
такового. В городской среде мы имеем
множественные и пересекающиеся
и д е н т и ч н о с т и . К ул ь т у р а п о м о г а е т
формировать новую идентичность, а
примирение многообразия означает примирение
как сходств, так и различий между людьми.
Уп р а в л е н и е м н о г о о б р а з и е м я в л я е т с я
механизмом формирования новых потребностей
и создания условий для творческой
самореализации индивида.

Рисунок 1 Фольклорный персонаж
Ходжа Насреддин
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Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1-5. Международный Фестиваль “Джаз-Бишкек -Жаз” 2009
Эл аралык “Джаз-Бишкек-Жаз” фестивалы 2009
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Кыргызстандын биомаданий түркүндүүлүгүн
сактап калууда искусствонун ролу
Ш. Аманкул
Б'Арт Борбору
Шаарбек Аманкул- бир нече долбоорлордун инициатору жана автору- 90-чу жылдарда,
совет доорунан кийинки Кыргызстандын көркөмдүк чөйрөсүнүн орногон учурундагы
калыптанган сүрөтчү муундарынын өкүлү. 1991 жылдан бери КР Сүрөтчүлөр Союзунун
мүчөсү. 2005 жылдан Женевадагы Бүткүл Дүйнөлүк Керамика Академиясынын мүчөсү.
2007 жылдан – Б'Арт Борборунун директору. “ Көчмөн. Кылымдарда баскан жол”(2009).
Макалада көп улуттуу, таң калтырган табияты бар, тарыхый, рухий жана
маданий мурастарга бай - Кыргызстандын биомаданий түркүндүүлүгүн сактап калуу
жана өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү жана искусствонун ушул максаттарга жетүүдөгү
мааниси каралган.

Бизди курчап турган жаратылыш, кай
бир учурларда көздүн жоосун алган кооздугу жана
ар түрдүүлүгү менен таң калтырат. Арийне,
Жараткансыз айбандардын, куштардын,
балыктардын жана өсүмдүктөрдүн миңдеген
түрлөрү, сонун ландшафттар пайда болмок эмес.
Түрлөнүп турган дүйнө элдеринин
тилдери менен маданияты өз ара байланышкан
жана бири биринен көз каранды, баардыгы жалпы
бир бүтүндүн бөлүктөрү.
Адамзат өзүнүн чыгармачылыкка болгон
жөндөмдүүлүгү менен искусствонун ар кандай
түрлөрүн жаратты. Көңүл эргиткен айланачөйрөнүн ар түркүндүүлүгү жана инсандын жан
дүйнөсүн искусстводо көрсөтүү мүмкүнчүлүгү,
адамдын өмүрүнө терең маани берип, аны
кызыктуу кылып, руханий байлыктарга бөлөйт.
Азыркы глобалдуулуктун эпохасында ар
түрдүү өлкөлөрдүн элдеринин жана
маданияттарынын ортосундагы коюлган
чектер жоюлуп баратат. Дал ушул нерсе
дүйнөдөгү элдерди өздөрүнүн маданий
өзгөчөлүгүн сактап калууга умтултуп жатат. Аз
улуттардын маданияттарын колдоп туруу
максатында Кыргызстан элдеринин
Ассамблеясы түзүлгөн. Бул демилгени мындан
ары да биомаданий түрдүүлүгүн камкордук
менен сактоо, кайра жаратуу жана толуктоо
үчүн колдоо зарыл. Ушунун өзү маданияттардын
тынчтыкта жанаша жашоосуна жана оз ара
баюусуна, социалдык бейпилдикти сактап
калууга, адамзат дүйнөсүнүн чыныгы рухий
байлыгына алып келет.
Жалпысынан постсовет мейкиндигинде,
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ошону менен катар, Кыргызстан жана Орто Азия
өлкөлөрүндө, бүгүнкү чыгармачылык эркиндигине
карабастан, дагы эле маданият менен
искусствого эскирген көз караштар кезигет.
Булар ушул проблемага өзгөчө көңүл буруу
керектигин айтып жатат. Б'Арт Борбору ушул
багытта иш алып баргуу менен,
Кыргызстандагы традициялык жана азыркы
искусствону өнүктүрүүгө көмөк кылган
уюмдардын бири.
2007 жылы негизделген Б'Арт Борбору
жарыш түрдө маданият, искусство жана
социалдык сферага окшогон багыттарында
долбоорлорду түзүү жана көргөзмөлөрдү
өткөрүү иш-аракеттерди жүргүзүп жатат.
Б 'А р т Б о р б о р у н у н н е г и з г и м и с с и я с ы Кыргызстанда искусствону жана маданияттын
өнүктүрүүгө көмөктөшүү. Борбордун эң маанилүү
алдына койгон милдети Кыргызстандагы, башка
өлкөлөрдөгү жамааттар, сүрөтчүлөр жана
чыгармачыл союздар ортосунда
кызматташтыкты жана чыгармачыл
байланыштарды культивациялоо болу п
эсептелет. Өзгөчө көңүл традициялык жана
азыркы искусство чөйрөсүндө иштеп, тарыхый
жана маданий мурастарды сактап калууга эле
салымын кошпостон, искусстводогу новатордук
техникаларды жана ыкмаларды жаратып,
өнүктүргөн белгилүү жана жаш сүрөтчүлөрдүн
инновациялык долбоорлорун жүзөгө ашырууга
бөлүнгөн.
Көп кырдуу жана көп түрдүү
искусствонун, адамдын аң сезимине таасир
кылган зор күчү, коомдун дүйнөгө болгон көз
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карашын калыптандырып жана дүйнө болмушу
менен коомдун маселелери жөнүндө ойлонууга
тартат. Адамдын жер жүзүндөгү турмушуна
тиешелүү, биомаданий түркүндүүлүктү сактоо
жана жайылтууга окшогон маселелер дегидей
эле, башкы ролдордун бирин искусствонун
коомдук аң сезимге жана инсанга тийген таасири
ойнойт. Жалпы коомдун дүйнөгө көз карашын
жана жаратылышты сезүүсүн
калыптандыруучу ой-сезимдерди искусствонун
о р т о м ч ул у г у а р к ы л у у б е р е а л а б ы з .
“ Б 'А р т ” жа ш , ө с ү п к е л е жа т к а н
сүрөтчүлөргө колдоо көрсөтүп, жергиликтүү,
регионалдык жана эл аралык искусство
чөйрөсүндөгү специалисттердин ортосундагы
ачык диалог болушуна мүмкүндүк берет;
республикада биомаданий түркүндүүлүктүн
са к т а л ы ш ы н а жа н а ө с ү ш ү н ө ы ң г а й л у у
шарттарды түзүүгө умтулат; Кыргызстандын
искусствосун өркүндөтүүдө региондордун
маданиятынын маанисин жаңыдан түшүнүүнү
жандандырып калыптандыруу.
Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн
“Б'Арт” көргөзмө мейкиндиги түзүлгөн. Ал жерде
көргөзмөлөр, искусство дүйнөсүндөгү
жаңылыктар, семинарлар, мастер-класстар,
театралдык презентациялар жана эл аралык
алмашуу программалары өткөрүлөт.
“Б'Арт” региондон келген же чет өлкөлүк
сүрөтчүлөргө, ошону менен бирге
профессионалдык уюмдарга да көргөзмө
мейкиндигин акысыз түрдө тартуулайт. 2009 ж.
“ Б 'А р т ” К ы р г ы з с т а н д а б и р и н ч и б о л у п ,
регионалдык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүн
өткөрдү жана 2007 жылдан 2009 жылга чейин
кыргыз сүрөтчүлөрүнүн үч өлкө: Германия,
Швейцария, Турция менен чыгармачылык
алмашуусун уюштурган. Үч жыл аралыгында,
“Б'Арт”тын чакыруусу менен, 7 өлкөдөн 20
сүрөтчү Кыргызстанда болуп кетишти, ошону
менен бирге жана кыргызстандык сүрөтчүлөр 4
өлкөнүн көргөзмөлөрүндө өзүнүн чыгармаларын
чыгарганга мүмкүнчүлүк алышты. “Б'Арт” Ош,
Жалал-Абад жана Ыссык-Көл облустарындагы
регионалдык жамааттардагы болуп жаткан
оуяларды колдоо менен бирге, туруктуу түрдө,
уюштуруп турат, натыйжада, регионалдык
көрүүчүлөрдүн азыркы граждандык искусствону
кабыл алуу маданиятын жаратат.
“Б'Арт” совет мезгилинен бери эле
көркөмдүк фонд болуп келген имаратта
жайгашкан. Комплекс ар кандай өлчөмдөгү жана
формадагы жети бөлүктөн турат. Бул
гармониялык комплекс өзүнө 70ке жакын

Кыргызстандын алдыңкы сүрөтчүлөрүнүн
студияларын камтыган. Мындан сырткары,
көргөзмө, семинарлар, мастер-класстар,
воркшоптор, презентациялар, театралдык
оюндар, концерттер ж.б. ушуга окшогон ишаракеттер өткөрүлүүчү эки көргөзмө залы (чоң
жана кичи) бар.
“Б'Арт Борбордун” уникалдуулугу, кыргыз
коомунун руханий өнүгүшүнө салым кошконунда.
Өзүнүн иш-аракеттеринде “Б'Арт” жалаң гана
азыркы чыгармачылыктын өнүгүүсүнө жана
традициялык искусствонун сакталуусуна абдан
катуу көңүл бурулбастан, коомчулуктун
социалдык проблемаларын чечүүгө
чыгармачылыктын практикалык колдонуусу
каралат. Уюм психологдорду, сүрөтчүлөрдү жана
мугалимдерди катыштыруу менен балдар
үйлөрү, балдар борборлорунда рухий жана
психологиялык жардам көрсөтүү ишаракеттерин жүргүзөт.
Борбордун ишинин, мындан мааниси кем
эмес, багыты калктын маданий
компетентүүлүгүн калыптандыруу, элдик
чыгармачылыкты колдоо, өлкөнүн баардык
региондорундагы калктын ар кандай
бөлүктөрүнүн ортосундагы этникалык өз ара
байланыштарында толеранттуулук идеясын
жайылтуу болуп эсептелет. Бул тема көп
улуттуу Кыргызстан үчүн абдан актуалдуу.
Кино тасмалардын, ар түрдүү улуттардын жана
элдердин музыка жана ыр фестивалдары, фотовидиотехнологиялардын жардамы менен
көргөзмөлөр Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын,
Талас, Ыссык-Көл Чүй облустарында өткөрүлдү.
“ Б 'А р т Б о р б о р у н у н ” к ө б ү н ч ө
долбоорлорунун максаты - Орто Азия көчмөн
элдеринин маданий мурастарын тутуп, сактап
кана калбастан, сүрөтчүлөр жана алардын
көрүүчүлөрүнө белгисиз жана унутулган
барактарын ачуу мүмкүнчүлүгүн берет.
Биомаданий түркүндүүлүк темасы,
тигил же бул түрдө, Борбордун дээрлик ар бир
долбоорунда бар болуп, “Б'Арт Борборунун”
болжогон иш-аракеттеринин эң приоритеттүү
сфераларынын бири болуп эсептелет.
2010 жылдын жай айларында “Б'Арт
Борбордун”
Кристенсен Фондунун колдоосу
менен болжолдогон долбоору –
“Искусстволордун көчмөн лагери” /Борбордук
Азия тоо ландшафтарынын биомаданий
түркүндүүлүк мурасын түшүнүп билүү/ .
Долбоор биомаданий түркүндүүлүгүнүн
экологиялык, тил жана маданий түзүмдөрүн
козгой өтүп, бириктирет.
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Бул долбоордун алкагында, Ыссык-Көлдүн
жээгине жакын жерде Кыргызстан, Тажикстан,
Турция жана Казакстандын 20 сүрөтчүсүнүн
конвенциясын уюштуруу болжолдогон.
Конвенция маданий түркүндүүлүк идеяларын
актуализациялоого жана алдыга жылдырууга,
маданий түркүнчүлүк идеясынын айланасында
сүрөтчүлөрдүн кызматташтык платформасын
түзүүгө, жаратылышты жана маданий
мурастарды сактап калуунун маанисине
кабардарлыгын жогорулатууга, ошону менен
бирге, коомчулуктун иш-аракетин адам менен
жаратылыштын катнашын гармонзациялоого
багыттоого уникалдуу мүмкүнчүлүк берет.
Курчап турган жаратылышты көркөмдүк
изилдөөлөрдүн аркасы менен түшүнүү жана ага
маани берүү долбоордун негизги максаты болуп
эсептелет. Мындай жол изилдөөнүн илимий эмес,
тоолуу өлкөнүн табигый мурасына ылайык,
руханий жагына жакыныраак.
Биомаданий түркүндүүлүктү көркөмдүк
көрсөтүү үчүн биз тандап алган жол- ажайып
көрүнгөн оригиналдуулук менен табигый
булактарга байланышын айкалыштырган, жаңы
руханий жана эстетикалык концепцияларды
издөөгө эң күчтүү стимул. Ленд-арттын
табигый материалдардан жасалган иштерине
жана инсталляцияларынын эсебинен,
сүрөтчүлөр айлана чөйрөгө өзгөчө көңүл бөлүп,
элдерди табият жана мейкиндик менен абдан
тыгыз байланышы бар экенин сезүүгө чакырат.
Искусство чыгармалары айлана-чөйрөгө чоң
кызыгууну туудуруп, анын бир бөлүгү катарында,
көркөм музейдин мейкиндигинде, баардык
каалоочуларга, азыркы искусствонун ар кандай
багыттарында эмгектенген сүрөтчүлөрдүн
чыгармачылык концепцияларынын өзгөчөлүгүн
көрүп жана сезүүгө мүмкүндүк берет. Бардык
р е г и о н д о р д у н т а л а н т ту у с ү р ө т ч ү л ө р ү
катышкан бул долбоордун келерки долбоорлорго
ийгиликтүү модель катары караса болот;
көркөмдүк чыгармачылык жана чеберчиликти
гана көрсөтпөстөн, ар кандай маданияттардын
сүрөтчүлөрү чогуу иштей ала турганын
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айкындайт.
Чыгармачылык иш-аракеттердин
баардык компоненттери коммуникациянын ар
түрдүү деңгээлинде жана багыттарында
топтолот; азыркы жана традициялык, жеке
жана социалдык байланыштар; адамдар менен
жаратылыштын чыгармачыл жараткандык
катары, граждандык коомчулукка диалог
чеберчилиги аркылуу салым кошуучу катары
катнашы, чыгармачылык кыймыл-аракеттер,
интерактивдик катышуу жана
публикацияларды бирдикте презентациялоо,
к а т ы ш у у ч ул а р г а ш а а р д ы к в и з у а л д ы к
маданияттындагы жана өзидентификациялоо
зонасындагы эксперименттерге кызыгууну
стимулдоого жардам берет.
“Б'Арт Борборунун” долбоордук ишаракети өзүнө биомаданий түркүндүүлүктүн
баардык үч
түзүмүн: биологиялык,
лингвистикалык жана маданий бириктирүүгө
умтулат. Долбоорлордун ар бири биомаданий
түркүндүүлүктүн ар кандай багыттарынын
проблемаларына тиешелүү суроо-маселелерди
козгоп кетет.
“Б'Арт Борбору” өзүнүн иш-аракетинде ар
кандай кесиптеги адамдар үчүн эл аралык
платформаны түзүү, искусствого жаштардын
жана республикабыздын калкынын кызыгуусун
стимулдоо, маданияттын профессионал жана
жаш өкүлдөрүнүн квалификациясын
жогорулатуу, жыйынтыгында, Кыргызстанда
жана андан сырткары, искусство менен
маданияттын өнүгүүсүнө, демек, жалпысынан
биомаданий түркүндүүлүккө бир кыйла салым
кошуунун үстүндө иш алып барат.
Биомаданий түркүндүүлүк –
Жараткандын, мындайча айтканда, үлгү катары
бизге бергени, ошондуктан жер шарынын
калкынын ыйык милдети аны сактап калып
жана өркүндөтүү. Өзүңдүн жан дүйнөңдү
көрсөтүү үчүн искусствонун түрүн тандоодо, аны
коштогон дагы башка максаттарга жетишебиз,
алардын эң негизгиси- өзүң менен жана
жаратылыш менен гармонияда жашоо.

Ш. Аманкул/ Роль искусства в сохранении
биокультурного разнообразия
Кыргызстана

Роль искусства в сохранении биокультурного
разнообразия Кыргызстана
Ш. Аманкул
Б'Арт Центр
Шаарбек Аманкул представитель поколения художников сформировавшихся в 90-е
годы, в период становления художественной среды постсоветского Кыргызстана. Член
Союза Художников КР с 1991 года. Член Международной Академии Керамики в Женеве с
2005 года. С 2007 года - директор Б'Арт Центра. Куратор проекта “Кочевник. Движение
во времени” (2009).
В статье рассматривается важность сохранения и развития биокультурного
разнообразия Кыргызстана - многонациональной страны, обладающей удивительной
природой и богатым историческим, духовным и культурным наследием и значение
искусства как творческого способа достижения этой цели.

Природа, окружающий нас мир
поражают порою своим великолепием и
многообразием. Без сомнения, только Творцом
могли быть созданы тысячи видов различных
животных, птиц, рыб и растений, прекрасные
ландшафты.
Широкая представленность языков и
культур народов мира взаимосвязаны и
взаимозависимы, все они является частью
единого целого.
Человек благодаря своей способности к
творчеству создал различные виды искусства.
Вдохновляющее многообразие окружающей
среды и возможность самовыражения личности
в искусстве придают жизни глубокий смысл,
делают ее увлекательной и духовно богатой.
В современную эпоху глобализации
стираются границы между народами и
культурами различных стран. Именно это
побуждает народы мира к сохранию своей
культурной самобытности. Если говорить о
Кыргызстане, то в стране живет более ста
наций и народностей, пытающихся не только
сохранить, но и развивать свои культурные
о с н о в а н и я . Д л я п о д д е р ж а н и я к ул ь т у р
национальных меньшинств была создана
Аcсамблея народов Кыргызстана. Эти начинания
нуждаются в дальнейшей заботе для сохранения,
возрождения и пополнения биокультурного
разнообразия в полной мере. Ведь именно от него
зависит мирное сосуществование культур, их
взаимное обогащение, сохранение социального
благополучия и исконная красота духовного
богатства человеческого мира.

В целом на постсоветском
пространстве, в частности в странах Средней
Азии и в Кыргызстане, несмотря на сегодняшнюю
свободу творчества, все еще имеют место быть
устаревшие взгляды на культуру и искусство.
Это говорит о том, что данная проблема
нуждается в особом внимании. «Б'Арт Центр»
является одной из работающих в этом
направлении организаций, которая
способствует развитию современного и
традиционного искусства в Кыргызстане.
Основанный в 2007 году «Б'Арт Центр»
паралелльно занимается проектной и
выставочной деятельностью по нескольким
направлениям, таким как культура, искусство и
социальная сфера.
Основная миссия «Б'Арт» - содействие
развитию искусства и культуры в Кыргызстане.
Важнейшей задачей центра является развитие
открытого и универсального творческого
пространства, которое будет направлено на
культивирование сотрудничества и творческих
связей между художниками и творческими
союзами, сообществами в Кыргызстане и других
странах. Особое внимание уделяется
продвижению инновационных проектов между
известными и молодыми художниками, которые
работают в области традиционного и
современного искусства, делают вклад как в
сохранение исторического и культурного
наследия, так и в создание, введение и развитие
новаторских техник, подходов и взглядов в
искусстве.
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Искусство многогранно и многолико, оно
обладает огромной силой влияния на сознание
человека, способно формировать мировоззрения
общества и задумываться над вопросами бытия
мира и общества. Как и в любых других вопросах,
касающихся жизни человека на земле, в
сохранении и расширении биокультурного
разнообразия, одну из самых основных ролей
играет влияние искусства на сознание общества
и личности. Именно искусство выступает
бесценным посредником, передающим мысли,
чувства и ощущения, способные формировать
миросозерцание и мироощущуние общества.в
целом.
«Б'Арт» оказывает поддержку молодым
начинающим художникам, способствует
установлению открытого диалога между
местными, региональными и международными
специалистами в области искусства; стремится
со з д а в а т ь б л а г о п р и я т н ы е у с л о в и я дл я
с о х р а н е н и я и р о с т а б и о к ул ь т у р н о г о
разнообразия в республике; формирует активное
переосмысление значения культуры регионов в
развитии искусства Кыргызстана.
Для этих целей было создано
выставочное пространство «Б'Арт». В нем
проводятся выставки, события мира искусства,
семинары, мастер-классы, театральные
презентации и программы международных
обменов.
«Б'Ар т» на безвозмездной о сно ве
предоставляет художникам из регионов и
иностранным художникам, а также
профессиональным организациям выставочное
пространство. В 2009 г. «Б'Арт» провел первую в
Кыргызстане выставку региональных
художников и за период с 2007 по 2009 гг.
организовал творческий обмен кыргызских
художников с тремя странами: Германия,
Швейцария, Турция. На протяжении 3-х лет по
приглашению «Б'Арт» Кыргызстан посетили 20
художников из 7 стран, и кыргызстанские
художники получили возможность представить
свои работы на выставках в 4 странах мира.
«Б'Арт» поддерживает и на постоянной основе
организует события в региональных
художественных сообществах в Ошской,
Джалал-Абадской и Иссык Кульской областях
Кыргызстана и таким образом создает культуру
восприятия современного гражданского
искусства у региональных зрителей.
Центр «Б'Арт» расположен в здании,
которое с советских времен являлось обширным
художественным фондом. Комплекс состоит из
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семи частей разных размеров и форм. Этот
гармоничный комплекс вмещает в себя около 70
студий ведущих художников Кыргызстана. Далее
он включает в себя два выставочных зала
(большой и малый), в которых проводятся
выставки, семинары, мастер-классы, воркшопы,
презентации, театральные представления,
концерты и другие подобные мероприятия.
«Б'Арт Центр» уникален тем, что он вносит
вклад в духовное развитие кыргызского
общества. В своей деятельности «Б'Арт»
пристальное внимание уделяет не только
развитию современного и сохранению
традиционного искусства, но также и
прикладному применению творчества,
способствующего разрешению социальных
проблем общества. Организация проводит
мероприятия, направленные на духовную и
психологическую помощь детям из детских домов
и центров через арт-терапию с привлечением
психологов, художников и преподавателей.
Другим не менее важным направлением
работы центра является формирование
культурной компетентности населения,
поддержка народного творчества,
распространение идеи толерантности в
межэтнических взаимоотношениях среди
различных групп населения по всем регионам
страны. Эта тема весьма актуальна для
многонационального Кыргызстана. Фестивали
фильмов, музыки и песен представителей разных
наций и народностей, выставки с
использованием фото- и видеотехнологий были
проведены в Ошской, Джалал-Абадской,
Баткенской, Нарынской, Таласской, Иссык Кульской, Чуйской областях республики.
Цель многих проектов «Б'Арт Центра» создавать возможности для художников и их
зрителей не только помнить и сохранять но и
открывать ранее неизвестные или забытые
страницы культурного наследия кочевых
народов Средней Азии.
Тема биокультурного разнообразия в том
или ином виде присутствует практически в
каждом проекте центра, и является одной из
самых приоритетных сфер планируемой
д е я т е л ь н о с т и « Б 'А р т Ц е н т р а » .
«Б'Арт Центр» планирует проект,
поддержанный Фондом Кристенсена - «Кочевой
Лагерь Искусств»/ Осмысление
б и о к ул ь т у р н о г о н а с л е д и я г о р н ы х
ландшафтов Центральной Азии. Данный
проект затрагивает
и объединяет
экологическую, языковую и культурную

Ш. Аманкул/ Роль искусства в сохранении
биокультурного разнообразия
Кыргызстана

составляющие биокультурного разнообразия.
В рамках этого проекта предполагается
организовать симпозиум 20 художников из
Кыргызстана, Таджикистана, Турции и
Казахстана вблизи озера Иссык-Куль. Симпозиум
предоставит уникальные возможности для
актуализации и продвижения идей культурного
разнообразия, создания платформы для
сотрудничества художников вокруг идеи
к ул ь ту р н о г о м н о г о о б р а з и я ; п о в ы ш е н и я
осведомленности общественности о важности
сохранения природы и культурного наследия, а
т а к же о р и е н т и р о в а н и я д е я т е л ь н о с т и
общества на гармонизацию отношений между
человеком и природой. Понимание и осмысление
окружающей нас природы через художественное
исследование является основной целью данного
проекта. Такой подход скорее духовный, а не
научный способ исследования, вдохновленный
природным наследием горной страны.
П у т ь , к о т о р ы й м ы в ы б р а л и дл я
художественного выражения биокультурного
разнообразия - очень мощный стимул поиска
новых духовных и эстетических концепций,
сочетающих выраженную оригинальность и
связь с природными источниками. Благодаря
работам лэнд-арт и инсталляциям, созданным
из природного материала, художники обратят
особое внимание на окружающую среду и
призовут людей чувствовать себя более
связанными с природой и пространством.
Произведения искусства вызовут большой
интерес к окружающей среде и станут ее частью
для создания на открытом пространстве
художественного музея, доступного для всех
желающих увидеть и почувствовать своеобразие
творческих концепций художников, работающих
в различных направлениях современного
искусства. Этот проект, в котором примут
участие талантливые художники из разных
регионов, имеет потенциал стать успешной
моделью для будущих проектов,
демонстрирующей не только художественное
творчество и мастерство, но и то, как
художники из различных культур могут
работать вместе.
Все компоненты творческой
деятельности будут сосредоточены на
различных уровнях и направлениях
коммуникаций: современные и традиционные,
индивидуальные и социальные; отношения
между людьми и природой как творческими
созданиями и значимыми вкладчиками в

развитие гражданского общества через
искусство диалога, творческих действий,
совместные презентации интерактивного
общения и публикаций, которые помогут
участникам стимулировать интерес к новым
методам и приемам городской визуальной
к ул ь т у р ы и э к с п е р и м е н т а м в з о н а х
самоидентификации.
П р о е к т н а я д е я т е л ь н о с т ь « Б 'Ар т
Центра» стремится объединить в себе все три
составляющие биокультурного разнообразия:
биологическое, лингвистическое и культурное.
Каждый из проектов центра затрагивает
вопросы, проблемы различных направлений
биокультурного разнообразия.
«Б'Арт Центр» в своей деятельности
работает над тем, чтобы создать
международную платформу для творческих
людей различных профессий, стимулировать
интерес к искусству у молодежи и населения
республики, способствовать повышению
квалификации профессиональных и начинающих
представителей культуры, и в конечном счете,
внести значительный вклад в развитие
и с к у с с т в а и к ул ь т у р ы , а з н а ч и т и
биокультурного разнообразия в целом в
Кыргызстане и за его пределами.
Биокультурное разнообразие – создание
самого Творца, можно сказать, оставленный
пример, образец, и священный долг всего
населения земли в том, чтобы суметь его
сохранить и приумножить. Выбирая искусство
как способ самовыражения, мы достигнем
множества различных сопутствующих целей,
главная из которых - жить в гармонии с собой и с
окружающим миром.
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Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1. Представление Возвращаясь к истокам - выставка - Салон 2009
Көрсөтүү-башатка кайрылуу көргөзмө Салону 2009

Фото 2. Алтарь – инсталяция
Төр - инсталяция

Фото 3. Игра камней- Инсталляция - Проект «В поиске»
Таштардагы оюну – Инсталяция – “Изденүдөө”
атуу проект

Фото 4. Community Sunshine-Public Art project Страна
Солнечного Света - проект «Публичное искусство»
Күн нурунун өлкөсү – “Коомдогу искусство” атуу проект

Фото 5. Участники международного симпозиума «Публичное искусство»
Эл аралык симпозиумдун катышуучулары “Коомдогу искусство”
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Н. Асанбеков/
Эпикалык театрдын сыйкырдуу дүйнөсү

Эпикалык театрдын сыйкырдуу дүйнөсү
Н. Асанбеков
КМФ Сахна
Нурлан Асанбеков - «Сахна» Коомдук Маданий Фондунун директору жана
режиссеру. Макала постановкаларынын негизине кичи эпостор жанрын
камтыган көчмөн театрын кайрадан жаратуу маселесине арналган. Кыргыздын
оозеки чыгармачылыгында улуу “Манас” эпосунан башка 40 тан ашуун кичи
эпостор саналат. «Сахна» театры үчүн бул эл жараткан драмалар.
Театр
бүгүнкү аудиториясын кыргыздын элдик оозеки чыгармачылыгынын байлыгына
тартууга аракет кылат. Театралдык искусствонун ар түрдүү формаларын
куюлуштуруп, улуттук жана заманбап аспаптардын музыкалдык палитрасын
айкалыштырып колдонуу, кичи эпостордун сахналык интерпретациясынын
жаңы чектерин ачууга мүмкүнчүлүк берет.
«Сахна» театры музыкалдык, театралдык искусствонун бийик баалулуктарын
пропагандалап, биздин замандын көрүүчүлөрүн театрга тартуу менен, адамдын
жергеси менен айлана чөйрөсү менен байланышын үзбөй, маданий мурастарын
сактоо улуттук театрдын кайрадан жаралуусунун булагы болооруна ишенет.
Бул Кристенсен Фондунун биологиялык жана маданий түркүндүүлүктүү сактап
калуу миссиясына төп келет.

Коомдук “Сахна” Маданият Фондунун
пайда болуу идеясы, сахнанын таасири аркылуу
кыргыздын кичи эпосторун кайра жаратуу
зарылдыгынан келип чыкты. Бул көчмөн
театрдын изин издөө; көчмөн калктардын
театралдык маданияты бар беле жана аны
кантип көрүп, билсек болот? - деген суроого жооп
а л у у. Б и з Ев р о п а , К ы т а й , Я п о н и я ж . б .
отурукташкан элдердин театрларынын
тарыхын билебиз, бирок көчмөндөрдүн
театралдык формасы жана кыймыл-аракети
кандай көрсөтүлгөн - мына ушул суроого биз
жооп табалы деген элек. Биздин кыймыларакеттерибиз байыркы уламыштар менен
театрдын азыркы формасын оптималдуу
синтезделген калыпка салууга мүмкүнчүлүк
берди. Бизге-кыргыздарга, эпостор,
айланасындагы дүйнө жөнүндөгү кыргыздардын
көз карашын, адам менен жаратылыштын өз ара
байланышын, адеп-ахлак баалуулуктарын
чагылдырган элибиздин тарыхы болуп
эсептелет. Жомокчу-акындар деле өздөрүнүн
искусствосунда, уникалдуу драмалык
чеберчилигин да, музыканттык өнөрүн да
пайдаланып, өздөрүнүн “бир актерлук театрын”
көрсөткөн.
Эдуард Бернет Тайлор өзүнүн “Алгачкы
маданият” китебинде жазгандай, Сибирдеги
орустар, орой киргиздердин сүйлөгөн сөздөрүнө
кулак салып, бул варварлардын суудай куюлган
поэтикалык импровизациясына таң калышып:
“Бул адамдар көргөнүнүн баарысынан, улам жаңы
ф а н т а з и я л а р ы ту ул а б е р е т э к е н ! ”
1

Э.Б. Тайлор “Алгачкы маданият” 141 бет.

айтышыптыр1.
Республикабыздын ар бир булуң-бурчунда
кыргыздардын аң сезимине терең сиңип калган,
элдердин эсинде өмүр сүргөн дастандар,
ул а м ы ш т а р к ө п . М ы н а о ш о н д у к т а н
кыргыздардын элдик оозеки чыгармачылыгыда
тигил же бул окуя, легенда, жомок темасында
импровизация кылуу чоң ролду ойнойт. Ар бир
эпостун ыр түрүндө түзүлүп, музыкалык,
ритмикалык негизинин бардыгы кокустан эмес.
М у з ы к а л ы к к о ш т о о с у жо к д а с т а н ч ы г а
аудиторияга таасир этүү кыйынга турат эле.
Биз деле музыкалык коштоону аудиторияга
театралдык таасиринин башкы, эң керектүү
элементи катары пайдаланабыз. Биз эпосчулар
менен бирдикте, биздин музыканттар жана
актерлор колдоно алгыдай жаңы музыкалык
темаларды жана ар кандай музыкалык
аспаптардын айкалышын издегенге аракет
кылып жатабыз. Ар бир эпос сахналык
сүрөттөөнүн эксперименти катары жана жаңы
каражаттарын ачылышы болуп эсептелет.
Көчмөн элдин тотемдик маданиятына
ылайык , бутпарастыктын мифологиялык
линиясын, теңирчиликти чагылдыруу чоң ролду
ойнойт. Адамдын жаратылыш күчтөрүнүн
алдындагы коркунучу, ой-сезимин өнүктүрүп, ага
сыйынууга мажбур кылат. Эпостор менен
иштөөдөгү принцип ар бир көрүнүштү үрпадатка ылайык экени бекеринен эмес,
айланадагы табияттын сырдуу атмосферасы
менен актерлордун медитативдик абалга
чөмүлүүсү сахнада төп келишет.
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Та ң к а л а а р л ы к н е р с е , а л г а ч к ы
маданияттын негиздерине кайрылуу менен, биз
жаңы, авангардуу ачылуулардын босогосунда
туруп, эпостордун жардамы менен, актерлор
менен иш алып баруунун жаңы идеяларын,
формаларын жана ыкмаларын табып жатабыз.
Биз көчмөн театрдын эң оптималдуу формасын
таптык. Дээрлик баардык спектаклдердин
декорациясы жеңил болгондуктан кийин, анча
деле кыйналбай, илгеркидей эле, региондордо
көчүп жүрүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Натыйжада,
биздин театр көчмөн формага ээ болду. Биздин
иш-аракеттерибиз жаңы легендалар менен
санжыраларды издөө менен байланышып, ошол
эпос жана легендаларды жер жерлерде жашаган,
айтуучулардын өз оозунан угууга умтулабыз.
Сахналык дастандын жаңы формасы
жомокчуларга сахнада актер болууга да
мүмкүнчүлүк берет. Алар сахналык көрүнүштү
жалаң эле коштобостон, өзү дагы спектаклдин
канвасына тартылат, анын үстүнө,
импровизациянын мындай эркин формасында
спектаклде бир нече жомокчулар катыша алат.
Келечекте, биз спектаклдерде үч-төрт
жомокчуларды катыштыралы деген пландар
бар...
Азыркы учурда акындардын дастандык
искусствосу ачык айтканда, күм жам болуп,
баасыз элдин оозеки чыгармачылыгы китеп
барактарында эле калууда.
Кристенсен Фондунун жардамы менен,
көчмөн театрды кайра жаратуунун алкагында,
“Аксаткын менен Кулмырза” кичи эпосунун
өзөгүндө спектаклди коюу ишке ашырылды.
Белгилүү поэтесса, Алымкан Дегенбаеванын
инсценировкасы Барпы Алыкуловдун бир аттуу
поэмасынын негизинде жазылган.
С п е к т а л д и н и д е я с ы , с т и л и жа н а
формасы жөнүндө ойлонуп жатып, биз
аткаруунун медитативдик, каада-салт түрүн
тандап алдык, анткени окуянын ар кандай
бурулушу сахнадагы кыймыл-аракетке терең
жана ойчулдук мамилени талап кылат.
Поэтикалык саптарга азыркы жана элдик
аспаптардын коштоосундагы обондор менен
ыргактар кошо өрүлгөн. Аалам, Күн, Суу, Жер,
Шамал, Өлүм менен байланышкан каадасалттык ырым-жырымдардын стилинде ар бир
ыр саптарын көрсөтүүгө аракет кылдык.
Алдыбызга коюлган максат, каада-салтуу,
поэтикалык спектаклдин атмосферасын түзүү
болду. “Сахна” эксперименталдык театрынын
актерлору менен “Соленые орешки” джаз тобу
музыкалык драматургияны элдик, классикалык,
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азыркы аспаптардын синтези аркылуу
жандандыра алышты. Буга окшогон
искусствонун ар түрдүү формаларынын синтези,
фольклор менен джаздын айкалышы,
Республикабыздын музыкалык театрында болуп
көргөн эмес.
“Аксаткын менен Кулмырза” музыкалык
эпосунун композиторлору - “Соленые орешки”
джаз тобунун жетекчиси Бакыт Кыдыкбаев,
белгилүү элдик дастанчы Өмүрзак Кайыпов,
музыканттар Нурбек Серкебаев, Алтынбек
Максутов.
Постановканы ишке ашыруу процессинде,
импровизация жолу менен, жаңы темалар,
музыкалык үндөрдүн кубулуштарын изденүү
маалында, биз, “Аксаткын менен Кулмырза”
эпосунун ыр саптарынын жана мелодикасынын
укмуштуудай айкалышканын сезип, байкадык.
Б ул д о л б о о р д у н а л к а г ы н д а ж а ш
режиссерлору үйрөтүп, даярдоо дагы каралган.
Алар ар кандай областтык театрларда элдик
дастандардын, легендалардын темаларындагы
спектаклдерди жана азыркы пьесаларды
коюууну ишке ашырышат. Бул жаңы идеяларга
муктаж болгон областтык театрларды,
актерлору менен бирге катыштырууга жана
кызыктырууга мүмкүндүк берет. Республика
профессионал, таланттуу режиссерлорго абдан
муктаж. Бул долбоор жаш режиссерлорго
кесибинде өз күчүн байкап көрүп, ачылышына
мүмкүндүгүн берет. Долбоор ишке ашырылгандан
кийин жаш режиссерлор Кыргызстандын ар
кандай театрларында өз алдынча иштей
алышат.
Долбоордун жыйынтыгында, биз “Көчмөн
театрларынын жайлоодогу фестивалын”
уюштургубуз келет. Көчмөн маданиятынын
дүйнөсүнө чөмүлүп, спектаклдерди аскалардын
фонунда, талааларда, оттун жарыгында
көрсөтүлгөн байыркы жасалга - эмеректердин
фонунда коелу деген каалообуз бар. Кристенсен
Фонду Кыргыз Республикасындагы биомаданий
түркүндүүлүк боюнча долбоорлорду
колдогондуктан, жаратылыштын фонундагы
элдик дастандар анын кызыкчылыгына жооп
берет деп эсептейбиз.
Коомду руханий жактан кайрадан
жаралуу проблемасы, көбүнчөсү, өлкөнүн
маданият саясатынан көз каранды. Биз ар
түрдүү мамлекеттик чиновниктер менен
театрдын коомдогу маанилүү ролун, жаш
муундарды элдик эпосторду жаңы театралдык
формалар аркылуу пропагандалоо жолу менен
тарбиялоонун зарылдыгын далилдеп,
түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.

Н. Асанбеков/
Волшебный мир эпического театра

Чоң же кичи эпостор, уламыштар,
легендалар жана жомоктор кыргыз элдик
театрдын кайрадан жаралуусунун булагы боло
алат.
Мына ушундай долбоорлодун жана
Кристенсен сыяктуу фондулардын жардамы
менен элдик маданий мурастарга көңүл бура
алабыз.
Биз ар кандай эл аралык театралдык
фестивалдарда спектаклдерибизди ийгиликтүү
көрсөтө алдык . Көп төгөн театралдык
фестивалдардын байгелерин ээлеп, биздин
спектаклдер чет өлкөлүк театр сынчылары
тарабынан жогору бааланды.
Биринчи “Керээз” спектакли 2003 жылы
көрсөтүлүп, дароо эле жаш театрга кеңири
популярдуулукту алып келди. Бул эпос Кыргыздын
оозеки чыгармачылык маданиятында эң
байыркылардын бири болуп эсептелет.
Бишкекте өткөн “Ак-Ордо” эл аралык театрлар
фестивалында театралдык критиктер Гранпри беришти. Спектакль Н.И.Сацтын 100
жылдыгына карата Москвада өткөн эл аралык
фестивалында, адам менен жаратылыштын
ортосундагы проблеманы жаңыча – каадасалттык жана азыркы каражаттарды
айкалыштырып ачкандыгы үчүн, “21 - кылымдын
театры” аттуу байгени алган.
“Курманбек” спектаклинин премьерасы
2004 жылдын июлунда Бишкекте өттү.

“Курманбек” спектакли Орто Азияда 16-17
кылымдарда болуп өткөн тарыхый окуялардын
негизинде коюлган.
Трилогияны 2005 жылы коюлган,
“Мактым-Дастан” спектакли кортундулайт.
Бул легенда байыркы грециянын каарманыМедеяны элестетет.
Те а т р К ы р г ы з с т а н д ы н б а а р д ы к
региондорунда ийгиликтүү гастролдоп жүрөт.
2005 жылдын апрелинде Швейцариянын КР менен
кызматташуу бюросунун “Эпос – Казакстан
боюнча тур” аттуу долбоору боюнча театр
Астана, Алма-Ата шаарларында ийгилик менен
оюн көрсөттү. 2006 жылдын 23-28 майында
Ташкент шаарында (Өзбекстан) “Ильхом”
театрынын 30 жылдык мааракесине арналган эл
аралык “Чыгыш-Батыш” искусство
фестивалына катышты.
2007 жылы “Сахна” театры, YARA Arts
Group менен бирдикте “Жаңыл” аттуу долбоорго
катышып, Нью-Йорктогу ЛА Ма Ма театралдык
борборунда “Керээз” спектаклин көрсөтүлгөн.
Ошол эле жылы, Польшанын Вроцлав шаарында
өткөн фольклор коллективдеринин эл аралык
фестивалына чакыруу алышкан.
Адабияттар:
1. Э.Б. Тайлор “Алгачкы маданият” 141 бет.

Волшебный мир эпического театра
Н. Асанбеков
ОФК Сахна
Нурлан Асанбеков - директор и режиссер Общественного Фонда Культуры
«Сахна». Статья посвящена вопросу возрождения кочевого театра, в основу
постановок которого берется жанр малых эпосов. В кыргызском устном
народном творчестве, помимо великого эпоса «Манас», насчитывается свыше 40
малых эпосов. Для театра «Сахна» это драмы, написанные народом. Театр
стремится привлечь современную аудиторию к богатству устного народного
творчества кыргызов. Соединение разных форм театрального искусства и
использование музыкальной палитры национальных и современных
инструментов позволяет раскрывать новые грани в сценической интерпретации
малых эпосов.
Театр «Сахна» пропагандирует высокие ценности музыкального,
театрального искусства, приобщает современного зрителя к театру и верит в
то, что источником возрождения национального театра является сохранение
культурного наследия, связи человека с местностью и окружающей его природой,
что созвучно миссии Фонда Кристенсена – сохранение биологического и
культурного многобразия.
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Идея создания Общественного Фонда Культуры
"Сахна" была продиктована необходимостью
возрождения малых эпосов кыргызов путем
сценического действия. Это поиск кочевого
театра и ответ на вопрос: была ли у кочевых
народов театральная культура и как она
выражалась? Мы знаем историю театров
Европы, Китая, Японии и других оседлых народов,
но как выражалась театральная форма и
действие у кочевников - вот на этот вопрос мы
бы хотели найти ответ. Наша деятельность
позволила найти оптимальную форму синтеза
сказания и современных форм театра. Для нас
кыргызов, эпосы являются историей народа, в
которой отражается представление кыргызов
об окружающем их мире, о взаимоотношении
человека и природы, о нравственных ценностях.
И акыны- сказители воплощали в своем искусстве
как уникальное драматическое мастерство так
и дарование музыканта представляя в своем
лице "театр одного актера".
Эдуард Бернетт Тайлор в своей книге
«Первобытная культура» писал, что русские в
Сибири, прислушиваясь к разговору грубых
киргизов, были поражены беспрерывным
потоком поэтической импровизации этих
варваров и говорили: «Что бы эти люди ни
увидели, у них все вызывает новые фантазии!».1
В каждом уголке нашей республики полно
преданий, сказаний, которые продолжают жить
в памяти людей, глубоко укоренившись в сознании
кыргызов. Вот почему, в устном народном
творчестве кыргызов большую роль играет
импровизация на ту или иную тему, историю,
легенду, сказку. И не случайно то, что каждый
эпос построен в стихотворной форме и имеет
музыкальную, ритмическую основу. Без
музыкального сопровождения сказителю было
бы тяжело воздействовать на аудиторию. Мы
же используем музыкальное сопровождение, как
сам ы й о с но в ной , не обхо д и м ы й э ле м е нт
театрального действия, оказывающий сильное
воздействие на аудиторию. Мы стараемся
искать со сказителями эпоса новые музыкальные
темы и сочетания различных музыкальных
инструментов, которыми могли бы владеть
наши музыканты и актеры. Каждый эпос
является экспериментом и открытием новых
средств сценического выражения.
Большую роль играет отражение
мифологических линий язычества,
тенгрианства, что присуще тотемной культуре
кочевого народа. Страх человека перед силами
природы, заставляет его поклоняться ей,
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развивая воображение. Не случайно, что
основным принципом работы над эпосами мы
выбрали ритуальность каждой сцены, ведь
таинство атмосферы окружающей природы и
погружение в медитативное состояние актеров
позволяют органично существовать на сцене.
Как ни странно, обращаясь к основам
первобытной культуры, мы стоим на пороге
новых, авангардных открытий, благодаря эпосам
мы открываем новые идеи, формы и методы
работы с актерами. Мы нашли самую
оптимальную форму кочевого театра. Почти все
спектакли имеют легкую декорацию, что
позволяет нам передвигаться по регионам без
особого труда, как передвигались наши предки. В
итоге, наш театр обрел кочевую форму. Наша
деятельность связана с поиском новых легенд и
сказаний, и мы стараемся искать носителей
эпосов и легенд, которые живут в разных местах.
Новая форма сценического сказания позволяет
сказителям быть еще и актерами на сцене. Они
не только сопровождают сценическое действие,
но и сами вовлечены в канву спектакля, тем
более, в такой свободной форме импровизации в
спектакле может участвовать не один
сказитель. В будущем мы планируем
использовать в спектаклях трех-четырех и
более сказителей.
В настоящее время сказительское искусство
акынов фактически вымирает, а бесценность
устного народного творчества остается в
книгах.
Благодаря Фонду Кристенсен, в рамках
возрождения кочевого театра, мы осуществили
постановку спектакля на основе малого эпоса
«Аксаткын и Кулмурза». Инсценировка Алымкан
Дегенбаевой, известной поэтессы, была написана
на основе одноименной поэмы Барпы Алыкулова.
Вынашивая идею спектакля, стиль и форму, мы
исп ользо вали медит атив но-ритуаль но е
исполнение, потому что любые повороты
событий требуют глубокого и осмысленного
подхода к сценическому действию. В поэтические
строки были вплетены музыкальные мелодии и
ритмы в исполнении современных и фольклорных
инструментов. Мы постарались поставить
каждое стихотворение в стиле ритуального
священнодействия, такие как Мироздание,
Солнце, Вода, Земля, Ветер, Смерть и др. Нами
была поставлена задача, создать атмосферу
ритуального, поэтического спектакля, где
актеры экспериментального театра «Сахна» и
джазовая группа «Соленые орешки» смогли бы
оживить музыкальную драматургию путем
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синтеза фольклорных, классических,
современных инструментов. Такого рода
синтеза разных форм искусства, сочетания
фольклора и джаза еще не было в музыкальном
театре нашей Республики.
Композиторами-аранжировщиками
музыкального эпоса «Аксаткын и Кулмырза»
являлись Бакыт Кыдыкбаев, руководитель
джазовой группы «Соленые орешки», известный
н а р о д н ы й с к а з и т е л ь О м у р з а к Ка й ы п о в ,
музыканты - Нурбек Серкебаев, Алтынбек
Максутов.
В процессе осуществления постановки,
мы, путем импровизации, поиска новых тем и
сочетаний музыкальных звуков, столкнулись с
необыкновенными ощущениями великолепия
созвучий стиха и мелодики эпоса "Аксаткын и
Кулмырза".
В рамки этого проекта входит обучение и
подготовка молодых режиссеров. Они
осуществят постановки спектаклей на темы
народных сказаний, легенд и современных пьес в
различных областных театрах. Это позволит
привлечь и заинтересовать областные театры,
которые нуждаются в свежих идеях и в которых
будут заняты местные актеры. Республика
о с т р о ну жд а е т с я в п р о ф е сс и о на л ь ны х ,
талантливых режиссерах. Этот проект
позволит молодым режиссерам испытать свои
силы и раскрыть себя в профессии. После
реализации проекта молодые режиссеры смогут
самостоятельно работать в различных
театрах Кыргызстана.
В заключение проекта мы хотим
организовать «Фестиваль кочевых театров на
джайлоо». Мы хотим окунуться в мир кочевой
культуры, а поставленные спектакли хотим
показать на фоне скал, в долинах, на фоне древних
построений освещенных огнем. Народные
сказания на фоне природы отвечают интересам
Фонда Кристенсена, который поддерживает
проекты по био-культурному разнообразию в
Кыргызской Республике.
П р о б л е м а д ухо в но г о в о з р ожд е ни я
общества во многом зависит от грамотной
политики культуры в стране. Мы доказываем и
ведем разъяснительную работу с различными
государственными чиновниками о роли театра
в обществе, о необходимости воспитания
подрастающего поколения путем пропаганды
народных эпосов, через современную
театральную форму.
Источником возрождения кыргызского
национального театра могут быть, как

большие, так и малые эпосы, сказания, легенды и
сказки.
С помощью таких проектов и таких
фондов как Фонд Кристенсена мы сможем
привлечь внимание к культурному наследию
народа.
Мы с успехом представляем наши
спектакли на различных международных
театральных фестивалях. Нами завоеваны
различные призы на многих международных
театральных фестивалях, а также наши
спектакли высоко отмечены зарубежными
театральными критиками.
Первый спектакль "Керээз" был показан в
2003 году и сразу принес широкую популярность
молодому театру. Этот эпос является одним из
древнейших в культуре устного народного
творчества кыргызов. Театральные критики
п р и с у д и л и Гр а н- п р и на м е жд у на р о д но м
театральном фестивале "Арт-Ордо" в Бишкеке.
На международном фестивале посвященном 100летию Н.И. Сац в Москве спектакль получил приз
"Театр 21 века" за то, что театру удалось
раскрыть проблему человека и природы поновому как архаичными, так и современными
средствами.
Премьера второго спектакля
"Курманбек" состоялась в июле 2004 в Бишкеке.
Спектакль "Курманбек" основан на исторических
событиях, которые происходили в Средней Азии в
16-17 веках.
Завершает трилогию спектакль
«Мактым-Дастан», поставленный в 2005 году.
Эта легенда напоминает историю древне греческой героини Медеи.
Театр с успехом гастролирует по
регионам Кыргызстана. В апреле 2005 года по
проекту Швейцарского бюро по сотрудничеству в
КР «Эпос – Тур по Казахстану» театр с успехом
выступил в г. Астана, г. Алматы с 23-28 мая 2006
года. Принял участие на международном
фестивале искусств «Восток- Запад» в честь 30
л е т и я т е а т р а « И л ь х о м » , г . Та ш к е н т
(Узбекистан).
В 2007 году театр «Сахна» участвовал в
совместном проекте «Жаныл» с YARA Arts Group,
театральном центре ЛА Ма Ма в городе Нью –
Йорк, где был показан
спектакль «Керээз». В
том же году был приглашен на международный
фестиваль фольклорных коллективов BRAVE
FESTIVAL в городе Вроцлав (Польша).
Литература:
1. Э.Б. Тайлор "Первобытная культура" стр. 141.
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Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1-7.
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Манасчы жана илме кайып дүйнөсү
Т. Бакчиев
КИЦ «Айгине»
Манасчы Талантаалы Бакчиев аян алып, 13 жашынан тартып «Манас»
айта баштаган. Улуу манасчы Шаабай Азизовдун шакирттеринин бири.
Көптөгөн республикалык жана эл аралык фестивалдардын жеңүүчүсү
(Баку, Бишкек, Ташкент, Санкт-Петербург, Улан-Батор, Якутск, Астана,
Соң-Көл), илимий конференциялардын (Амстердам, Алматы, Ташкент,
Бишкек) катышуучусу. Бүгүнкү күндө ал манасчылыкты аркалоо менен, бул
өнөргө карата изилдөө иштерин жүргүзүүдө. Бул өңүттө «Манастааным.
Жомокчунун жолу» (Б., 2003), «Священный зов» (Б., 2005), «Введение в
манасоведение» (Б., 2008) аттуу изилдөө китептери жарык көргөн. Филология илимдеринин кандидаты,
Ы.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик техникалык университетинин доценти. МИБ «Айгиненин»
штаттан сырткары кызматкери.

Манас» дастанын айткан
манасчылардын эл ичиндеги орду обурактуу.
«Манасчылар Кудайдын колдоосунун,
кайыптардын дааруусунун натыйжасында
айтып калышкан» деген ишеним кыргыз элинин
аң-сезиминде орноп келет. Мындай ойду
манасчылардын өздөрү да тастыктайт. Көчмөн
кыргыз элинин сыйынганы жана таянганы –
Манас. Сыйынса да, колдоо сураса да, каргаса да,
алкаса да, сүйүнсө да, кайгырса да «Манас!» деп
турат. Кыргыз эли Манастын өзүн эле эмес, анын
дүйнөсүн жана ага тийиштүү бардык нерселерди
да өзгөчө ыйык тутушат. Мунун себеби эмнеде?
Эмне үчүн Манаска болгон элдик ишеним
ушунчалык бекем? Эмне үчүн жалпы эл (эл
ичиндеги кайсы бир уруу эмес) бир Манаска жана
анын дүйнөсүнө ушунчалык зор маани бөлүп, аны
пантеон тутат?
Жогорудагы суроолор айрымдар үчүн ары
күлкүлүү, ары жөнөкөй угулушу мүмкүн. Ал эми
башка улуттун өкүлдөрүнө же Кыргызстандын
урбанизацияланган жаш муундарына кантип
түшүндүрүп, кандай жооп кайтармакчыбыз?
Мындай кырдаалда туура жана татыктуу жооп
берүү үчүн биз башкача ыкмага өтүп, жаңыча көз
караш аркылуу жаңы усулдарды, критерийлерди
иштеп чыгып, аларды колдонушубуз зарыл.
«Азыркы Манас таануу» илими кризистик
абалда экендиги айдан ачык. Буга бирден бир
себепкер болгон мурдагы материалисттик көз
караштагы илимдин принциптери. Анткени,
азыркы күндө материалисттик багытындагы
принциптер жеке эле гуманитардык илимдерди
гана эмес, так илимдерди да кризиске алып келип
койду.

Мындай туңгуюк абалдан чыгуу
максатында, жаңы багыттагы илимий ишаракеттер, мындан алты жыл мурда, 2004жылы, Кыргызстанда уюшулган «Айгине» аттуу
маданий-изилдөө борбору тарабынан турмушка
ашырылып жатат. Жогоруда аталган
суроолорго жооп издөө аракетинде «Айгине»
борбору манасчыларды изилдөө объектиси жана
жеке субъект иретинде да алып, өзүнүн илимий
иш-аракеттерин жүргүзүп келет. «Айгиненин»
бул маселе боюнча азыркы таптагы иши –
материал топтоо жана манасчыларды
сыртынан байкоо түрүндө өтүп жатат. Ал эми
топтолгон бул материалдардын негизинде,
буюрса, келечекте орчундуу илимий эмгектер
жаралат деген ишеним бар.
Кыргыз элинин салттуу маданиятынын
бир көрүнүшү катары «манасчылык өнөрүн»
толук эсептөөгө болот. ХХ кылымдын 30жылдарынан тартып, фольклористтер менен
этнографтар манасчылык өнөрүнө кызыгуусун
арттырып келишкени менен, илимий объект
катары изилдөөгө алышкан эмес. Ал эми
манасчылык өнөр тууралуу биз азыр эмне
билебиз? Колубузда кандай маалыматтар бар?
Ооба, манасчылардын аркасынан түшүп,
көкүрөгүнө сактап, баяндап келген «Манастын»
текстин үлгүрүшүнчө кагазга, аудиовидеотасмаларга түшүрдүк . Сурамжылап
отуруп, кыскача, обзордук түрдө өмүр баянын,
портретин түздүк. Өмүр баяны менен кошо
алардын «Манасты» айтып калгандыгынын
айрым бир себептери жөнүндө кыскача
маалымат алдык. Дагы?
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Мындай кейиштүү абалды кыргыз эле
эмес, жалпы дүйнөлүк илимде да байкаса болот.
Бул жөнүндө белгилүү орус окумуштууфольклористи Б.Путилов мындай дейт:
«Атаганат, моюнга алышыбыз керек. Биздин
жана чет элдик илим бул маселенин үстүндө
болгон мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу жумшай
алган жок. Эпостун тарыхы, генезиси, мазмуну,
поэтикасы деп жатып, биз айтуучунун
т а б и я т ы н ж а н а а й т у у ч ул у к ө н ө р д ү н
маселелерин борбордук орунга кое албай келдик.
Улам бир айтуучунун вариантын кагазга
түшүрүү менен алектенип жатып, биз анын
өнөрүнүн калыптанышына, текстти
өздөштүрүшүнө, эпосту аткаруудагы
өзгөчөлүктөрүнө, вариативдүүлүгүнө, өзүнүн
репертуарына болгон жеке көз карашына көңүл
бура албадык. Айтуучунун аркасынан сая түшүп,
эпостун текстин жазып алабыз деп жатып,
анын жан дүйнөсүн түшүнүүгө үлгүрө албай
калдык. Жазылып алынган текст аркылуу биз
айтуучунун деңгээлин аныктап жаттык. Ал эми
эпос жыйноочулардын көпчүлүгүндө, айтуучулук
өнөрүн иликтей турган, так иштелип чыккан
программа да, методика да болгон эмес. Мына
ошондуктан, азыркы күндө сейрек кездеше
турган жомокчу жана анын өнөрү жөнүндө
кеңири маалымат бизде жок болуп жатат»
(5.10-б.).
М.Пэрри, А.Лорд, Б.Путилов сыяктуу
окумуштуулардын айтуучулук өнөрдүн келип
чыгышы, калыптанышы жөнүндө ири илимий
изилдөө иштерин эске албаганда, абал чын эле
кыйын. Айтуучулук өнөр сыяктуу феноменди
изилдөөдө азыркы фольклористика илиминин
мүмкүнчүлүктөрү өтө эле чектелүү болуп калды
көрүнөт. Андыктан, антропология,
трансперсоналдык психология, этнология,
теософия сыяктуу илимдердин катышуусу менен
гана айтуучулук өнөрдүн айрым сырларын ачууга
келечекте мүмкүнчүлүк ала алабыз. Бул жагынан
алганда, манасчынын практикасы (башынан
өткөргөн окуялары, тагдыры) табылгыс, баалуу
илимий изилдөө объектиси катары кызмат
аткарып бере алат.
Манасчылардын дээрлик бардыгы
(жаратман манасчы дегеним) кайыптардын
дааруу(кайып – ар. жашыруун, көрүнбөс; даары –
жандап өтүү, тийип өтүү) процессинен өтөт.
Талапкердин кайыптар («кайыптар» деп жатып,
биз «Манас» дастанынын каармандарын айтып
жатабыз) менен болгон эң алгачкы жолугушуусу,
адатта таанышуу түрүндө өтөт. Андан соң
кайыптар талапкерден «Манас» дастанын
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айтышын өтүнүшөт. Кокус, ал кетенчиктей
турган болсо, буйрук беришет, катуу талап коюп,
кысмакка алышат.
Мисал иретинде, манасчы Уркасым
Бегалиевдин (1924-1990) атасы Бегаалынын
башынан кечирген окуясын айта кетели:
«Бегаалы жаш кезинде бир жактан келе жатып
ат үстүндө үргүлөп кетет. Суунун кечүүсүнөн
өтүп бара жатканда атынан чакырган кимдир
бирөөнүн үнү угулат. Көзү умачтай ачылып,
артын караса ак сакалчан адам токтой турушун
буюрат. Кызуу неме чочуп кетип, ал чакырыкка
токтомок турсун коркконунан атын камчылап,
качып жөнөйт да, үйүнө келип эс-учунан танып
жыгылат. Ошол күндөн баштап Бегаалыны
баягы ак сакалчан адам “Манас” айтасың!” деп,
кыйнай берет. Бегаалы буга көнбөй коёт. Көп
өтпөй ооруга чалдыгып көз жумат” (1.4-5-б.).
Демек, талапкердин кайыптар менен
болгон биринчи жолугушуусу чоң
жоопкерчиликти жана чечкиндүүлүктү талап
кылат. Коркуу же чочуунун натыйжасында
шашып, туура эмес чечим чыгара коюу
талапкердин келечеги үчүн өтө эле опурталдуу.
Арийне, ар талапкердин кайыптар менен
болгон эң биринчи жолугушуусу ар башка мүнөздө
ө т ө т . Б и р о к жа л п ы жо н у н а н а л г а н д а ,
жолугушуунун сюжеттик өзөгү, бардык учурда
тең бирдей окшош. Көпчүлүк учурда калың колдун
аттанып бара жатышы же боз үй ичиндеги
тамак-аш жайнаган кең дасторкондун үстүндө
отурган Манас баштаган сүрдүү баатырлар
(кырк чоро), кээде («Манас» «үчилтигиндеги»
башкы каармандар) Бакай, Каныкей, Семетей,
Күлчоролор көрүнөт. Кээ бир талапкерлер
Коңурбайды же Манас менен Коңурбайдын
салгылашып жаткан сценаларын көрүшөт. Дагы
бир айрым учурларда көзү өткөн манасчылар да
түшүнө кирип же өңүндө көрүнөт. Түшүндө же
өңүндө келген кайыптардын баары эле болочок
манасчы менен бет алып сөзгө келе бербейт.
Алардын ичинен көпчүлүк учурда «Манас»
дастанында баяндалган - «кайып болгон беш
берен» гана ортомчу милдетин алат (Бакай,
Каныкей, Семетей, Айчүрөк, Күлчоро - Шаабай
Азизовдун сөзү боюнча). Кээ бир кырдаалдарда
ортомчунун кызматын ак сакалчан карыя, көзү
өткөн манасчылар же жаңырган үн да аткарат.
Ортомчулар, оболу болочок манасчынын атынан
чакырып, атчан же дасторкон үстүндө отурган
баатырлардын бардыгы менен тааныштырып,
өздөрүнүн кайда жол тартып бара жатканын
айтып, анын атайын тандалып алынып, мындан
ары аларды айтып жүрүшүн өтүнүшөт. Ал эми
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айрым бир учурларда кайыптардын буйрук
кылган мисалдарын да кездештирсе болот
(Бегаалынын мисалында).
Ка й ы п т а р д ы н к э э б и р л е р и б у ю м
(бермет), азык (таруу), зат (кум) тартуулап
жатса, манасчы Мамбет Чокморовдун денесине
кайыптар мөөр басышат:
«Жашы жыйырмага чамалап калган
учурунда, Мамбет Тастар-Ата деген жерде уй
минип кой кайтарып жүргөн жеринен көшүлүп
талыкшып уктап кетет. Көзүнө Манас
баатырдын кошууну, көк желек, туу көтөргөн эл
көрүнөт. Алардын арасынан бирөө басып келип:
«Буларды тааныйсыңбы»? – деп, опузага алат.
Тааныбай тургандыгын, алгач жолу көрүп
жаткандыгын айтканда, көп элдин ичинен
бирөөлөрдүн: «Найза менен сайып өлтүрүп
ташта», - деген үнүн угат. Мамбеттин жанына
келип опузага алган адам: «Коркпогун, Манас
деген ушул болот. Чыгыштан Батышка
баратат. Эми сен «Манас» айтып каласың», дегенде, дагы бирөөлөрүнүн: «Жүрөгү түшүп
калды, кантип айтсын, мөөрүңдү төшүнө бас», дегенин Мамбеттин кулагы чалат. «Аттын
таноосун бетине кармап, тилсиз кылып
салбадыңбы», - деген дагы бир добуш чыгат.
«Айтат, буулугуп жүрүп эле айтат, бас
мөөрүңдү!» – деп, капталдан да бирөө чыгат.
Дагы бир добуш: «Айтат! – деп, үн катат. –
Бетиңди колуң менен баскын!». Ошондо, куйругу
сопол көк аты бар, башына селде чалынган
келбеттүү адам атынан түшүп, Мамбеттин
төшүнүн оң жагына мөөрүн басып: «Болду, эми
бул бала жыйырмага чыкканда «Манас» айтып
калат» - деп, жүрүп кетишет» (3.5-б.).
Жогоруда байкалгандай, кайыптар
талапкерге азыктын бир нече түрүн тартуулап
жатышат: таруу, айран. Азыктын түрү жана
химикалык курамы жагынан алганда, белгилүү
бир символикалуу маанини аткарып, келечекте
дастандын тигил же бул бөлүгүн («Манастын
ата-бабалары», «Манас», «Семетей», «Сейтек»
жана андан кийинки урпактары), бүтүн
мазмунун же айрым окуяларын айта
тургандыгын билдирет. Тагыраак айтканда,
тартууланган бул зат – «текст». Дагы,
сунушталган азык-заттар сыртынан таруу,
айран болуп көрүнгөнү менен, тата келгенде
таптакыр башкача бир жагымдуу, мурда татып
көрбөгөн даам сезилгени бар. Ал эми кайыптар
тартуулаган насип, сөзсүз түрдө болочок
манасчылар тарабынан жеп-ичилиши кажет.
Анын ооз тийип, жарым-жартылай, баарын жепичиши же таптакыр ооз тийбей коюшу,

дастанды ошончолук чыгармачылык деңгээлде
айтып же айтпай калышын билдирет. Мисалы,
Чоюке Өмүр уулунун мисалында баяндалгандай,
ышкындын кабыгын аачыганы Кызыл-Кыя
тарапка Чоюке менен барган Молтой уулу
Казакбайдын оозуна, аксакал салып берген
тарууну бүркүп жибериши, анын келечекте
«Манас» айтпай калышын түшүндүрөт.
Кээде, тескерисинче, тандап алган
адамынан кайыптар азык беришин, курмандык
чалышын талап кылышат. Залкар манасчы
Саякбай Каралаев, Бакай баш болгон «Манас»
д а с т а н ы н д а г ы б и р к а т а р жо о к е р л е р г е
кабылгандан кийин алар: : «Жолуңан эки кой
айдаган киши чыгат, ошону сатып ал да,
үйүңө барып, элден бата алып, союп бергин да,
ушул көргөндөрүңдү айтып жүр» - дешкен (4.17б.).
Жо г о ру д а б е л г и л е г е н д е й , б о л о ч о к
манасчы менен кайыптардын ортодогу
байланышы ар дайым эле жай өтө бербейт.
Мурда-кийин мындайды көрбөгөн болочок
манасчы коркуу, чочуу, тартынуу, түшүнбөө, таң
калуу, сүрдөө абалына дуушар болот. Демек, алар
мындай окуяга мурда даяр болгон эмес, а түгүл
дастандын мазмуну менен да терең кабардар
болбошу мүмкүн, болсо да кимдир бирөөлөр
аркылуу жалпы маалымат гана алышы
ыктымал. Ошондуктан кайыптардын:
«билесиңби?», «уктуң беле?», «айтасыңбы?» же
«айт!», «айтасың!» деп, талап коюп,
кыстагандыгы, жаш баланы коркуу сезимине
жеткирип, «ооба» же «жок» деп, чукул айта
салгандыгы да ажеп эмес. Оозуна насиптин
салынганы - кайыптардын баланы дастан
айтууга милдеттендиргендиги. Ал эми
кандайдыр бир себептер менен талапкер кийин
айта албай калган болсо, аны кайыптар жайжайына койбой, көндүрмөйүн кайра-кайра келе
берип, талабын күчөтө беришет. Буга карата
Ыйманбек Ысмайыловдун (1938-2008) мисалына
токтололу:
«Ыйманбектин 17 жаштагы кези. Бир күнү
Ыйманбек айылдан тоого бара жатып, айлананы
каптап жаткан отту көрөт. Аңгычакты,
кайдан-жайдан жаңырган бир үн: «Токто! Тээтетиги маңдайыңдагы калың колду көрдүңбү?
Түмөн колдун башында чоң кула ат минген Манас
турат. Бул Манас атаңдын колу. Сен Айкөл
баатырдын колунун астынан кез келдиң. Аттан
түшүп, батасын ал!» – деп буйрук берет.
Ыйманбек аттан түшүп, сандаган кол тарапка
жакын барып, салам берет. Алик алган эч ким
жок. Анын ордуна кайрадан баягы үн: «Эй жигит,
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ушул отту, ушул топту эсиңден чыгарбай,
тилиңди таптап, кебиңди тактап айтып жүр!
Тукумуң курч, эл ээси болсун! Жээниң жер ээси
болсун!» – деп, көздөн кайым болушат. Айлананы
каптаган от, жалындап күйө берет. Ыйманбек
чөнтөгүнөн макисин алып, өзү турган жердин
бетин тегерете чийип чыгат. Мына ошондо гана
эч нерсе болбогондой болуп, от өчөт. Ыйманбек
тоодогу атасына эптеп жетип, болгонун
болгондой кылып айтат. Атасы Ысмайыл
уулунун «Манас» айтышын туура көрбөй, тыйып
коет. Кийин Ыйманбек 35 жашка келгенде, баягы
үн кайрадан угулуп: «Биздин талабыбызга көнбөй
койдуң. Энчилүү нерсени ээсинен ала албайбыз,
тукумуңа оодарабыз, ошондо аяна турган болбо!»
– деп, жоголуп кетет. Кийин айткандай эле,
манасчылык өнөр Ыйманбектин тун небереси
Уланга өтөт» (Улан Исмаилов - информациолог,
2007-жыл, 29-март).
Болочок манасчынын оорус у узак
убакытка, а түгүл бир нече ай, жылдар бою
созулушу ыктымал. Манасчынын «оорусу» деп
жатып, илимий чөйрөдө кеңири белгилүү болуп
калган бүбү-бакшылардын (шамандардын)
«оорусуна» кайрылсак болот. Себеби, эки
«оорунун» ортосунда кандайдыр бир жакындык
бар экендиги байкалат. Бул тууралуу 1999-жылы
Кыргызстанга келип өзүнүн изилдөө иштерин
жүргүзүп кеткен, мажар этнографы Д.Шомфаи
Кара мындай дейт: «Бир нерсени эске алып
коюшубуз абзел, элдик баатырларды баяндаган
ыйык жомоктор менен шаманизм тыгыз
байланышта. Манасчылар бүбү-бакшылар
сыяктуу эле, көп оор кыйынчылыктарды
башынан кечиришет. Балалык чагында алар
бийик тоолорго чыгып, ал жерден жоголуп кетип,
жомоктун колдоочулары - кайыптар менен
(көпчүлүк учурда ак сакалчан карыя) жолугушат.
Кайыптар алардын жомок айтышын талап
кылышат. Бул процесс «аян» деп, аталат. Алар
жомок айтып жатып, кайыптар менен
байланыш түзүшөт. Мына ошол жомокту айтуу
менен гана, алар кайыптарды ыраазы кыла
алышат. Бүбү-бакшы менен манасчынын
ортосундагы жакындык бар экендиги тууралуу,
дагы бир далил менен түшүндүрсө болот: казак,
кыргыз жана уйгур тилдеринде «бакшы» деген сөз
- «шаманды» түшүндүрсө, каракалпак, түркмөн,
өзбек тилдеринде «бакшы» деген сөз – «дастан
айтуучуну» түшүндүрөт» (7.13-б.).
Ал эми манасчылык өнөрүндөгү оорунун
түрлөрүнө кайрылганыбызда, анын ар кандай
түрлөрү байкалат, көбүнчө: баш оору, талма,
депрессия. Бул тапта, болочок манасчы
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жалгыздыкты каалап, айланасындагы
адамдарга, турмуш-тиричиликке мамилеси
кайдыгер, өзү да түнт болуп, ээн, адам буту
баспаган жерлерге, күндүзү же түнү болобу, жайы
же кышы болобу, бир нече убакытка чейин эч
кимге айтпай качып, кайыптар дүйнөсүндө
жүргөн учуру.
Ушундай кезде, сыртынан көргөн адам,
анын өзү менен өзү болуп, күңгүрөнүп, ичинен үн
кайрып, кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп,
дастандын айрым бир ыр саптарын оозеки
айтып жүргөнүн байкаса болот. Бул психикалык
оор абалды ал өзү да түшүнбөй, башкаларга да
түшүндүрө албайт. Денеси өз калыбында
козголбой кала бергени менен, жан дүйнөсү, аңсезими Манас дүйнөсүнө же Манаска тийиштүү
ыйык жерлерге саякаттап кеткен мисалдар да
кездешет. Ушуга карата, манасчы Шаабай
Азизовдун бир айтканы эске түшөт: «Мен үйдө
уктап жатып эле, бир түндө Айкөлүмдүн баскан
жерлерин кыдырып чыгам же мурда-кийин ал
жерлерди барып көрбөсөм, кантип айтмакмын,
калпычы болуп». Негизинен, бул көпчүлүк эле
манасчыларга тийиштүү көрүнүш. Мына
ушундан улам, андай кубулуштарды мурда угупкөрбөгөн болочок манасчынын жакындары аны
«оорукчан» деп да кабыл алышат. Баарынан
кызыктуусу, профессионал медицина да мындай
кесел-оорунун туура, так диагнозун коюп,
терапиялык жактан дарылоого же жөнгө
салууга кудурети жеткен эмес.
Болочок манасчынын бул «оорусун»,
Манас дүйнөсүнө кирүү жана
трансценденталдык күчкө ээ боло башташы деп
т ү ш ү н с ө б о л о т . Б ул п р о ц е с с т и д а г ы ,
манасчылыкка өтүүдөгү, кирүү сынагы деп
түшүнүү керек. Кайыптардын даарып турган
у ч у ру н д а , жа ш т а л а п к е р д и н а т а - э н е с и
калыптанган манасчынын колуна тапшырып,
курмандыкка мал чалып, манасчыдан бата алат.
Себеби, кыргыздар: «Манасты Кудайдан кийинки
бардык жогорку күчтөрдөн бийик турган күч»,
катары кабылдаган. Ошондон улам, Манас
дүйнөсүнө таандык жогорку күчтүн каалоосун,
талабын эки кылбай аткарууга далалат
кылышкан.
Андай «ооруга» чалдыккан болочок
манасчы үчүн, дагы бир чексиз кайыптар
дүйнөсүнүн эшиги ачылат. Манасчы – бул өзү
жашап, өмүр сүрүп жаткан дүйнө менен илме
кайыптар дүйнөсүнүн ортомчусу, эки ортонун
көпүрөсү сымал. Манасчынын илме кайыптар
дүйнөсүнөн алган кабары, реалдуу өзү жашап
жаткан дүйнөгө жар салынат. Ал эми кайыптар

Т. Бакчиев/
Манасчы жана илме кайып дүйнөсү

дүйнөсүнүн бары-жогун аныктоо келечектин
иши. Буга чейин батыш илимпоздору
белгилегендей, аны аныктоонун азырынча эки
гана жолу бар сыяктуу, бири эксперимент жолу,
экинчиси субъективдүү (8.149-150-б.).
Ал эми манасчылыкка карата, «оору»
деген термин иретинде колдонулган сөз көп кошо
бербес, эл ичинде аны «кайыптардын дааруусу»
деп атап келишкен. Андыктан «манасчынын
оорусу» эмес, «манасчыны кайыптардын
даарышы» деп кабыл алгандыгыбыз оң. «Түш»,
«оору» бул бири-бирине өтө жакын, адам баласы
менен бирге жаралган жана ар дайым бирге
жашап, бирге өмүр сүрүп келген эки чоң кубулуш.
Түш да, оору да адамдын өзүндө, тулку боюнда,
ж а н
д и л и н д е ,
т е р е ң
түпкүрүндө. Алардын сыртка чыгууга болгон
бирден-бир мүмкүнчүлүгү, аң-сезимдин өзгөчө
абалы. Түш көрбөгөн да, оорубаган да адам
болбосо керек. Демек, адамзаттын жашоосунда
алардын ээлеген орду эбегейсиз зор. Түш менен
ооруну «өлүмдүн кабарчысы» деп, каршы күрөшүп
келебиз. Ал эми бул эки чоң кубулуштун башка
жагын кабыл алгыбыз жок. Бирок манасчы
башынан өткөргөн «түш көрүү», «оору»
процесстери аркылуу үлкөн дастанды кабыл
алып, эс-жадына багып, дүйнөгө тартуулап
жатпайбы? Адамзаттын жашоосунда түш да,
оору да терең сырга оролгондуктан, адамзат
тикесинен тик туруп, ар дайым алар менен
алпурушуп келет. Ал эми аларды толук
түшүнүүгө кудурети жеткен эмес, себеби
трансценденталдык дүйнөнү кабылдоодо
адамдын мүмкүнчүлүгү чектелүү экен. Учурунда
айтылуу батыш ойчулу И.Кант белгилегендей:
«Башка дүйнөнү билип, түшүнүү үчүн биз бул
дүйнөдө керектеп, алып жүргөн эс-акылыбыздан
ажырашыбыз керек».
Ааламдын сырын толук ачууга
умтулабыз. Мүмкүнбү? Себеби аалам өзүбүздө.
Өзүбүздү толук ачалмайын, ааламга баш
багалбайбыз. Бабалар айткан 18 миң ааламдын
бири – адамзат. Ар бирин өз-өзүнчө ачып чыгуу
мүмкүн эмес. Ал бир өлбөс, өчпөс бүтүндүк, бир
система. Ааламды түшүнүүгө адамдын эс-акылы,
аң-сезими тоскоолдук кылат. Ал эми аны
түшүнүүнүн, кабыл алуунун бирден-бир жолу эсакылдын, аң-сезимдин өзгөчө абалы окшобойбу.
Ошондон бир чыркыраган чындык чыгат бейм.
Аң-сезимдин өзгөчө абалында жаралган
манасчынын айтып жаткан баяны чексиз
мейкиндиктен келген кабар. Адамдын эс-акылы
үчүн, бул кабар гениалдуу. 6-7 жаштагы баштериси ката элек, эс-акылы жетиле элек

тестиер бала-манасчынын транс абалындагы
оозунан чыккан зор тексттин терең
философиялык ою академиктердин башын маң,
өзүн таң калдырып келген ааламдын миң
сырынын бири эмес бекен?
Жогоруда берилген манасчылардын
башынан кечирген бир катар мисалдардан улам,
катардагы адамдын мүмкүнчүлүктөрүнө чак
келбеген, кандайдыр бир сырдуу окуялар менен
коштолгон табигый кубулуштарга байкоо
жүргүздүк. Арийне, мындай материал толук
кандуу илимий иликтөө ишинин талаптарына
жооп бербеши мүмкүн. Бирок, сөздүн толук
маанисиндеги «Азыркы Манас таанууга» келиш
үчүн алгачкы илимий кадамдар ушундай гана
мүнөздө боло алат.
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Манасчи и мир кайыпов - усопших героев эпоса
Т. Бакчиев
КИЦ «Айгине»
Манасчы Таланталы Бакчиев поверил в вещие сны и с 13 лет начал
рассказывать "Манас". Один из учеников великого манасчи Шаабая Азизова.
Победитель многих республиканских и международных фестивалей (Баку,
Бишкек, Ташкент, Санкт-Петербург, Улан-Батор, Якутск, Астана, СонКуль), участник научных конференций (Амстердам, Алма-ата, Ташкент,
Бишкек). Изданы его книги "Манасознание", "Путь сказочника" (Б., 2003),
"Священный зов" (Б., 2005), "Введение в манасоведение" (Б., 2008). Кандидат
филологических наук, доцент технического университета имени Ы.
Раззакова. Внештатный сотрудник КИЦ "Айгине".

Место, которое занимают в народе
манасчи (сказители "Манаса"), рассказывающие
поэму "Манас", очень весомое. В сознании
кыргызского народа живет поверье, что манасчи
стали рассказывать "Манас" в результате
влияния и поддержки кайыпов (усопшие герои
эпоса). Такого мнения придерживаются и сами
манасчи. Кыргызский кочевой народ молился и
воспевал "Манас". И в радости, и в горе, молясь и
проклиная, он все равно твердит "Манас!" Для
кыргызского народа святым считается не
только Манас, но и его мир и все присущие ему
вещи. В чем причина этого? Почему вера народа в
Манаса так крепка? Почему весь народ (не только
одно племя народа) уделяет огромное внимание и
считают пантеоном не только Манас, но и его
мир?
Для некоторых людей такие вопросы
могут показаться простыми или же смешными.
К сожалению, в наше время таких людей
становится все больше и больше. Как в такой
ситуации донести идеи эпоса Манас до
урбанизированного поколения нашей республики,
не говоря о представителях других наций и
народностей? Видимо, нам необходимы другие
способы и методы приобщения современного
человека в мир эпоса Манас.
Наука "Современное манасоведение" сейчас
находится в кризисном состоянии. Одной из
причин этого является использование прежних
материалистических научных принципов
исследования. Более того эти
материалистические принципы привели в
кризисное состояние не только гуманитарные,
но и точные науки.
Чтобы выйти из такой ситуации шесть
лет назад, в 2004 году был организован
культурно-исследовательский центр "Айгине",
который проводит новые научные работы в
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этом направлении. Чтобы найти ответ на все
вышеуказанные вопросы, центр "Айгине"
ориентирует свои научные исследования на
рассматривание манасчи как особого объекта
исследования. Исследования проводятся в виде
наблюдения за манасчи и накопления материала.
А по результатам сбора материалов, мы в
будущем можем написать множество научных
трудов.
Одним из видов традиционной культуры
кыргызского народа можно полностью считать
"искусство манасосказания". Начиная с 30-х годов
ХХ века фольклористы и этнографы хотя и
интересовались искусством манасосказания, но
как объект науки его не исследовали. Что мы
сейчас знаем об искусстве манасосказания? Какие
данные у нас есть? Да, от манасосказителей,
которые знали "Манас" и хранили его в душе, мы
по возможности записали его на бумаге, аудио и
видео. Опрашивая, вкратце составили его
биографию и портрет. Вместе с биографией
получили краткую информацию о том, по какой
причине они стали рассказывать "Манас". Об
этом российский ученый-фольклорист
Б.Путилов сказал: "Жаль, но мы должны
признать, что и наша и зарубежная наука не в
нужной мере работали над этой проблемой.
Говоря об истории, генезисе, содержании, поэтике
эпоса, мы не смогли поставить на центральное
место проблему естества сказителя и искусство
сказания. Увлекаясь записью на бумаге варианта
сказителя, мы не смогли обратить внимание на
становление этого искусства, восприятие
текста, особенность исполнения эпоса,
вариативность, взгляд на исполнение своего
репертуара. Следуя за сказителем, чтобы
записать текст эпоса, мы не успели понять его
духовное состояние. Уровень сказителя мы
определяли по записанному тексту. А у многих
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собирателей эпоса не было ни разработанной
п р о г р а м м ы , н и м е т о д и к и и сс л е д о в а н и я
и с к усс т в а с к а з и т е л я . В о т п о э т о м у н а
сегодняшний день у нас нет полной информации о
редко встречающихся сказителях и об их
искусстве (5. с.10).
Если не учитывать научноисследовательские работы ученых М.Пэрри,
А . Лорда, Б.Путилова о возникновении и
становлении сказительского искусства, то
положение и вправду плачевное. Возможности
науки фольклористики при исследовании
сказительского искусства как феномена,
возможно, были ограничены. Только при участии
таких наук как анропология, трансперсональная
психология, этнология и теософия, мы можем
получить возможность открыть некоторые
тайны сказительского искусства, раскрыть
практику манасчи (судьба, его истории) как
ценного объекта научного исследования.
Манасчи проходят через процесс влияния
каипов. Первая встреча претендента с каипами
(под "каипами" мы подразумеваем героев эпоса
"Манас") обычно проходит в виде знакомства.
После этого каипы просят претендента
рассказывать "Манас". Если он начнет
отказываться, то его будут вынуждать,
приказывать, требовать, чтобы он рассказывал
"Манас". В качестве примера расскажем еще об
одной истории, которую пережил отец манасчы
Уркасыма Бегалиева (1924-1990 гг.). Молодой
Бегаалы ехал откуда-то и задремал. Когда он
переезжал через реку, он слышит голос, который
называет его имя. Внезапно он открывает глаза
и оглядывается назад, на голос, белобородый
старик приказывает ему остановиться. Чуть
подвыпивший Бегаалы не то чтобы
остановиться на голос, а испугавшись, ударил
свою лошадь плеткой и умчался прочь, а по
приезду домой потерял сознание. С этого дня
этот старик начинает мучить его, твердя: " Ты
будешь рассказывать "Манас!" Бегаалы не
соглашается на это. А через некоторое время он
умирает от тяжелой болезни. (1. с. 4-5)
Значит, первая встреча претендента с
каипами требует большой ответственности и
р ешит ель но сти. В р езуль т ат е стр аха,
поспешное принятие неправильного решения
может плохо повлиять на будущее
претендента.
Самая первая встреча каждого
претендента с каипами может быть у каждого
по разному. Но в целом, сюжетная основа во всех
случаях одинаковая. Во многих случаях видно, как

воины собираются в поход или как в юрте, за
накрытым дастарханом (столом) сидят Манас и
его 40 воинов, а иногда роль посредника
выполняют Бакай, Каныкей, Семетей и Кульчоро
(главные герои трилогии "Манас"). Некоторые
претенденты видят только одного Конурбая или
сцены, где сражаются Конурбай и Манас. А еще в
некоторых случаях они видят во сне, а иногда и
наяву, умерших манасчи. Не все явившиеся во сне
каипы могут заговорить с претендентами.Во
многих случаях, как рассказывалось в эпосе
"Манас", только 5 "ушедших в мир каип святых"
могут выполнять роль посредника (Бакай,
Каныкей, Семетей, Айчурек, Куль-Чоро - по словам
Шаабая Азизова). В некоторых ситуациях роль
посредника выполняют белобородый старик,
умершие манасчи или проносящийся, будто эхо,
голос. Посредники сначала зовут будущего
манасчи по имени, знакомят его со всеми
батырами, которые едут верхом или сидят за
дастарханом, рассказывают о том, откуда и
куда они едут и просят, чтобы он рассказывал о
них. А в некоторых случаях можно встретить
примеры, где каипы приказывают (на примере
Бегаалы).
Одни каипы дарят вещи (жемчуг),
продукты (пшено), предметы (кум), а на теле
манасчи Мамбета Чокморова они оставили
отметину:
"Когда Мамбету было двадцать лет,
однажды он засыпает в Тастар-Ата, где верхом
на корове пас овец. Ему снится войско Манаса
батыра с синими знаменами и флагами в руках.
Один из войнов подошел к Мамбету и грубо
спросил: "Ты знаешь их?" Когда Мамбет ответил,
что не знает их и видит впервые, он слышит
голос из толпы: "Убейте его, пронзив копьем!" К
Мамбету подошел человек, который грубил ему и
сказал: "Не бойся, это Манас! Едет он с востока на
запад. Теперь ты будешь рассказывать "Манас".
Еще один из толпы сказал: "Он сильно испугался.
Как он будет рассказывать "Манас", оставь на
груди свою отметину!" Еще кто-то произнес: "Ты
сделал его не разговорчивым, напугал, приблизив
к его лицу морду своего коня". Со стороны еще
один сказал: "Будет рассказывать, помучается и
будет рассказывать, ставь отметину!" "Будет
рассказывать!" - послышался еще один голос, "Закрой лицо руками!" Тогда, высокорослый
человек, сидевший верхом на белом коне, с чалмой
на голове, слез с коня, подошел к Мамбету и
поставил на его груди, на правой стороне,
отметину. - "Все, теперь этот мальчик, когда
достигнет двадцатилетнего возраста, начнет
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рассказывать "Манас" - сказав это, они уехали. (3.
с. 5).
Ка к у ж е о т м е ч е н о в ы ш е , к а и п ы
преподносят претендентам несколько видов
продуктов, это: пшено, айран. Эти продукты по
своему химическому составу и виду выполняют
один из известных символических признаков и
указывают на то, какой именно отрывок или
часть эпоса ( "Предки Манаса", "Манас",
"Семетей", "Сейтек") будут рассказывать
претенденты. Точнее, преподнесенный продукт это "текст". Преподнесенные продукты пшено,
айран, имеют приятный вкус, который ранее
никто никогда не пробовал. Преподнесенная
каипами провизия, обязательно должна быть
съедена будущими манасчи. Если же эту провизию
будущие манасчи не съедят или даже не
попробуют их, то это в будущем повлияет на то,
на каком уровне будет или не будет
рассказываться "Манас". На примере Чоюке Омур
уулу, который отправился с Казакбаем Молтой
уулу в Кызыл-Кию, когда Казакбай выплюнул
пшено, который дал ему старик, говорит о том,
что в будущем Казакбай не стал рассказывать
"Манас".
Иногда наоборот, каипы от выбранного
ими претендента просят еды и
жертвоприношения. Когда великий манасчи
Саякбай Каралаев встречается с несколькими
воинами из эпоса "Манас", во главе которых был
Бакай, они сказали: "Встретится тебе на пути
пастух с двумя баранами, купи их, иди домой,
принеси в жертву баранов, получили
благословение народа и рассказывай о том, что
видел" (4.с.17).
Как отмечено выше, встреча каипов с
будущими манасчи не всегда проходит спокойно.
Первая встреча будущего манасчи с каипами
порождает у него чувство страха, непонимания,
удивления. Значит, они не были готовы к такой
ситуации, они даже не знали содержания эпоса, а
если приходилось слышать, то только краем уха
слышали о нем от кого-то. Поэтому обращение
каипов с вопросами-требованиями: "Знаешь?,
Слышал?, Будешь рассказывать?, Рассказывай!",
пугают мальчика и поэтому он второпях
говорит либо "да", либо "нет". Поднесение ко рту
какого-либо продукта, говорит о том, что каипы
обязывают мальчика рассказывать поэму. Если
по каким-то причинам претендент не сможет
рассказывать поэму, то каипы будут каждый
день приходить к нему, усиливая свои требования.
По этому поводу остановимся на примере
Ыйманбека Ысмайылова (1938 - 2008 гг).
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Ыйманбеку было 17 лет. Однажды, когда
Ыйманбек ехал из села в горы, увидел огонь,
окружавший округу. И вдруг какой-то голос
приказал ему: “Остановись! Видишь впереди
отряд? Во главе этого отряда стоит Манас
верхом на сизом коне. Это отряд Манас ата. Ты
встретился с отрядом великодушного батыра.
Сойди с коня и получи его благословение!”
Ыйманбек сошел с коня, подошел к отряду и
поздоровался. Ему никто не ответил. Вместо
этого послышался все тот же голос: “Эй,
джигит, не забудь про этот огонь и этот отряд,
запомни и рассказывай! Будь главой народа с
сильными потомками! А племянник пусть будет
хозяином земли!” - сказав это, все скрылись из
виду. Огонь продолжал гореть. Ыйманбек
достает из кармана складной ножик и чертит
вокруг себя круг. Только тогда, как будто ничего и
не было, огонь угасает. Ыйманбек еле доезжает
до своего отца, который был в горах и все
рассказывает отцу. Отец Ысмайыла не хочет,
чтобы его сын стал рассказывать "Манас" и
запрещает ему это. Позже, когда Ыйманбеку
было 35 лет он слышит прежний голос: “Ты не
согласился с нашим требованием. Мы не можем
отобрать этот дар у вас и поэтому направим его
твоим потомкам, смотри, не жалей потом!” сказав, исчез из виду. Позже этот дар - искусство
сказания "Манаса" и вправду переходит к его
старшему внуку Улану (информациолог Улан
Исмаилов, 29-марта, 2007-год).
Болезнь будущего манасчи длится долго:
иногда месяцы, а то и годы. Говоря о "болезни"
манасчи, мы можем обратиться к широко
известной в научной среде "болезни" знахарейясновидящих (шаманов). Потому что здесь
между этими двумя "болезнями" наблюдается
какое-то сходство. Об этом мажарский
этнограф Д.Шомфаи Кара, проводивший в 1999
году в Кыргызстане свою исследовательскую
работу, сказал следующее: Мы должны принять
во внимание то, что шаманизм и святые
сказания, рассказывающие о народных батырах
(героев), тесно взаимосвязаны. Манасчи, также
как и знахари-ясновидящие, проходят через
множество трудностей. В детстве они восходят
на высокие горы, теряются там и встречаются с
каипами ( в основном, это белобородый старик).
Каипы требуют от него, чтобы он начинал
рассказывать сказания. Этот процесс
называет ся "аян". По вест вуя, манасчы
устанавливают связь с каипами. Только таким
образом, они удовлетворяют каипов. О том, что
существует связь между манасчи и знахарями-
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ясновидящими, можно объяснить еще одним
примером: если на казахском, кыргызском и
уйгурском языках слово "бакшы" - объясняется
как "шаман", то на каракалракском,
туркменском, узбекском языках слово "бакшы" объясняется как "сказитель поэмы" (7.с.13).
Если обратить внимание на виды
болезней, которые появляются у будущих
манасчи, то более часто выявляются головные
боли, эпилепсия, депрессия. В это время будущий
манасчи жаждет спокойствия, одиночества, он
становится неразговорчивым, теряет всякий
интерес к людям и окружающей среде, убегает от
людей несмотря на любое время года, пусть это
будет зима или лето. Это то время, когда он
находится в мире каипов.
Человек , наблюдающий за будущим
манасчи, может заметить у него некоторые
странности, например манасчи может сам с
собой разговаривать или же рассказывать
отрывки из поэмы. Такое свое тяжелое
психическое состояние манасчи не может
понять сам и не может объяснить это другим.
Встречаются и такие моменты, когда его тело
хотя и стоит на одном месте, зато душа его
путешествует по миру Манаса или же по тем
святым местам, где был Манас. По этому поводу
манасчи Шаабай Азизов сказал следующее: когда
дома сплю, во сне за одну ночь могу обойти все
места, где побывал великодушный Манас, а то
как бы я мог вести сказание. В основном, это
явление присуще всем манасчи. Близкие люди
манасчи не видевшие раньше такого явления,
принимают его за “больного” человека. А самое
интересное, что профессиональная медицина не в
силах поставить правильный диагноз такой
болезни и не в состоянии лечить ее.
Такую “болезнь” будущего манасчи можно
понять как вхождение в мир Манаса и начало
владения трансцендентальной силой. Этот
процесс можно еще понять как экзамен
вступления в сказительство "Манаса". Во время
явления родители будущего манасчи отдают его
в руки уже состоявшегося манасчи, совершают
жертвоприношение и получают его
благословение. Потому что кыргызы
воспринимали Манас как высокую силу,
следующую за Богом. Вот поэтому они старались
исполнять все требования и желания присущие
миру Манаса.
Для будущего манасчи, который заболел
этой "болезнью", открывается еще одна дверь в
мир каипов. Манасчи - это посредник, как бы
мостик, между реальным миром, в котором
живет сам манасчи и миром каипов.

Информация, которую получает манасчи из мира
каипов, распространяется в реальном мире, в
котором мы живем. А доказательством
существования мира каипов - это дело будущего.
Ка к о т м е т и л и з а п а д н ы е у ч е н ы е , д л я
доказательства этого, существуют пока 2 пути:
первый - экспериментальный, второй субъективный (8. с.149-150).
То, что касается употребления термина
"болезнь" для сказительского искусства
(манасчылык) - она не соответствует этому
искусству и в народе его называли "влияние
каипов". Поэтому правильно будет
воспринимать его как "влияние каипов на
манасчи", а не как "болезнь манасчи".
"Сон" и "болезнь" - это два больших,
взаимосвязанных явления, которые живут
испокон веков с момента рождения человека. И
сон, и болезнь находятся в самом человеке, в его
душе. Одной из их возможностей выйти наружу
является особое состояние его разума. Наверное,
нет человека, который не видит сон и не болеет.
Значит, место, которое они занимают в жизни
человека значительно, огромное. Сон и болезнь
мы понимаем как "вестники смерти" и поэтому
боремся с этим. И мы не хотим воспринимать по
другому эти два больших явления. Но манасчи,
проходя через процессы "сон" и "болезнь",
запоминают эту огромную по размеру поэму и
преподносят ее всему миру. Так как, в жизни
человека, и сон, и болезнь покрыты тайной,
человечество всегда стоит на страже и борется
с ними. А чтобы полностью понять их нет сил,
п о т о м у ч т о п р и п р и н я т и и
трансцендентального мира, возможности
человека ограничены. Как отметил, в свое время,
западный ученый И.Кант: " Чтобы узнать и
понять другой мир, мы должны использовать
этот мир и сойти с ума".
Мы стремимся полностью раскрыть
секреты Вселенной. Возможно ли это? Потому
что вселенная в нас самих. Не раскрыв себя, мы не
можем заглянуть во Вселенную. Человечество
является одной из 18 тысяч вселенных, о
которых рассказывали наши предки. Невозможно
раскрыть каждую из них. Оно бессмертное,
неугасающее целое, одна система. Пониманию
Вселенной препятствуют разум человека, его
сознание. Одним единственным путем, чтобы
понять и принять ее, является особое состояние
человеческого разума. В результате этого
появится чистая правда. Рассказ манасчи,
который образовался при особом состоянии
разума, является вестью из бесконечного
пространства. Для человеческого разума, эта
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весть гениальна! Разве не является одной из
тысячи тайн вселенной то, что глубокий
философский смысл заключается в огромном
тексте, рассказанном 6-7-летним мальчиком в
состоянии транса, который ввел в раздумье
академиков и удивил всех?
Мы наблюдали за естественными явлениями
и не к о т оры м и не о п и с уе м ы м и т ай ны м и
историями, которые не соответствуют
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человеческим возможностям, через которые
прошли вышеуказанные манасчи. Безусловно,
такой материал не может соответствовать
требованиям полноценной научной и
исследовательской работы. Однако, чтобы
прийти к "Современному манасоведению" в
полном смысле этого слова, мы делаем самые
первые шаги в этом направлении.

Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1. Манасчы
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Экологиялык агартууну жер
жерге менен байланыштыруу
А. Джумабаева
КФ Таалим-Форум
Алмагүл Джумабаева Таалим-Форум коомдук фондунун директору.
Кыргыз Улуттук Университетиндеги мугалимдик тажрыйбасы бар.
Борбордук Азиядагы Америкалык университеттин социология
кафедрасынын мугалими. Шумахер атындагы (Улуу Британия)
колледждин магистр программасынын бүтүрүүчүсү, Кристенсен Фондтун
спипендиаты.
Макалада агартуунун жер жерлерге байланышкан ыкмалары,
анын табият менен рухий турмушубуздун кризиси учурунда, кардиналдуу
өзгөрүүлөрдү алып келүүгө жөндөмдүү жаш муундардын эко-агартуусундагы ролу каралган. Холистикалык
педагогиканын негизги идеялары ачылып, жер менен болгон жаны бир байланышы, айлана-чөйрөнү сезим
аркылуу өздөштүрүүсү баса белгиленип, ошону менен бирге, азыркы эко-агартуунун кемчиликтери
көрсөтүлгөн.

Бүгүн, экологиялык катастрофалардын,
климаттын глобалдык өзгөрүүлөрүнүн жана
алардын алдын капыстан келген
кесепеттеринен чочулоо абалында, биологиялык
жана маданий түркүндүүлүктү жактаган,
табияттай эле, социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүнө
туруктуулук берүүдөгү алардын ролун баса
белгилеген, сөздөр улам катуулап чыгууда. Биотүркүндүүлүктүн кыскарышы менен
экосистемалардын бошоңдошунун, алардын
туруктуулугунун азайышы менен сырткы
шокторго жана доолорго каршылык көрсөтүүнүн
басаңдашынын тыгыз байланышын көрсөткөн,
изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Адамдын
кыйраткыч иш-аракетинин ролу мурункуга
караганда көбүрөөк иликтенип, критикага
кабылып жатат. Баардык жерлерде
антропогендик таасирдин кесепеттерин
түшүнүү көбөйүүдө.
Б и р э л е у б а к т а , жа р а т ы л ы ш т ы
коргоонун жана экологиялык катастрофаларды
алдын алуунун эффективдүү ыкмаларын жана
өнүгүүнүн альтернативалык жолдорун издөөлөр
жүрүп жатат. Туруктуу өнүгүүнүн ар кандай
концепциялары иштелип чыгууда. Келип чыккан
с и ту а ц и я н ы ө з г ө р т ү ү н ү н э ф ф е к т и в д ү ү
жолдорун түшүнүү процессинде, адамдын
экологиялык аң сезиминин өзгөртүү жана
э к о л о г и я л ы к м а д а н и я т ы н жо г о рул а ту у
маселесинин мааниси турат. Бул өтө жеңил эмес
м а се л е , м а м л е к е т , а г а р ту у с и с т е м а с ы
тарабынан дагы, коомчулук, ата-энелер жана
жеке өзүбүз тараптан дагы зор күч аракеттерди
жумшап, көшөрүп иштөөнү талап кылат.
Мектеп, жана жогорку окуу жайларында жалгыз
эле формалдык экологиялык билим берүүнү

күчөтүү жетиштүү болбойт, анын үстүнө, ал
өзүнүн кемчиликтеринен да жапа чегет.
Бул кемчиликтер, бүгүнкү күндө, баардык
жагынан жана гармонияда өнүккөн инсанды
калыптандыруудагы өзүнүн тарбиялык жана
гуманисттик ролун жоготуп бара жаткан,
билим берүү системасынын проблемаларынын
бири болуп эсептелет. Бул сөздөр дайыма эле
расмий документтерде жана программаларда
билим берүү системасынын максаттары менен
милдеттери катары жазылып келген. Ишке
келгенде, мурун алар толугу менен аткарылган
эмес, азыркы кырдаал андан да капалуу. Тилекке
каршы, бара-бара билим берүү системасы
экономиканын коштондусуна айланып, же
мааниси жок, же программалык документтерге
ылайык эмес, рыноктун мыйзамдарына тез эле
баш ийип калды. Азыркы убакта, мектептин
рейтингинин бийиктиги бүтүрүчүлөрдүн
жогорку окуу жайларына канчалык көп өткөнү
менен, окуу жайлардын натыйжалуулугу
адистердин эмген рыногунда керектиги менен
аныкталат. Ошондуктан “керектүү”
дисциплиналарга, чет тилдерин үйрөнүүгө,
компьютердик технологияларга, математикага
көбүрөөк көңүл бөлүнөт. Элдин көпчүлүгү билим
алууну, жаш муундарга жогорураак социалдык
жана материалдык статуска жетишүүнүн
тепкичи катары көрүшөт.
Материалдык жетишкендикке умтулуу
рухий байлыктарды экинчи планга сүрүп чыгып,
жер менен анын ресурстарына сарамжалсыз
мамилени күчөтөт.
Жа ң ы э г е м е н д ү ү
Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө
ж ы р г а л ч ы л ы к т ы н жо г о р к у д е ң г э э л и н е
умтулууда, батыш өлкөлөр өнүгүүнүн үлгүсү
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катары каралат. Батыш баалуулуктарын
пропагандалаган, өзгөчө, тиричилик маданияты
менен байланышкан толкундай каптаган
маалыматтар, улуттук маданияттын нукура
байлыктарын жоготууга алып келип, өнүккөн
өлкөлөрдүн өздөрүнүн жаратылышына, жерине
болгон мамилесиндеги катачылыктарды
кайталоо коркунучун туудурат.
Сатиш Кумар, көптөгөн китептердин
автору, гуманист жана агартуучу, “Resurgence”
( “ Жа р а л у у ” ) ж у р н а л ы н ы н р е д а к т о р у,
экологиянын жана экономиканын билим
берүүдөгү орду жөнүндө ой жүгүртүп жатып, бул
эки түшүнүктүн, “Oikos” – “Үй “ деген түшүнүктөн
келип чыгаарын эсибизге салат. “Logos”- үйпланетабызды таануу, алдыда туруп, экономика
болсо, үйдү башкаруу маанисинде кийин туруш
керек . Үйүңдү билбей туруп, аны кантип
башкарууну үйрөнө аласың. Ошол себептен
экологиялык билим-таануу агартуу
системасында өзүнүн басымдуу ордун ээлеши
керек.
Билим берүүдөгү фрагментардуулук жана
предметтердин байланышсыздыгы агартуунун
дагы бир проблемасы. Окуучулардын жана
с ту д е н т т е р д и н а л г а н б и л и м и р е а л д у у
турмушуна, жашаган, окуган жерине байланган
эмес. Жер жергеге болгон бир жандуу жана
түздөн-түз байланыш экологияга, туулуп өскөн
мекениңди сүйүүгө үйрөтүүдө түгөнгүс ресурс
болуп, ошону менен бирге, жердин табигый жана
маданий байлыктарына жоопкерчиликтүү
мамиле кылууга үйрөтөт.
Таалим-Форум коомдук фонду табият
жана гуманитардык илимдердин
мүмкүнчүлүктөрүн бириктирген, комплекстүү
дисциплина ортолук ыкманы колдонуу менен,
билим берүү чөйрөсүн түзгөнгө жана алдыга
жылдырган жумуштарга кошулган. Мындай
билим-таалим чөйрөсү жеке көз карашыңарды
калыптандырып, табигый жана социалдык
чөйрөнүн түзүлүшүн, анын ичиндеги ээлеген
ордуңарды жана ролуңарды түшүндүргөнгө
көмөк кылат. Экологиялык билим-таалим
баардык болгон нерселерди билип түшүнүүгө
негиз салуучу башталыш катары болуп келет.
Же р же р г е г е б а й л а н ы ш т ы р ы л г а н
агартуунун принциптерин алдыга жылдырган
долбоорду үч жылдан бери Кристенсен Фонду
колдоп келе жатат. Бул убакыт аралыгында,
бүгүнкү күндөгү чет өлкөнүн тажрыйбасы
и з и л д е н и п , м е к т е п о к у у ч ул а р ы ж а н а
студенттер менен иш алып барууда ар кандай
методикалар апробация кылынган. Бул иш-
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аракет таламдаш мугалимдер жана чет өлкөлүк
коллегалар менен өткөрүлүп жатат.
Бул сферадагы ишибиздин үч жылдык
тажрыйбасы, жер жерге менен байланышка
негизделген, агартуунун артыкчылыгын
белгилеп, мектеп окуучулары жана студенттер,
агартуу жана жергиликтүү жамааттар менен
иш алып барууда ушул ыкмаларды алдыга
жылдыруунун маанисин жана перспективасын
далилдеп, концептуалдык негизи жөнүндө сөз
кылууга мүмкүндүк берет.
Турмуш көрсөткөндөй, чоңдорду окутуу,
дайыма эле ойлогондой жыйынтыкка алып
келбей, кайрадан окутууну билдирет. Лекциялар
жолу менен эмес, түздөн түз өз тажрыйбасы
жана туюу сезими аркылуу билим-таалимди
сиңиргенге, эң эле ыңгайлуу жаш, албетте,
мектеп жашы. Мектеп окуучулары менен иш
алып барууда балдар ачык жана жан дили менен
кабыл алганы бекеринен эмес. Балдардын
жылдыздай жанган көздөрү, жаркылдаган
жылмаюусу, билим алуу процессине кубанганы,
ушул балдар, алар менен бирге жалпысынан жаш
муундар бизге караганда артыгыраак болооруна
ишеним берет. Алар жер менен турмушка карата
өзгөргөн аң сезимди жана мамилени
жайылтаарына ишенүү пайда болду. Ал эми
Жайкы Экологиялык Семинарды уюштургандагы
студенттер менен болгон эксперименталдык
долбоор, студенттик жаштар менен иш алып
барууда, жергиликке эп келген агартуунун
ыкмаларын колдонуунун чоң перспективаларын
жана мүмкүнчүлүктөрүн көрсөттү.
Жергиликке эп келтирүүнү негизине алган
билим-таалимдин маңызы эмнеде? Эмне үчүн биз
аны окуу жана тарбия системасына киргизип,
ишке ашырыш керек деп ойлойбуз? Жер жергеге
алып барып окутууга катыштыруу менен
окуучулар эмнеге машыгат? Бул жана башка
суроолорго биздин долбоордук эмгегибизде жооп
берүүгө аракеттенип, колуңардагы макалада
бөлүшөлү дегенбиз.
Жер жерге менен байланышка көңүл буруп
билим берүү, бүтүндүк концепцияны алдыга
жылдырган холистикалык агартуунун, бир
бөлүгү болуп эсептелет. Азыркы агартуу
системасындагы билим берүүдөгү болуп жаткан
фрагментардуулукту жеңип чыгуу жана накта
инсанды тарбиялоодо холистикалык агартууну
альтернативалык педагогика десек болот.
Мындай педагогиканы жактаган специалисттер
айткандай, холистикалык агартуу адамдардын
жеке тажрыйбасы менен айлана-чөйрөдөгү
реалдуулуктун интеграциясына жана өз ара
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байланышына багыт алып, окуучулар жана
студенттердин алган билими тажрыйбасынын
бир бөлүгүнө айланткан, окутуу чөйрөсүн түзүүгө
жардам берет.
Хо л и с т и к а л ы к / б ү т ү н д ү к а г а р ту у,
негизинен, интеллект калыптанчу, линиялык ой
жүгүртүүнү басып өтүп, дене тарбия,
эмоционалдык жана рухий жактан өнүгүүгө да
бирдей даражада көңүл бөлөт. Окуучунун алган
билими, жеке турмушу, тажрыйбасынын
ортосундагы байланыштар бир катарга туруп,
жазма, сөз, фотография жана
чыгармачылыктын башка түрлөрү аркылуу жан
дүйнөсүн көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн өнүктүрөт.
Балдар айланасындагы жандуу жана ар түркүн
кооз боектогу дүйнөнү көрүүгө үйрөнүшөт.
Жомок , легендалар жана мифтер болсо,
даанышмандыкка жетүүнүн маанилүү булагы
болуп келет.
Жалпылык менен кабыл алынган,
учурдагы экологиялык проблемаларды чечүүнү
көздөгөн экологиялык агартуудан, холистикалык
эко-агартуунун айырмачылыгы - жерге
жакындашуу сезимин өнүктүрүү, жаратылыш
жана анын кубулуштарын туюу сезими аркылуу
тажрыйба алууга багытталганында.
Жаратылышка камкордук сезими өөрчүп, өздүк
изилдөөлөр аркылуу туулган жериңдин жаңы
кырлары көрүнөт.
Класстык бөлмөнүн ичинде, лекциялар
убагында, окуучулардын эмоционалдык жана
сезимдик сферасын өнүктүрүү өтө кыйын. Буга
жер жергеге барып, окутуу убагында жетишсе
болот. Албетте, бул жерде, интерактивдик
окутуу методикаларын, кыймылдуу жана өнүгүү
оюндарын, жаңы технологияларды, изилдөө
иштеринин элементтерин колдонсо деле болот,
бирок, бизин көз карашыбызда, окуучулар менен
жаратылышка, жерге жакын чыгып, түздөн түз
контакт, туюу сезими аркылуу окутуу абдан
маанилүү.
Холистикалык агартуу социалдык
р е а л д у ул у к т а н б ө л ү н б ө с т ө н , м е к т е п
жамаатынын ичиндеги гана байланыштарды
теске келтирбестен, ага караганда кеңири, керек
болсо, глобалдуу коомдор менен байланыш
түзүүгө жардам берет. Профессор жана
э к ологиялы к аг ар туу бо ю нча көп төгөн
китептердин автору, Дэвид Орр байкагандай,
“биз табияттын сезимибизди ойноткон ар
кандай кубулуштарын - көрүү, угуу, жыт сезүү,
тийүү, кармалоо жана даам татуу аркылуу
кабыл алабыз. Бирок агартууну дүйнөнү туюу
жолу аркылуу уюштурбайбыз. Андай кылсак,

Асман, Ландшафт, Суу, Шамал, Дабыш, Мезгил,
Деңиз жээги, Саз, Дарыя, Кыртыш, Бак-дарак,
Айбандар, дагы, балким, Кубаныч
факультеттери келип чыкмак. Анын ордуна
биздин агартуубуз биздин интеллектуалдык
ы ң г а й л у ул у к к а ж а р а ш а а б с т р а к т ы к
дисциплиналарга бөлүнгөн, почта кутулары
сымал түзүлгөн.” Бүгүнкү күндө билим берүүнүн
майдаланып, көмөк-дисциплиналарга бөлүнүүсү
уланып жаткандыгын констатациялап, ал
академиялык специализацияны,
и н т е л л е к ту а л д ы к к у у ш ту к ту,
анын
натыйжасы катары, ой жүгүртүүнүн кууштугун,
он жылдан берки орто-дисциплиналык, трансдисциплиналык ыкмалардын мааниси жөнүндөгү
“ооз көптүрмөлөрдү” сынга алат.
Дэвид Орр айткандай, “табият бизге
таалим бере алат ”. Бул, арийне, жаңы идея эмес.
Бирок таалим алуу процессинде, табият
д ү й н ө с ү н ө ч ө м ү л ү ү ү ч ү н б а а р д ы к се з ү ү
органдарын чындап эле пайдаланууга чакырык
катары карасак болот. Дэвид Оррдун пикири
боюнча, жер жергенин агартуудагы ролу ар
түрдүү себептерден жоголуп кеткен. Бүгүнкү
мезгилде, биз жашаган жер биз үчүн азыктын,
суунун, энергиянын, материалдардын, достордун,
эс алуунун же бийик эргүүнүн булагы боло албай
бара жатат. Символ менен реалдулукту
айырмалай албай калгандыктан, абстрактык
түшүнүктөр биздин сезүүбүздү бурмалап
көрсөтөт. Натыйжада жергебиз биз үчүн
“кыймылсыз мүлк” же жаратылыш ресурстарын
ө н д ү р ү ү н ү н б ул а г ы б о л у п к а л а б е р е т .
Жергебиздин экономикалык , экологиялык ,
социалдык, саясий жана рухий аспекттерин
камтыган кеңири мүмкүнчүлүктөрү жылжыйпрактикалык мамиленин айынан ысырап болот.
Жер жергелерде окуу өткөрүү мезгилинде,
интеллект менен тажрыйбанын кошулуусу
өтөт. Мектеп окуучулары менен студенттер
түздөн түз байкоо, изилдөө, эксперимент
жүргүзүүгө тартылышат. Билимин иш жүзүндө
пайдалануудагы ыкмалар өнүгөт. Практикалык
ыкмалар, жалаң гана мээң менен эмес, колуң
менен иштеп жатканда, тажрыйба алууга жана
ой сезимин өркүндөтүүгө зарыл аспекттер болуп
эсептелет. Ой сезими менен практикалык
кыймыл аракетинин өз ара таасиринен, билим
берүү абстрактуулуктан алыстап, белгилүү бир
жерге, анын проблемаларына байланат.
Каалаган жергени алсак, жаратылыш
процесстери менен адамдардын маданияты
чырмашкан татаал лаборатория катары
кызмат кыла алат. Каалаган жерге деген – бул
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микросистемалардын түркүндүүлүгүн өзүнө
камтыган, экосистеманын бир бөлүгү, бул өзүнө
гана таандык флора жана фаунасы бар жер.
Жергиликтүү эл ири социалдык, экономикалык
жана саясий системалардын бир бөлүгү катары
саналып, башка жер жергелер менен көптөгөн
катнашты менен байланышкан.
Же рги ли к ти жал а ң г ана би р
дисциплинанын позициясынан изилдөөгө мүмкүн
эмес. Изилдеп таануу процесси ар кандай феномен
жана проблемалардын комплекстүү мозаикасы
түрүндө гана мүмкүн. Аларды иликтөө изилдөө
а р а к е т т е р и н е г а н а с т и м ул б е р б е с т е н ,
о к у у ч ул а р д ы н ө з д ө р ү н ү н и з и л д ө ө л ө р ү н
жүргүзгөнгө түрткү берет. Ал эми ошол
жерлерде токой, суу жана бакчалар бар болсо,
экологиялык изилдөөлөрдүн мүмкүнчүлүктөрү
чоңоёт.
Жергиликти изилдөө “биз бар жерде,
жакшы жашоо искусствосуна” үйрөтө алат.
Жергиликти таануу жерге жакындык сезимин
пайда кылып, адамды “резиденттен”, өз жерине
сарамжалдуу болгон, анын проблемаларын
чечкен “жашоочуга” айландырат.
Та а л и м - Ф о р у м д у н п и л о т т у к /
эксперименталдык долбоорлору мына ушул
идеяларга таянып, мектеп окуучулары жана
студенттер, мектеп жана жогорку окуу
жайындагы мугалимдер менен иш алып барууда,
билим берүүдөгү жаңы мүмкүнчүлүктөрдү
издөөгө багыт алганбыз. Окутуу мугалимдердин
жана администрациянын катуу контролу жана
басымы астында 10 же 15 жыл бою камалган
сезимдеги окуучуларды окуу имаратынан,
сыртка чыгуусун болжолдогон эле. Долбоордун
и д е я л а р ы , м е к т е п о к у у ч ул а р ы м е н е н
студенттер, өзгөчө шаардыктар
(урбанизацияланган), колу , буту, көзү, кулагы ж.б.
органдарынын жардамы менен туулган жерин
изилдөөгө киришет деп болжолдойт. Биздин
тоолор, коктулар, шаркыратмалар дагы эле
кереметтүү кооздугун жана ачылбаган
сырларын сактап турат. Тилекке каршы,
мектептер сыртка чыгуу жана походдорду
сейрек уюштурушат, ар бир үй-бүлөө деле
балдарын табияттын кучагына алып бара
алышпайт. Мектеп алдындагы бак-бакчалар
окуу аянттары катарында пайдаланылбай,
уникалдуу мүмкүнчүлүгүн коё берип жатат.
Долбоорлорду ишке ашырууда, биз айланачөйрөнү сезим менен кабыл алууну өрчүтүүгө,
жергилик менен түздөн түз катташуу
тажрыйбасы аркылуу социалдык жана табият
чөйрөсүнүн өз ара байланышы менен бири биринен
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көз карандылыгын көрсөтүүгө умтулабыз.
Мектеп окуучулары менен студенттерге
төмөнкү мүмкүнчүлүктөр берилет:
¤ Төрөлүп, жашап жаткан жерге-жээгиңер
менен байланышыңды, тамырыңды, сезүү менен
өзүңөр жөнүндө көбүрөөк билүү,
¤ Адам менен жаратылыштын катышындагы
балансты жана гармонияны сактап калуудагы
жоопкерчиликти билүү,
¤ жерди урматтоо сезимин таануу,
¤ жеке жүрүш-турушуңду өзгөртүү жана
экологиялык аң сезимди өнүктүрүү менен
активдүү позицияны кармоо.
Окуучу же студенттин инсандык деңгээлде
өзгөрүүгө багытталган аракеттерибиз,
кийинчерээк, аларды курчаган адамдарда жана
жамааттарда да өзгөрүүлөргө алып келиш
керек. Жергиликте окутуунун методикалары
кызыктырган мугалимдерге биз ачыкбыз. Биздин
тажрыйбабыз менен мектептерге
ылайыкташтырган методикалар мектеп жана
ЖОЖ мугалимдери менен жолугушууда чоң
э н т у з и а з м м е н е н к а б ы л а л ы н д ы . Б ул
жо л у г у ш у ул а р же р г и л и к т е о к у ту у
методикаларын жайылтуунун маанисин
д а л и л д ө ө м е н е н б и р г е , р е с пу б л и к а д а г ы
экологиялык агартуудагы проблемалардын бир
кыйла спектрин чыгарды. Мектептер менен
ЖОЖ менен иш алып барууда байланыштарды
күчөтүү, келечекте, бизге эксперименталдык
долбоорлордон формалдык экологиялык
агартууну мыктылыкка жеткирүүгө
мүмкүнчүлүк берип, өз убагында, ал билим-таануу
процессине кызыктырган жана кубаныч
туудурган, окутуу чөйрөсүн түзүүгө тийиш.
Мектеп окуучулары жана студенттер
менен иш алып баруу методикабыз аларды
курчаган дүйнөнү жөн эле кароого эмес көрүүгө
жардам бергидей көрүүчүлүк жана сезимдик
мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүнү өзүнө
камтыган. Профессионал фотосүрөтчүлөр
композиция жана экспозиция эмне экенин,
жарыктын мааниси жана башка техникалык
ыкмалар жөнүндө айтып жатып, кызыктуу
м о м е н т т е р д и , у к м у ш ту у п е й з а жд а р д ы ,
элдердин эмоциясын, толкундаткан кыймылды
токтотууну көрүп жана тапканга үйрөнүүнүн
м а а н и с и н , т ы н б а й , б е л г и л е ш е т . Жа ш
д о л б о о р ч ул а р д ы н к ө п ч ү л ү к к ө ч ы г а р г а н
фотосүрөт көргөзмөлөрү, фотоалбом чыгарып,
мектептерге ыйгаруу, балдардын маанайын гана
көтөрбөстөн, шериктери жана устаттары
менен барган жерлердин кооздуктарына
сыймыктанууну туудурат. Балдар айлана-

А. Джумабаева /
Экологиялык агартууну жер жерге
менен байланыштыруу

чөйрөнү көрүүнү фото линзасы гана эмес
видеокамера аркылуу да үйрөнүштү.
Видеофилмди өз колу менен жаратуу, окуучулар
менен студенттерге оператор гана эмес,
сценарист, режиссер, журналист, актер жана
монтажер болуп, чыгармачыл таланттарынын
ачылышына мүмкүнчүлүк берет.
Мектеп долбоорунун алкагында, шаардык
окуучулардын группалары айыл жергесинде,
долбоорго алардай эле катышкан, жашы тең
айылдык балдардын үй-бүлөөлөрүндө жашашат.
Айылда окуучуларды абдан мазмундуу программа
күтөт: оюндар, концерттер, ат-чабыш, алма
фестивалы, фотосүрөт тартуу,
видеосъемкалар, интервью, бакта иштөө,
баардык көргөн, байкагандарды чагылдырган
сочинениени жазуу. Андан соң айылдык
окуучулардын шаарга келип, жаңы достору менен
жолугуу кезеги келет. Фотосүрөт көргөзмөсү,
фильм көрүү, шаардык мектептерге баруу,
музыкалык концерттер, театралдаштырылган
постановкалар, өз окуялары жөнүндө
жазмаларын окуу – мына ушуга окшогон нерселер
мектеп окуучуларына бизди курчап турган
дүйнөнүн өзүнө тарткан ар түрдүүлүгүн ачуу
жана түшүнүп билүүнүн кандай кызыктуу экенин
көрсөтөт. Жумушубуздун негизин, жер менен,
жердин жаратылышы менен, жерде жашаган
элдери менен туруктуу байланышты түзүү деп
эсептейбиз.
13 жаштагы долбоордун катышуучусу
өзүнүн сочинениесинде мындай деп жазган:
“Бараардын башында эле өзүмө суроо бергем:
шаардык балдар менен айылдык балдардын
ортосундагы тосмону кантип өтөбүз?
Айылдыктар бизди, шаардыктарды,
өзүмчүл(эгоист) деп эсептешсе, аларга болгон
биздин мамилебиз – орой десе болот. Эми азыр
болсо, эч кандай тоскоолдукту өтүүнүн кереги
жок экенин билип, түшүндүм. Анткени эч кандай
тосмо деле болгон эмес экен”.
А л э м и с ту д е н т т е р ту у р а л у у,
Кыргызстандын жана Бишкек шаарынын
экологиясындагы проблемаларды изилдөө,
байкоо, фото, видеосъемка жүргүзүү ыкмаларын,
жа з у у жа н а к о м м у н и к а ц и я ы к м а л а р ы н
өнүктүрүүдөн сырткары, Соң-Көлдүн
жа й ы т т а р ы н д а
л а г е р д и к ту р м у ш ту н
шарттарында чогуу-чара тиричилик кылып,
иштеп, изилдөөчүлүк ыкмаларга үйрөтүүгө
басым жасалды. Студенттер кадимкидей
а р х е о л о г и я л ы к к а з у ул а р г а к а т ы ш ы п ,
өсүмдүктөрдү жана жергиликтүү
жайыттардын проблемаларын изилдеп, боз үйдү

тигип кайра жыйнап, кыргыздын улуттук
салттары менен таанышып, тамак-аш жасап,
салттык ыкмага салып шырдак шырышты.
Студенттер адамдын жаратылыш менен
болгон мамилеси жөнүндөгү илгерки уламыштар
менен легендаларды угуп, мемиреген абалга
чөмүлүп, табияттын таң калаарлык кооздугуна
көз артып, мал кайтарып, атты чаап, оттун
жанында отуруп, обон созуп, таңды тозушту.
Ушунун баардыгы студенттердин түпкү
сезимдерин, эмоцияларын толкутпай койбойт
эле. Алынган тажрыйбанын натыйжасында,
дискуссияларда, изилдөөчүлүк долбоорлорду
презентациясында дагы, чынында эле жердин
проблемасы, адамдын өз жерине, бири бирине
болгон мамилеси тууралуу, жеке өзүңдүн жерге ,
башка адамдарга, баардык жандыктарга болгон
мамилең тууралуу катуу ойлонууга аргасыз
болосуң. “Кудайдын улуулугуна таң калгандан
талыбайм, биздин элибизге кандай берешендик
кылган: ушундай жаратылышты, тоолорду,
өзөндөрдү, көлдөрдү берет деген эмне! Эң
өкүнүчтүүсү, аны өзүбүз көрүп, баалабайбыз”, деп, өзүнүн күндөлүгүнө Кыргыз Улуттук
университетинин студенткасы Чынара
Мамбетова жазыптыр.
Чыныда, биз төрөлгөндө эле айланадагы
дүйнөнү таанууга зор жөндөмдүүлүк менен, анын
ажырагыс бөлүгү экенибизди сезүү менен келебиз.
Бирок чоңойгон сайын, дүйнөнү баардык
түркүндүүлүгүн
көрүп жана сезүү
жөндөмдүүлүгүн жоготуп коёбуз, таңыркабай да,
суктанбай да калабыз. Биз дүйнөбүздү
куушурултуп, ал дүйнөнү толук кылган
байланыштарды көрбөй калабыз.
Жаратылышты сезүүбүздүн трансформация
болушунун дагы башка себептери бардыр, бирок
бул процесстеги агартуу системасынын ролу
абдан салмактуу. Башынан баштап эле
мектепте сезим, сезүү, интуиция менен бирге
илимий критерийлерге чак келбеген бүткүл
билим байлыгын четке кагып, илимий
билимдерге гана ишенгенге үйрөтүшөт. Иш
жүзүндө, дүйнөнү илимий жактан карап жана
билүү, айлана-чөйрө менен ажырап бараткан
аралыкты көбөйтөт. Туюу сезимин азайтуу
менен, жаратылыш, адамдар дүйнөсү, өзүң менен
г а р м о н и я д а жа ш о о н у н жо л д о ру н и з д ө ө
мүмкүнчүлүгүн чектеп жатабыз.
Көрсөтүлгөн планда жергилик менен
ба й л а ны ш к а н би л и м бе р ү ү с ы я к ту у,
альтернативалык педагогикалардын жана
ыкмалардын өнүгүүсү экологиянын
проблемаларын түшүнүп билген, жаратылыш
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чөйрөсүн жана традициялык маданиятты
үзгүлтүккө учураткан процесстерге каршы
туруштук бере алган, бүтүндүк инсанды
тарбиялоодо колдоо болот.
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Связь с местностью
в экологическом образовании
А. Джумабаева
ОФ Таалим-Форум
Алмагуль Джумабаева является директором общественного фонда
Таалим-Форум. Имеет опыт преподавательской деятельности в
Кыргызском Национальном Университете, Американском университете в
Центральной Азии. Выпускница магистерской программы по
холистическим наукам колледжа им. Ф.Шумахера (Великобритания),
стипендиат Фонда Кристенсена.
В статье рассматриваются подходы образования, основанного на
связи с местностью, важность их использования в эко-образовании среди
молодежи. Раскрываются основные идеи холистической или целостной педагогики, основанной на живой связи
с землей, развитии чувственного и непосредственного восприятия окружающего мира. Статья также
рассматривает проблемы в современном эко-образовании и опыт реализации проектов общественного фонда
Таалим-Форум.

Сегодня на фоне экологических
катастроф и страха перед их непредсказуемыми
последствиями все громче звучат голоса в
з а щ и ту б и о л о г и ч е с к о г о и к ул ь ту р н о г о
многообразия, подчеркивая их роль в придании
устойчивости в развитии как природной, так и
социальной среды. Проводятся исследования,
показывающие тесную взаимозависимость
между со кр ащением биор азно обр азия и
о с л а б л е н и е м э к о с и с т е м , с н и же н и е м и х
устойчивости и сопротивляемости к внешним
шокам и потрясениям. Все больше анализируется
и подвергается критике разрушающая роль
человеческой деятельности, повсеместно
увеличивается осознание последствий
антропогенного воздействия.
Одновременно идут поиски
альтернативных путей развития и более
эффективных методов защиты природы и
предотвращения экологических катастроф.
Разрабатываются различные концепции
устойчивого развития для обществ. В процессе
осмысления наиболее эффективных путей
изменения сложившейся ситуации встает
вопрос важности изменения экологического
сознания человека и повышения экологической
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культуры. Это очень нелегкая задача, требующая
огромных усилий и кропотливой работы, как со
стороны государства, системы образования, так
и со стороны сообществ, родителей и каждого из
нас. Усиление только лишь формального
экологического образования в школах и вузах не
будет достаточным, тем более что оно имеет
свои недостатки.
Эти недостатки являются частью
общих проблем системы образования, которая
сегодня теряет свою воспитательную и
гуманистическую роль в формировании
всесторонне и гармонично развитой личности.
Эти слова всегда прописывались в официальных
документах и программах в качестве целей и
задач системы образования. На деле же они
недостаточно выполнялись в прошлом, а сегодня
ситуация еще более удручающая. К сожалению,
система образования все больше превращается в
придаток экономики и подчиняется рыночным
законам гораздо быстрее, нежели здравому
смыслу и тем же программным документам.
Сегодня рейтинг школ тем выше, чем больше
выпускников поступает в вузы, а
р е з ул ь т а т и в н о с т ь в у з о в о п р е д е л я е т с я
востребованностью их специалистов на рынке

А. Джумабаева /
Связь с местностью в экологическом
образовании

труда. Поэтому все больше внимания уделяется
«востребованным» дисциплинам, таким как
иностранные языки, компьютерные технологии,
математика. Все больше людей верят, что для
молодого поколения образование должно
служить лестницей для достижения более
высокого социального и материального статуса.
Стремление к материальному достатку
отодвигает на задний план ценности духовные,
усиливает потребительское отношение к земле
и ее ресурсам. В стремлении достичь высокого
уровня благосостояния в новых независимых
странах, каковыми являются Кыргызстан и
Таджикистан, высокоразвитые западные
страны часто представляются образцом
развития. Информационные потоки,
пропагандирующие западные ценности, в
о с о б е н н о с т и с в я з а н н ы е с к ул ь т у р о й
потребления, грозят национальным культурам
потерей своих исконных ценностей, а также
повторением ошибок промышленно-развитых
стран в их отношении к своей земле и природе.
Сатиш Кумар, автор многих книг,
гуманист и просветитель, редактор журнала
«Resurgence» («Возрождение»), рассуждая о месте
экологии и экономики в образовании,
напоминает, что оба эти понятия происходят
от слова «Оikos», означающего «Дом». «Logos» –
означает изучение дома – нашей планеты.
Экономика означает управление домом.
Невозможно научиться управлять домом,
сначала его не узнав. Поэтому экологическое
образование должно занять свое важное место в
системе образования.
Фрагментарность знаний и отсутствие
межпредметных связей в обучении является еще
одной проблемой современного образования.
Полученные знания не привязаны к реальной
жизни школьников и студентов, к местам
проживания и обучения. А ведь именно
непосредственная и живая связь с землей, с
местностью могла бы стать неисчерпаемым
ресурсом для обучения экологии, любви к родному
краю, а вместе с этим развивать
ответственное отношение к земле и ее
природным и культурным богатствам.
Общественный фонд Таалим-Форум
вовлечен в работу по созданию и продвижению
обучающей среды, которая применяет
комплексный междисциплинарный подход,
объединяющий возможности естественных и
гуманитарных наук. В такой среде знания
служат для формирования собственного
мировоззрения, помогают понять, как устроен и

связан природный и социальный мир, найти свое
место и роль в нем. Экологическое знание
выступает как основополагающее начало для
постижения всего остального.
Проект, продвигающий принципы
образования, привязанного к местности, на
протяжении трех лет поддерживается Фондом
Кристенсена. За это время изучен существующий
опыт зарубежных стран, апробированы
различные методики в работе со школьниками и
студентами. Идет процесс обсуждения и
осмысления того, как лучше использовать,
адап ти р о в ать и п р о д в и г ать п ри нци п ы
образования, привязанного к местности, в
обучении школьников и студентов. Эта работа
проводится совместно с заинтересованными
учителями и преподавателями, коллегами из
зарубежных стран.
Трехлетний опыт работы в этой сфере
позволяет обозначить преимущества и
возможности образования, основанного на связи
с местностью, озвучить концептуальные основы
и обосновать важность и перспективы
продвижения этих подходов в работе со
школьниками и студентами, образовательными
и местными сообществами.
Жизнь показывает, что учить взрослых
означает переучивать, что не всегда дает
же л а е м ы е р е з ул ь т а т ы . Н а и б о л е е
благоприятный возраст для впитывания знаний,
особенно тех, которые приходят не путем
лекций, а через непосредственный опыт и
собственные ощущения, конечно же, школьный.
Не зря наша работа со школьниками встречает
открытость и живой интерес детей. А блеск
детских глаз, сияющие улыбки, радость от
процесса познания придает нам уверенность, что
эти дети, а с ними и новое поколение в целом
будут лучше нас сегодняшних. Появляется вера,
что они смогут стать носителями измененного
сознания и поведения в отношении к земле и к
жизни. А экспериментальный проект со
студентами, воплощенный в организации
Летнего Экологического Семинара, показал
большие перспективы и возможности
использования подходов образования,
привязанного к местности, в работе со
студенческой молодежью.
В чем же суть образования, которое
основано на связи с местностью? Почему мы
считаем, что надо его продвигать и внедрять в
систему обучения и воспитания? Какие навыки
развиваются среди учащихся через вовлечение в
обучение на местности? На эти и другие вопросы
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мы пытаемся ответить в нашей проектной
работе, об этом хотелось поделиться в данной
статье.
Образование, уделяющее внимание связи с
местностью, землей, является частью
холистического образования, продвигающего
концепцию целостности. В своих попытках
преодолеть существующую фрагментарность
обучения в современной системе образования и
воспитать целостную личность, холистическое
образование можно назвать альтернативной
педагогикой. Как считают специалисты и
сторонники этой педагогики, холистическое
образование нацелено на интеграцию и
взаимосвязь личностного опыта людей с
окружающей реальностью, способствуя
созданию такой обучающей среды, в которой
знание становится частью непосредственного
опыта школьников и студентов.
Холистическое/целостное образование,
преодолевая линейное и механистическое
мышление, развивающее в основном, интеллект,
в равной степени уделяет внимание физическому,
эмоциональному и духовному развитию.
Выстраиваются взаимосвязи между
полученными знаниями и личной жизнью и
опытом учащегося, развиваются способности
выражать себя через письмо, речь, фотографию и
другие формы творческого выражения. Дети
учатся видеть живой и разноцветный мир вокруг
себя. А сказки, легенды и мифы становятся
важным источником постижения мудрости.
В отличие от общепринятого экологического
образования, которое ищет решения для
существующих экологических проблем,
холистическое эко-образование нацелено на
развитие чувства привязанности к земле, на
непосредственное вовлечение и приобретение
опыта через прямое общение с живой природой и
ее явлениями. Развивается чувство заботы о
природе, а через проведение собственных
исследований родной край открывается своими
новыми гранями.
В стенах классной комнаты, во время
лекций трудно развивать чувственную и
эмоциональную сферу учащихся. Это
достигается во время занятий, проводимых
непосредственно на местности. Конечно, можно
использовать интерактивные
преподавательские методики, активные и
развивающие игры, новые технологии, элементы
исследовательской работы и в классе, но все же
наиболее важным, на наш взгляд, является выход
с учащимися на природу, обучение на местности, в
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непосредственном контакте и ощущениях.
Холистическое образование не отделено
от социальной реальности, оно помогает
выстраивать связи не только внутри самого
школьного сообщества, но и с более широким, и
даже глобальным сообществом. Как заметил
Д э в и д О р р , а в т о р м н оже с т в а к н и г п о
экологическому образованию, «мы ощущаем
природу через наше зрение, звуки, запахи,
прикосновения и вкусы – как смешение ощущений,
играющих с нами в различных переплетениях. Но
мы не организуем образование путем нашего
ощущения мира. Если бы мы это делали, мы бы,
наверное, имели факультеты Неба, Ландшафта,
Воды, Ветра, Звуков, Времени, Морских берегов,
Болот, Рек, Почвы, Деревьев, Животных, и,
возможно, Восторга. Вместо этого наше
образование устроено по типу почтовых
ящичков, поделенных по абстрактным
дисциплинам для нашего интеллектуального
удобства». Констатируя, что знание сегодня
продолжает делиться на более мелкие поддисциплины, он критикует академическую
специализацию, интеллектуальную узость и, как
следствие, узость мышления, а также
десятилетия «говорильни» о важностях
междисциплинарных и трансдисциплинарных
подходов.
По словам Дэвида Орра, «у природы есть
чему учиться». Это не новая идея, конечно. Но это
и призыв к серьезному использованию в
познавательном процессе всех органов чувств
через погружение в природный мир. Дэвид Орр
считает, что роль местности (или места) в
образовании была потеряна по разным причинам.
Сегодня место, где мы обитаем, перестает быть
для нас источником пищи, воды, энергии,
материалов, друзей, отдыха или высокого
вдохновения. Мы стали путать символы с
реальностью, и абстрактные понятия
искажают наше восприятие. В результате земля
для нас становится «недвижимостью» или
источником добычи природных ресурсов.
Широкие возможности местности, включая ее
экономические, экологические, социальные,
политические и духовные аспекты, теряются в
узкопрактическом подходе и отношении к ней.
Когда мы обучаем на местности, идет
соединение интеллекта и опыта. Школьники и
студенты вовлечены в непосредственное
наблюдение, изучение, экспериментирование.
Развиваются навыки по применению знаний на
практик е. Практические навыки, к огда
работаешь не только головой, но и руками,
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являются необходимыми аспектами как
приобретения опыта, так и развития мышления.
Благодаря взаимодействию между мышлением и
практической деятельностью, знание
становится менее абстрактным, оно
привязывается к определенной местности, ее
проблемам.
Любое место может служить в качестве
сложной лаборатории, в которой переплетены
природные процессы и человеческая культура.
Любое место – это часть экосистемы, которая
содержит в себе разнообразие микросистем, это
земля с присущей ей флорой и фауной. Жители
одной местности являются частью больших
социальных, экономических и политических
систем, они связаны многочисленными связями с
другими местами.
Местность невозможно изучать только
лишь с позиций одной дисциплины. Процесс
познания возможен только лишь в комплексной
мозаике различных феноменов и проблем. Их
и з у ч е н и е с т и м ул и ру е т н е т о л ь к о
познавательную деятельность, но и
подталкивает к тому, что учащиеся начинают
свои собственные исследования. А когда на
местности есть леса, реки и сады, возможности
экологических исследований увеличиваются.
Изучение местности может учить
«искусству жить хорошо там, где мы есть».
Узнавание местности создает чувство
привязанности к ней, превращая человека из
«резидента» в «жителя», который будет
заботиться о своей земле, решать ее проблемы .
Пилотные/экспериментальные проекты
Таалим-Форума, основанные на этих идеях,
воплотились в работе со школьниками и
студентами, учителями и преподавателями и
были нацелены на поиск новых возможностей в
обучении. Это обучение предполагало выход из
стен учебного здания, которые создают среди
учащихся ощущение замкнутости, контроля и
давления со стороны учителей и администрации.
Идеи проекта предполагали, что школьники и
студенты, особенно урбанизированные, будут
использовать свои руки, ноги, глаза, уши и другие
органы чувств для изучения своего родного края.
Наши горы, ущелья, водопады хранят магическую
красоту и неизведанные тайны. К сожалению,
школы редко организуют походы и выезды, и не
каждая семья может себе позволить вывозить
детей на лоно природы с целью ее изучения.
Пришкольные сады перестали использоваться в
качестве учебных площадок, упуская уникальную
возможность для обучения.

Реализуя наши проекты, мы стремимся
через развитие чувственного восприятия
окружающего мира и непосредственного опыта
общения с местностью показать взаимосвязь и
взаимозависимость социальной и природной
среды. Школьникам и студентам
предоставляется возможность:
¤ узнать больше о самих себе, ощутив свои корни
и связь с местностью, землей, на которой они
родились и живут,
¤ осознать свою ответственность в сохранении
баланса и гармонии в отношениях человека и
природы,
¤ ощутить чувство уважения к земле,
¤ занять активную позицию через изменение
личного поведения и развитие экологического
сознания.
Наши усилия, направленные на изменение
на личностном уровне отдельно взятого
школьника или студента, в дальнейшем должны
повлечь изменения в их окружении и сообществах.
Мы привлекаем учителей, заинтересованных в
применении методик обучения на местности.
Наш опыт и адаптированные для школ методики
были встречены с большим энтузиазмом на
семинарах с учителями экологии школ и вузов,
которые подтвердили важность продвижения
методик обучения на местности, а также
выявили целый спектр проблем, связанный с
экологическим образованием в республике.
Усиление связей в работе со школами и вузами
позволит нам в будущем перейти от
экспериментальных проектов к
совершенствованию формального
экологического образования, которое должно
стремиться к созданию обучающей среды,
вызывающей интерес и радость от процесса
познания.
Методика работы со школьниками и
студентами включает развитие зрительных и
чувственных способностей, которые помогают
не просто смотреть, но видеть окружающий их
мир. Профессиональные фотохудожники,
рассказывая и показывая, что такое композиция
или экспозиция, какова роль света и другие
технические приемы, неустанно подчеркивают,
как важно научиться видеть и находить
интересные моменты, поразительные пейзажи,
эмоции людей, остановить на миг волнующее
движение. Выставки фотографий юных
участников проектов в публичных местах,
издание фотоальбома с передачей их в школы не
только воодушевляют детей, но и заставляют
гордиться красотами мест, которые они
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посетили вместе со своими сверстниками и
наставниками. Школьники учатся видеть мир не
только сквозь линзы фото, но и видеокамеры.
Создание видеофильма своими руками позволяет
школьникам и студентам стать не только
операторами, но и сценаристами, режиссерами,
журналистами, актерами и монтажерами,
раскрывая свои творческие таланты.
В рамках школьного проекта группы
городских школьников выезжают в сельскую
местность, где живут в семьях своих сельских
сверстников, также принимающих участие в
проекте. В селе у школьников насыщенная
программа: игры, концерты, посещение
национальных конно-спортивных игр, яблочного
фестиваля, фотографирование, видеосъемки,
интервью, работа в саду, написание сочинений о
том, что они видели и ощущали. Затем
наступает очередь сельских школьников
посетить город и встретиться со своими
новыми друзьями. Выставка фотографий,
просмотр фильма, посещение городских школ,
музыкальные концерты, театрализованные
постановки, зачитывание своих историй – все
это и многое другое позволяет школьникам
понять, как интересен и многообразен
окружающий мир и каким увлекательным
может быть процесс его открытия и познания. В
этой работе главным является установление
более крепкой связи с землей, ее природой и
людьми, живущими на ней.
Участница школьного проекта, 13летняя Алина, написала в своем сочинении: «В
самом начале поездки я задавала себе вопрос: как
же мы преодолеем барьер между нами –
городскими и сельскими ребятами? Сельские
дети считают нас, городских, эгоистичными, а
мы не всегда относимся к ним с пониманием, чаще
– бестактно. А сейчас я чувствую и понимаю, что
ничего не надо преодолевать. Так как барьера
этого и не существовало».
Что касается студентов, то помимо
изучения проблем экологии Кыргызстана и
города Бишкек, развития навыков наблюдения,
фото-, видеосъемки, навыков письма и
коммуникаций, упор делался также на развитие
исследовательских навыков, умения жить и
работать сообща в условиях лагерной жизни на
высокогорном пастбище Сон-Куля. Студенты
участвовали в настоящих археологических
исследованиях, изучали растения и проблемы
пастбищ на местности, устанавливали и
собирали юрту, знакомились с кыргызскими
национальными традициями, готовили пищу,
изготавливали шырдак (войлочный ковер)
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традиционным методом. Они слушали
старинные истории и легенды об отношении
человека и природы, погружались в
медитативное состояние, созерцая неописуемую
красоту родной природы, наблюдали за
животными, скакали на лошади, пели песни у
костра, встречали рассвет. Все это не могло не
з а т р о н у т ь гл у б и н н ы е ч ув с т в а , э м о ц и и
студентов. В дискуссиях, а также в презентациях
их исследовательских проектов было видно, что
приобретенный опыт заставил всерьез
задуматься о проблемах Земли, отношении
человека к своей земле, отношениях друг с другом,
а также своего личного поведения по отношению
к земле, другим людям и всему живому. «Не устаю
удивляться величию Бога, как он щедр к нашему
народу: подарить такую природу, горы, реки,
озера! И самое главное, как обидно, что мы этого
не замечаем сами», - написала в своем дневнике
студентка Кыргызского Национального
университета Чинара Мамытова.
Действительно, мы рождаемся с
огромными способностями открывать для себя
окружающий мир, ощущать себя его
неотделимой частью. Но почему-то во взрослой
жизни мы теряем свои способности видеть и
чувствовать мир во всем его красочном
многообразии, перестаем удивляться и
восхищаться. Мы ограничиваем свой мир,
перестаем видеть связи, делающие этот мир
целым. Могут быть разные причины
трансформаций нашего мироощущения, но роль
с и с т е м ы обр азо в ани я в э т ом п р оц е ссе
существенна. С самого начала в школе учат
доверять только научным знаниям, отвергая
чувства, ощущения, интуицию и всю кладезь
знаний, которая не подчиняется критериям
научности. На деле же, научное рассмотрение и
познание мира может увеличивать тот разрыв,
который создается между нами и окружающим
нас миром. Ослабляя чувственные ощущения, мы
ограничиваем наши возможности поиска путей
гармоничного сосуществования с природой,
миром людей и с самими собой.
В этом плане развитие альтернативных
педагогик и подходов, таких как образование,
основанное на связи с местностью, будет
способствовать развитию целостной личности,
осознающей проблемы Земли и нашего к ней
отношения. Такие формы образования помогают
в о с п и т а т ь н о в о е п о к о л е н и е , с п о со б н о е
противостоять процессам, разрушающим
природную среду и традиционные культуры,
которые все еще хранят одухотворенные
взаимоотношения с природой.

А. Джумабаева /
Связь с местностью в экологическом
образовании

Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1-3. Летний экологический лагерь для студентов, Сон-Куль 2009
Студенттер үчүн экологиялык лагерь, Сон-Көл 2009

Фото 3. Школьный проект “Здравствуй, родной край!” с.Тон, Иссык-Куль 2009
“Саламатсыңбы туулган жерим!” аттуу мектеп проекти, Тоң айылы, Ысык-Көл 2009
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Фермерлер коомчулугунун тышкы өзгөрүүлөргө болгон
ту ру к ту ул у г у н б е к е м д ө ө м а к с а т ы н д а б и о м а д а н и й
түркүндүүлүгүн коргоо жана сактоо Аманбаев айылында,
Кыргызстан
З. Иногамова
Земфира Иногамова, изилдөөчү, маданий антрополог. Борбордук Азиядагы Америкалык
университетинде маданий антропологияны окуган (Кыргызстан, 2002-2006). Магистр
программасындагы окуусун (MSc of Holistic Science) Улуу Британиядагы Плимут
университети менен шериктеш, Шумахер атындагы Колледжде уланткан (2008-2009).
Кыргызстандын Талас областынын Аманбаево айылында төрөлгөн.
Изилдөө, Улуу Британиядагы Шумахер колледжи менен шериктеш болгон Плимут
университетиндеги (MSc of Holistic Science) магистратура окуу программасынын
диссертация иш-аракетинин бөлүгү. Диссертациянын темасы: «Аманбаев айылындагы
кыргыз, күрт жана түрк фермерлерлеринин төө-бурчак өстүрүү маданиятын толук
камдуу (мультидисциплинардуу нуктагы) изилдөө усулу». Мен өзүмдүн Кыргызстандагы
Талас областында, Аманбаев кыштагында жашаган айылдаштарыма, биздин чогу курган маектерибиз жана
алардын ачык жоопторуна ыраазычылыгымды билдирем. Айылдаштарымдын мындай жигердүү катышуусуз
бул изилдөө мүмкүн болмок эмес.
Өзгөчө, Кристенсен Фондуна (Калифорния, АКШ) магистр программасында окуу үчүн стипендия
ыйгаргандыгы үчүн билдирем ыраазычылыгымды.

Талаа изилдөөсүн жүргүзүү
Бул изилдөө Аманбаев айылындагы (2009 жылы)
күрт (курманжы), түрк (хэмшил) жана кыргыз
фермерлер арасында жүргүзүлгөн. Изилдөө
у ч у р у н д а м е н т о л у к к а н д у у
(мультидисциплинардуу нуктагы) изилдөө
усулун иш жүзүндө колдонгом. Маданият жана
дыйкандар (фермерлер) коомчулуктары сыяктуу
татаал, дайым кыймылда болуп өзгөрүүгө учурап
турган көрүнүштөр толук кандуу изилдөө
усулдарын талап кылат. Бул публикацияда
биомаданий түркүндүүлүктү (БМТ) жана
фермерлер коомчулуктарынын жашоого
ийкемдүүлүк туруктуулугун өнүктүрүүнү
изилдөөгө конкреттүү көз караштар
көрсөтүлгөн. Ушул көз караштарды изилдеш үчүн
төмөндөгү суроолор берилген: Жергиликтүү
фермерлердин түшүнүгүндө БМТ мааниси
кандай? БМТ баалулугуна жана сактап калууга
көз караштар кандай? Изилдөөнүн анализдери
толук кандуу изилдөө жана ошондой эле
сапаттуу антропологиялык талаа изилдөө
усулдарынын жыйынтыктарына негизделген.
Биологиялык түркүндүүлүк менен маданий
түркүндүүлүктүн бекем-тыгыз байланышы
«Буга чейин бул жерде көгүчкөндөр жана
таранчылар көп болчу. Элдер, буудай, арпа жана
жүгөрү айдашчу. Андан чогултуп алынган эгинди
сарайларда сакташчу. Ошентип, көгүчкөндөр
жана таранчылар ал сарайларга кирип,
1

каалашынча тамактанышчу. Азыр болсо,
элдердин көбү төө-буурчак отургузушат. Өздөрү
чогулткан буудайды же төө-буурчакты капка
салып, оозун бууп коюшат. Ошондуктан азыр
таранчылар менен көгүчкөндөр азайып бара
жатышат, анткени аларга жегенге тамак жок»1
- деп, Аманбаев айылында жашаган аксакал
белгиледи. Аксакалдын жогорудагыдай байкоосу
биологиялык түркүндүүлүк, маданияттар,
т и л д е р жа н а д ы й к а н ч а р б а ч ы л ы к и ш аракеттеринин бири-бири менен бекем-тыгыз
байланышта болгонун көрсөтүүдө. «Глобалдык
Түркүндүүлүк» аттуу фондунун директору Гэри
Мартин, өзүнүн «Туруктуулукту бекемдөө» деп
аталган макаласында, маданият менен
жаратылыш дайым чогуу өнүгүп жатып, бирибири менен жуурулушуп, бири-биринен көз
каранды болуп калышкан деп белгилейт. Анын
айтуусу боюнча, эгерде, биз ал экөөнүн бирөөсүн
жок кылып алсак, анда экинчиси дагы биринчиси
менен кошо жок болуп кетет. Гэри Мартиндин
далилдөөсүнө караганда, «биологиялык ,
лингвистикалык жана маданий
түркүндүүлүктөрдү бири-биринен ажыратып
кароого мүмкүн эмес. Бул көрүнүштөр бирибиринен ажырагыс жана бири-бирин толуктап
жана бекемдеп турушат. Тагыраак айтканда,
эгерде жергиликтүү сүйлөнгөн тил жокко
учураса, анда ал тилдин жоголушу менен кошо
өзүндө дүйнөдөгү биологиялык түркүндүүлүктү

Жергиликтүү фермерлер менен интервьюнун транскрипциясы. 2009, жай айы.
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кантип сактоого болот деген маалыматты
камтыган баалуу, салттуу билим дагы жокко
учурайт» (Мартин, 15 бет, 2008). Мен бул
макалада БМТ деп белгилегенде, бир гана
жаныбарлар, чымчыктар, өсүмдүктөр, курткумурскалар, бактериялар, курттар сыяктуу
тирүү жандыктардын гана түркүндүүлүгүн же
болбосо бир гана күрт, кыргыз жана түрк
улутундагы жергиликтүү дыйкандардын
маданий жана тилдик түркүндүүлүгү жөнүндө
гана сөз болуп жаткан жок. Бул макалада деги эле
түркүндүүлүк деген сөздөр ошондой эле элдердин,
билимдин, маалымдын, иш аракеттердин, усулыкмалардын, көл өнөрчүлүктөрдүн, чаралардын,
тамактын, көз караштардын, баалуулуктардын,
тажрыйбалардын, мамилелердин, айыл чарба иш
аракеттеринин, жерди өздөштүрүүнүн, жашоо
турмуштун, жб. түркүндүүлүгүн маалымдайт.
Изилдөөнүн учурунда мен жергиликтүү
к ү р т , к ы р г ы з ж а н а т ү р к ул у т у н д а г ы
дыйкандарга алар өздөрүнүн күнүмдүк жашоо
турмушунда кандай күнүмдүк жана мезгилдик иш
аракетти аткарасыңар деген суроо бергем.
Жергиликтүү фермерлер менен бирге болгон
м а е к т е р и м е н к и й и н , м е н же р г и л и к т ү ү
фермерлер өздөрүн фермер катары
таанышпайт экен деген жыйынтыкка келдим.
Алар фермерчиликти өздөрүнүн адистик иш
аракети же профессия катары кабылдашпайт.
Бир гана фермерчиликтен тышкары дагы башка
адистик иш-аракет менен алектенген жана алар
аткарган адистик иш аракети үчүн айлык алган
жергиликтүү доктор, мугалим, мамлекеттин
өкүлдөрү, электриктер жумушубуз бар деп
белгилешет. Менин изилдөөмдүн байкоолорунун
негизинде фермерчилик же дыйкан чарбачылык
Аманбаев элдери үчүн маданий, коомдук жана
күнүмдүк жашоосу үчүн көнүмүш нерсе.
Ошондуктан өзүнчө жумуш катары
кабылданбайт. Табигый түрдө эле жергиликтүү
фермерлер агромаданий, экологиялык жана
маданий билимди күнүмдүк жашоо-турмуштун
бирден бир бөлүгү катары алып жүрүшөт.
Табигый шарттарда адам заты өзүнүн жанын
сактай билиш үчүн, жергиликтүү ладшафтты
жана аймакты жакшы билүүсү маанилүү. Биздин
баалуулуктарыбыздын өзгөрүшү
жыйынтыгында биздин жашоо турмушубузду
куруу шарттарына таасирин тийгизбей
койбойт. Андан соң биздин өзгөргөн жашоотурмушубуз же тактаганда жашоо
турмушубузда жасаган иш-аракеттерибиз,
бизди курчаган айлана чөйрөбүзгө алгылыктуу оң

же терс таасирин тийгизет. Жыйынтыгында,
оң же терс болушу биздин жасаган ишаракеттерибизден көз каранды. Маселен,
Аманбаев айылындагы жаштардын көпчүлүгү
Бишкекке (Кыргызстандын борбор шаары) барып
билим алуу же жумуш таабуу максатында
айылдан кетип калууда. Бирок, көп учурда,
Бишкек шаарындагы колледждерден,
институттардан же университеттен алган
б и л и м д е р и А м а н б а е в а й ы л ы н ы н жа ш о о
шарттарына иш жүзүндө колдонуу мүмкүн эмес.
Ошондуктан, шаардагы окуу жайлардан билим
алган окуучулардын көбү окууларын бүтүргөндөн
соң шаарда калып, жашап, иштегенге муктаж
болушат. Мындай көрүнүштүн кеңири түрдө
болушу урбанизацияга жана баалуулуктардын
өзгөрүшүнө акырындан алып барат. Ал эми
урбанизация негизи эле ар кандай
түркүндүүлүктөрдүн көбөйүшүн азайтып жана
өнүгүшүн токтотот. Анткени
айыл
жергелеринде жашаган жаштардын
көпчүлүгүнүн шаарга көчүп кетиши менен бирге
айыл-чарба иштеринин жана фермерчиликтин
өнүгүшү азайат. Изилдөө учурунда чогултулган
маалыматтын негизинде, Аманбаев айылында
жашаган жаш муундун өкүлдөрүнүн көз
к а р а ш ы н д а ф е р м е р ч и л и к жа н а д ы й к а н
чарбачылык иш аракети артта калган жана
«өнүккөн эмес» иш аракеттер катары
кабылданат. Бакты кантип караганды, жерди
кантип иштеткенди, фермерчилик жана негизи
эле агромаданий иш-аракетин кантип алып
барганды аз билген же таптакыр эле билбеген
жаштар, акырындап олтуруп, тамактанууга
маанилүү болуучу, жегенге болгон өсүмдүктөр
туралуу жана жер-жемишти кантип өстүрүү
жөнүндө жалпы билимин жоготуп алышы
мүмкүн. Ошондуктан, жегенге болгон өсүмдүктөр
туралуу билимдин жетишпестиги же аздыгы ал
өсүмдүктөрдүн келечекте каралбай калышына
алып келиши мүмкүн. Ал эми ал жегенге болгон
өсүмдүктөрдүн жетишсиз билимге
байланыштуу каралбай калышы, ал
өсүмдүктөрдүн акырындык менен жок болушуна
алып келиши мүмкүн. Андай жемиш
өсүмдүктөрдүн жок болушу пайдалуу жана
жегенге болгон жергиликтүү өсүмдүктөрдүн
санын жана түрлөрүн азайышына алып келиши
мүмкүн. Анткени билимдин жоголушу жана
азайышы менен бирге ал пайдалуу жана жемиш
өсүмдүктөр отоо чөптөр катары кабылданышы
мүмкүн. Жергиликтүү фермерлердин жашоо
турмуш үчүн маанилүү болгон, ал өсүмдүктөрдүн
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пайдалуу мүнөздөмөлөрүн жана пайдалуу
жактарын, ал өсүмдүктөрдү кантип тамак ашка
колдонуу керек сыяктуу терең билимди сактап
жана ал терең билимди жаш муундарга өткөрүп
бере алыш үчүн, ошол билимди камтыган тил
жана ошол тилде айтылган билим жашаш керек.
Тагыраак айтканда жергиликтүү тил күнүмдүк
жашоо турмуштун алкагында колдонулушу
керек. Изилдөөнүн негизинде, айылдагы бардык
эле жаштар ошол жашоо турмуш үчүн маанилүү
болгон билимди камтыган тилди шаарда
колдоно беришпейт. Антип тилдин колдонулбай
калышы акырындык менен маанилүү болгон
билимдин жок болушуна алып келет. Анткени
билим ал тилди колдонуу менен бирге өркүндөп,
толукталып турат. Маселен, мен изилдөө
учурунда, өзүнүн жолдошуна айылдагы башка
фермерлерден төө-бурчак сатып алууга жардам
берип жаткан жергиликтүү фермер аял менен
жо л у к ту м . А л а р т ө ө - б у у р ч а к т ы б а ш к а
Туркиялык фирма (уюм) менен биргелешип алып
жатышкан. Биздин чогу болгон маегибизден
кийин, ал эже мени өзүнүн короосунда төөбуурчакты сорттоп (тазалап) жаткан кызкелиндер менен тааныштырды. Алар менен
таанышкандан кийин, мен өзүмдүн
айылдаштарым менен бирге олтуруп, аларм
менен бирге төө-буурчак сорттой баштадык.
Маектешип жатып, мен алардан диний (Ислам)
«Ашуранын Майрамы» атту күрт улутундагы
фермерлер майрамдаган маарекеде төөбуурчактан жасала турган тамакты жасоо
ыкмасын үйрөндүм. Ошондой эле сүйлөшүп
жатканыбызда, алар мага өздөрүнүн чоң ата
жана чөң энелеринин жашоо тажрыйбасы
туралуу дагы айтып беришти. Алардын айтуусу
боюнча, экинчи дүйнөлүк согуш учурунда нан жана
нан жасаганга жүгөрү жок болуп, тамак-аш
тартыш болгондо алардын чоң ата жана чоң
энелери төө буурчак менен жегенге боло турган
күрт тилинде «чыгылга» (Chenopodium murale)
деп аталган чөптү кошо кайнатып тамак
жасашчу экен. Ал чыгылга аттуу чөп менен төө
буурчакты чогу кайнатып, алардын чоң ата
жана чоң энелери, ошол каатчылык
кырдаалында нандын ордуна ошол койуу жана
ток болгон тамакты ичип тоюмдуу болушчу
экен. Мен алардан мага ошол чыгылга деген чөптү
көрсөтө аласыздарбы деп сураганда, улуурак
аялдардын бирөө жанындагы угуп олтурган
кичүүрөөк кызды чыгылганы алып келип берчи
деп сурады. Мен 13-15 жаштагы жаш кыздын бир
нече мүнөттүн ичинде эле бизге чыгылганы таап,
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алып келип бергенине таң калдым. Анткени ал
кыз, ал чыгылганын кандай болоорун жана
ошондой эле ал өсүмдүктү жегенге мүмкүн экенин
билген. Мен Аманбаев айылында өсүп
жатканымда, бул күрт тилинде чыгылга аттуу
чөптү биз кыргызча «самын чөп» деп айтып
койчубуз жана чыгылганын чокусунда өскөн
уруктарды үзүп алып, колубузду самын менен
жуугандай жуучубуз. [Фото 1 жана Фото 2
макаланын фотогалереясында кара ңыздар
болот ].
Мен Аманбаевде, төө буурчак өскөн
талаалада чөп отогонумда, мен чыгылганы отоо
чөп экен деп тамыры менен жулуп салчумун.
Чыгылга Аманбаев айылынын талааларында, үй
чарбаларында жана бакчаларында кеңири
таралып өскөн чөптөрдүн бири. Ушул сыяктуу
билимдин аздыгы же билбестик, чыгылга
сыяктуу пайдалуу жана жегенге болгон
өсүмдүктүн акырындап жок болушуна алып
келиши дагы мүмкүн. Ошентип, ал аялдар менен
болгон маегимден кийин, үйгө бара жатып, мен
ага чейин анча көңүл бурбаган чыгылга өсүмдүгүн
ар жерден көрүп, бул жөн эле отоо чөп эмес эле
төө буурчак менен чогу бышырса тоюмду тамак
боло турган өсүмдүк экенин ойлоп жаттым.
Өзүмдүн айылдаштарым менен бирге болгон
маегим, менин бир гана чыгылга жөнүндө эле эмес
негизи эле отоо чөптөрү туралуу көз карашымды
өзгөрттү. Ал маектин негизинде мен, билимдин
жана маалыматтын ар тараптуулугу же ар
түрдүүлүгү дагы жашоого болгон т
уруктуулукту сактоо үчүн салымын кошоору
дагы маалым болду. Ошол эле учурда, отоо
чөптөрдөн арылтуу жалпы фермерлик иш
аракетинин бирден бир маанилүү, пайдалуу жана
керектүү бөлүгү экендиги туралуу белгилегим
к е л е т . М а се л е н , т ө ө б у у р ч а к ө с т ү р г ө н
талааларда, фермерлердин кээ бирлери отоо
чөпөтөрдү өлтүрө турган химиялык
даарыларды колдонушат. Жыйынтыгында, бул
о т о о ч ө п т ө р д ө н а р ы л ту у м а к са т ы н д а
колдонулган химиялык даарылар, бир гана отоо
чөп төр дүн ар түр дүүлүгүн г ана жо к к о
учуратпастан, ошондой эле жапайы
өсүмдүктөрдүн, ошол топуракта жашаган
бактериялардын, жана негизи эле чөп отоо
фермерлик иш аракетинин «өлтүрөт». Аманбаев
айылында, башка фермерлердин төө буурчак же
картөшкө айдаган талааларына барып акыга
иштеп, мезгилдик киреше табам деген кээ бир
жергиликтүү фермерлер үчүн талаалардагы
отоо чөптөрүн отоого багытталган фермерлик
иш-аракеттер өтө маанилүү иш аракет.

З. Иногамова /
Фермерлер коомчулугунун тышкы өзгөрүүлөргө болгон туруктуулугун
бекемдөө максатында биомаданий түркүндүүлүгүн
коргоо жана сактоо

Жергиликтүү фермерлер отоо мезгили учурунда
бир гана киреше эле таппастан, талаада акыга
чөп отоп жатышып, ошондой эле фермерлер
бири бири менен маалымат алмашышат,
маектешишет, бири биринен жаңы иштөө
ыкмаларын үйрөнүшөт жана аларды
өнүктүрүшөт. Демек, колго чөп отоо феремерлик
иш аракети фермерлердин ич ара болгон
баарлашуусуна жана маалымат алмашуусуна
көмөк түзөт. Чөп отоп жатышып, фермерлер
танапис жасашат, ал танапис учурунда,
фермерлер, өздөрү менен кошо ала келген же
акыга иш камсыздандырган талаанын ээси
берген тамакты талаада жешишет, бирибирине тамаша айтышат жана пайдалуу
маалымат бөлүшүшөт. Талаада тамактанып
жатып, акыга иштеген фермерлер, ошол жерде
өздөрү жеген алманын, өрүктүн, алкоордун жана
башка жер жемиштердин уруктарын таштап
кетиши ыктымал. Алар өсүп чыгышы мүмкүн.
Ушул сыяктуу коомчулукка пайдалуу жана
табигый баарлашуу шарттары жергиликтүү
улуттар арасындагы жана жалпы айылдын
тургундары арасындагы коомдук жана маданий
байланыштарды бекемдетет. Демек,
фермерлердин отоо чөптөрдөн арылтууга
багытталган химиялык даарыларды колдонуусу
мезгилдик акыга болгон жумуштун санын
кыскартат, аны менен бирге жергиликтүү
фермерлер ич арасында болгон байланыштарды
жана баарлашууларды кыскартат. Маселен,
жергиликтүү фермерлердин отоо чөптөрдөн
а р ы л т а ту р г а н х и м и я л ы к д а а р ы л а р д ы
колдонушу «ашар» сыяктуу фермерлик иш
аракеттин азайышына жана акырындап жок
болушуна алып келиши мүмкүн. Ашар ишаракети-эки жактуу, акыйкаттуу болгон
баарлашууга, тамак аш алмашуусуна, жардам
б е р ү ү с ү н ө жа н а же р г и л и к т ү ү к о о м д у н
мүчөлөрүнүн жигердүү катышуусуна негизделген
маданий жана социалдык көрүнүш. Ашар
көрүнүшү бир гана чөп отоо, түшүм жыйноо, чөп
чабуу, талааларды айдоо сыяктуу фермердик иш
аракеттердин учурда гана эмес, ошондой эле
башка үй куруу, кызга сеп тигүү же улуттук
майрамдарда тамак жасоо сыяктуу социалдык
жана экономикалык иш аракеттерде болот
(колдонулат же аткарылат). Ашар –бул
Аманбаев айылындагы элдердин тышкы жана
күтүлгүс өзгөрүүлөргө болгон туруктуулугун
күчөткөнгө салым кошкон өтө маанилүү
салттык экономикалык баарлашуунун бирден
бир көрүнүшү. Брайан Уолкер жана Дэвид

Солттун аныктамасы боюнча, “сырткы
өзгөрүүлөргө туруштук берүү - бул системанын
өзүндөгү бузулууларды же сыркоолорду кабыл
алып, көтөргөн жөндөмдүүлүгү менен бирге ,
кыймыл аракетинин, структурасынын жана эл
менен байланышынын маңызын сактап туруу
мүмкүндүгү. Башка сөз менен айтканда, режими
же функциясы, маңызы, бирдиктүүлүгү башка
системага өтүп кетүү чегин аттабай,
системанын өзгөрүүлөргө туруштук берүү
жөндөмдүүлүгү” (Уолкер, Солт, 32,бет 2006). Эмне
үчүн ашар сыяктуу салттык (элдик) жана
экономикалык маданий көрүнүш, жергиликтүү
адамдардын тышкы өзгөрүүлөргө болгон
туруктуулугун өркүндөтө алат? Анткени, ашар
иш аракети (күйүүчү майдан, бензинден) болгон
көз карандылыкка, ал майдан көз каранды болгон
талааны иштетүү технологияларына, отоо
чөптөрдү жок кыла турган уулу химикалык
даарыларга негизделген эмес элдик жана
салттык көрүнүш. Ошондуктан, мен ашар элдик
көрүнүшүн, Аманбаев айылындагы
фермерлердин, кымбат жана табылышы кыйын
болгон майдан (бензинден), химикаттардан,
химиялык жер семирткичтерден, аз санда болгон
о ш о н д о й э л е б у з ул у у г а у ч у р а п т у р г а н
технологиялардан, көз карандылыгын азайтып,
тескерисинче адамдын жана коомчулуктун колу
м е н е н жа са л г а н ж у м у ш у н а б о л г о н к ө з
карандылыкты жаратат.
Кеңири тандоого жана чечим кабыл
алууга мүмкүнчүлүк түрлөрүнүн көп болушу бул
жергиликтүү фермерлердин тышкы
өзгөрүүлөргө болгон туруктугунун жана
ийкемдигинин маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири.
Элдик жана салттык ашар көрүнүшү Айылдагы
күйүүчү майдга (бензинге) болгон дефицит
маселесин чечүүнүн бирден бир потенциалдуу
ыкмаларынын бири. Фритс Шумахер, “буддалык
экономика” жөнүндө өзүнүн китебинде (Small is
beautiful) жазып, түшүндүргөндөй, “....өз алдынча
жа н а ө з ү н - ө з ү т о л у к к а м с ы д а н д ы р г а н
жергиликтүү коомдордо жашаган адамдардын,
бүткүл дүйнөлүк соода системасына көз каранды
жашаган адамдага караганда, ири масштабтагы
зорду-зомбулука тартылаары күмөн”. Шумахер,
43,бет 1993). Маселен, Аманбаев айылындагы
же р г и л и к т ү ү ф е р м е р л е р , К ы т а й жа н а
Казахстан чет өлкөлөрүнөн дыйкан чарбага
к о л д о н у у г а а л ы н ы п к е л и н и п , са т ы л г а н
уруктарды сатып алууда. Ал кызылча, буудай
жана башка дыйкан чарба культураларынын
уруктары арзан баада сатылышы жергиликтүү
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фермерлерди кызыктырып, фермерлер
уруктарды көп санда сатып алышат.
Фермерликтин жана дыйкан чарбанын тышкы
өзгөрүүлөргө болгон туруктуулугун өркүндөтүш
үчүн, фермерлердин өздөрү отургузуп, өздөрү
жергиликтүү чогулткан уруктуу эмки жылкы
айдоолорго сакташы жана колдонушу маанилүү.
Жергиликтүү өстүрүлгөн уруктарды сактоо
жана айыл чарбада колдонуу бул, төмөн сапатта
болгон чет өлкөлүк уруктарды сатып алганга
салыштырмалуу ишеничтүү, коопсуздуу жана
арзан келет. Анткени чет өлкөдөн арзан баада
алынып келинген уруктар арзан эле болбостон,
ошондой эле генетикалык жактан
модификацияланган, бир жолу гана түшүм
берген же чет өлкөлүк коммерциялык уюмдар
менен патенттелген болушу мүмкүн. Ал эми
патенттелген уруктарды колдонгон фермерлер,
ал өздөрү сатып алган уруктарды көбөйтүүгө
жана сатууга укугу болбойт. Анткени андай
сатууга жана көбөйтүүгө болгон укукту, урукту
патенттеп койгон чет өлкөлүк уюмдар
фермерлерди андай укуктардан чектеп коюшат.
Ал эми ал сатылып алынган урукту көбөйтүүгө
укугу «уурдалган» жана укугу чектелген
фермерлер жыл сайын ошол чет өлкөлүк
уйюмдардан айчыл чарба иштерине
максатталган патенттелген уруктарды
сатып алууга туура келет. Бул экономикалык
жактан туруктуу эмес, анткени мындай учурда
фермерлер тандоого болгон мүмкүнчүлүгүнөн
айрылып, «муктаждык мүмкүнчүлүгүнө» өтөт.
Экономикалык системанын дүйнөлүк эмес,
жергиликтүү денгээлде өнүгүшү туруктуулукту
өзгөртүүгө салым кошот. Эколог, Вандана Шива
“Биокаракчылык” деген китебинде,
далилдегендей, “ Био түркүндүүлүктү сактап
калуу мүмкүнчүлүгү жергиликтүү коомдордун
укуктарынан жана өз колунан чыгарылган
продукциялардын үзүрүн көрүп, ыракаттанганга
жетишкендигинен келип чыгат. Бул укуктарды
жоюуп салуу биотүркүндүүлүктүн кескин
түрдөгү эрозиясына алып келип, экономикалык
жана экологиялык бейкутчулукка коркунуч
түзөт.” (Шива, 96,бет 1997)
«Төө буурчакты отургузуу иш аракети
өтө кыйын жумуш. Менин оюмча элдер азыр
акырындап акылдуурак болуп бара жатышат.
Азыр элдер мурдагыдай, бир гана төө буурчак
отургуза бербестен ошол эле учурда, кичинеден
малга тоют болсун деп көп жылдык чөп, ун
кылганга буудай айдайдашат жана аз болсо да
кара ошол эле учурда мал кармашат. Анткени
2
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эгерде бул жылы төө буурчактын түшүмү аба
ырайына байланыштуу жакшы болбой калса же
такыр эле болбой калса, же баасы жагынан арзан
болуп калса, анда элдер, колунда кармаган малын
сатып, киреше кылышса болот.»2 -деп, Аманбаев
айылындагы аксакалдардын бири белгиледи.
Жогоруда, айылдын аксакалы белгилегендей,
жерди ар түрдүү жолдор менен иштетүү, ар
түрдүү айыл чарбалык жашылча-жемиштерди
айдоо, жергиликтүү шарттарга оң жана туура
келген айыл чарбалык (фермерлик) ишаракеттердин ар түрдүүлүгү, жергиликтүү
элдердин тамак ашынын ар түрдүүлүгүн
жогорулатат. Тамак аштын ар түрдүүлүгү
жергиликтүү туруктуулуктун өнүгүшү үчүн өтө
маанилүү. Ошондуктан, жергиликтүү
фермерлердин бир гана төө буурчакты отургузуу
менен чектелиши алардын тамак аш жана
киреше мүмкүнчүлүктөрүнүн ар түрдүүлүгүн
жана ийкемдүүлүгүн азайтат.
Адамзатынын иш-аракетинин негизинде
козголгон (пайда болгон) экологиялык жана
жаратылыштагы болгон өзгөрүүлөр
системанын ичинде туруксуздукту же
системага жат келген көрүнүштөрдү жаратат.
Ал эми жогорудагы өзгөрүүлөр жергиликтүү
ф е р м е р л е р д и н т у р у к т у ул у г у н а ж а н а
ийкемдүүлүгүнө таасирин тийгизет. [Фото 3
макаланын фотогалереясында кара ңыздар
болот ].
Маселен, механизацияланган айыл чарба
иш аракеттери, айлана чөйрө үчүн зыяндуу
болгон газдардын бөлүнүп чыгышына түрткү
берет, ал газдар күйүүчү майлар менен иштеген
технологиялардын иштешинен болот.
Акырындап олтуруп, пайда болгон жылуулуктук
эффект, климаттын өзгөрүшүнө алып келиши
мүмкүн. Климаттын өзгөрүшү жаныбарлардын,
өсүмдүктөрдүн, бактериялардын, ж.б.,
жандыктардын жашоо шартына жагымсыз
өзгөрүүлөрдү жаратып, алардын жок болушуна
алып келиши мүмкүн. Алардын жок болушу менен
бирге, биологиялык ар түрдүүлүк азайат, аны
менен тыгыз байланышта болгон маданий ар
түрдүүлүк дагы азайат жана жокко учурайт.
Эк ологи я лы к ай ы л чарба, же рги ли к тү ү
ф е р м е р л е р д и н к о о м ч ул у г у н у н ж а ш о о
турмуштагы тышкы өзгөрүүлөргө болгон
т у р у к т у ул у г у н ж а н а и й к е м д ү ү л ү г ү н
жогорулатууга салым кошот. Ошону менен
катар, “...Култураларды которуштуруп айдоодо,
накта табигый жер кыртышындагы
бактериялардан жана өсүмдүк

Фермерлер менен болгон маектердин негизинде жазылган транскрипциялардан алынган, 2009ж. жай айы.
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З. Иногамова /
Фермерлер коомчулугунун тышкы өзгөрүүлөргө болгон туруктуулугун
бекемдөө максатында биомаданий түркүндүүлүгүн
коргоо жана сактоо

микроорганизмдеринен иштелип чыккан, биожер семирткичтерди колдонууну жайылтып,
органикалык кыктарды пайдаланууну ишке
киргизиш керек...” (Майнард, Шива, 19, бет 2008).
[Фото 4, Фото 5 жана Фото 6 макаланын
фотогалереясында караңыздар болот].
Жергиликтүү фермерлер, ар түрдүү
жемиш-жашылчаларды отургузуу менен, үйтиричиликте малды жана куштарды кармоо
менен, айыл чарба иш аракеттеринин ар
түрдүүлүгүн денгээлин жогорулатышты. Айыл
чарбадагы иш аракеттердин ар түрдүүлүгүнүн
денгээлинин жогорулашы менен ошол эле учурда
фермерлердин акча кирешесине болгон
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейте алышат. Анткени
алар бир гана төө буурчакты сатуу кирешесинен
эле көз каранды болбостон ошондой эле кара мал,
жашылча, жер-жемиштерди, чабылган чөптү
са т ы п а к ч а к и р е ш е м ү м к ү н ч ү л ү к т ө р ү н
көбөйтөт. Жергиликтүү фермерлер өздөрүнүн
экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнүн ар
түрдүүлүгүн көбөйтүү менен, азыркы экономика
тармагында тез-тез өзгөрүп турган
өзгөрүүлөргө карата, ийкемдүүлүгүн
өнүктүрүшөт жана туруктуулугун бекемдешет.
Албетте фермерлердин экономикалык ишаракеттери дүйнөлүк (глобалдык) экономика
менен байланышта болот, бирок көз каранды
болбойт.
Коргоонун жана сактап калуунун
баалулуктары
БМТ сактап калуу жана коргоо бул бир гана
фермерлердин же жергиликтүү элдердин, же
белгилүү бир топтун милдети эмес. Бул
глобалдуу жоопкерчилик . БМТ сактоо
ыкмаларын, салттык билимдерин жана
жолдорун жергиликтүү коомчулуктардан
үйрөнүү маанилүү жана баалуу, бирок ошол эле
учурда, жергиликтүү коомчулуктардын азыркы
дүйнөлүк денгээлде ору н алып жатк ан
экологиялык маселелер, химиялык
пестициддердин жана химиялык жер
семирткичтердин зыяндуу жактарын
(свойства) илимий көз караштан аларды
маалымдоо ошондой эле маанилүү. БМТ сактап
калуу жана коргоо үчүн толук камдуу
ыкмаларды колдонуу маанилүү.
Антропоцентризм: жыйынтыктоочу бөлүк
Макалада БМТ коргоо жана сактап калуу
к о ц е п ц и я с ы , т у р у к т у ул у к т у б е к е м д ө ө ,
концепциясы бир гана адам затынын бакубат
жашоо шартына багытталганда бул ар
тараптуулукту жана толук камдуулукту

камтыбайт. Тагыраак айтканда, жогоруда
айтылып өткөн БМТ жана туруктуулукту
бекемдөө түшүнүктөрү бир гана адам баласынын
бакубаттуулу туралуу гана кам көрбөстөн,
ошондой эле жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн,
курт-кумурскалардын, бардык тирүү
жандыктардын, жаратылыштын жана айлана
чөйрөнүн дагы бакубаттулугу жөнүндө кам көрүү
маанилүү. Антропоцентризм, дүйнө жүзүндөгү
тирүү жандыктардын, анын ичинде адамдардын
дагы, бири-бири менен болгон ич ара
байланыштарын, бири-биринен болгон көз
карандылыктарын маанилүүлүгүнүн жана
баалуулугун четке кагат. Ал эми ар түрдүү
тышкы өзгөрүүлөргө болгон туруктуулукту
жана ийкемдүүлүктү бекемдөө, өркүндөтүү
ыкмалары жана жолдору жергиликтүү маданий,
социалдык, экономикалык контексттер жана
жергиликтүү жашоо турмушунун шарттары
менен үндөш болуусу маанилүү. Чечим кабыл алуу
жана чечим кабыл алууда болгон катышуу бир
гана рационалдуу иликтөөлөрдүн негизинде
кабыл алынбастан, алар толук камдуу жана ар
тараптуу изилдөө усулдарынын негизинде
изилдениши маанилүү.
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Сохранение биокультурного разнообразия для развития
устойчивости сообщества фермеров в селе Аманбаево,
Кыргызстан
З. Иногамова
Иногамова Земфира, исследователь, культурный антрополог. Изучала культурную
антропологию в Американском университете Центральной Азии, Кыргызстан (20022006). Продолжила обучение Магистерской программы (MSc of Holistic Science) в Колледже
имени Шумахера (An International Center for Ecological Studies) при сотрудничестве с
Плимутским университетом в Великобритании (2008-2009). Родилась и выросла в селе
Аманбаево, Таласская область, Кыргызстан.
Данное исследование проведено в рамках диссертационной работы на степень
Магистра (MSc of Holistic Science) в Колледже имени Шумахера при сотрудничестве с
Плимутским университетом в Великобритании. Тема диссертационной работы:
«Целостный (мультидисциплинарный) метод исследования культуры выращивания
фасоли среди кыргызских, турецких и курдских фермеров, проживающих в селе Аманбаево». Приношу слова
признательности жителям села Аманбаево, Таласской области, Кыргызстан - моим односельчанам - за
совместные беседы, искренние ответы. Благодаря их активному участию это исследование состоялось.
Особую благодарность выражаю также Фонду Кристенсена (Калифорния, США) за присуждение
стипендии для обучения Магистерской программе.

Проведение полевого исследования
Данное исследование было проведено
среди курдских (курманджи) , турецких (хэмшил)
и кыргызских фермерских сообществ в селе
Аманбаево, летом 2009 г. Для проведения
полевого исследования я практически применила
целостный (мультидисциплинарный) метод
исследования (ЦМИ). Такие сложные, динамичные
и комплексные явления, как культура и
сообщества нуждаются в целостном, а не в
упрощенном методе исследования, который не
может охватить комплексный характер
подобных явлений. В данной публикации
представлен конкретный аспект исследования
по биокультурному разнообразию (БКР) и
развитию устойчивости жизнеспособности
фермерских сообществ. Гипотеза статьи:
Комплексный характер динамичных социок ул ь т у р н ы х и э к о л о г и ч е с к и х с и с т е м
непредсказуем.
Для развития устойчивости и
жизнеспособности фермеров наряду с
непредсказуемыми изменениями в динамике
комплексных явлений важно иметь разнообразие
выбора. Для наличия возможности выбора
критически необходимо сохранение
биокультурного разнообразия. Для исследования
данного аспекта были заданы следующие
вопросы: Какова значимость БКР в понимании
1

Транскрипция интервью с местными фермерами, лето, 2009.
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местных фермеров? Каковы ценности и аспекты
сохранения БКР? Анализы исследования были
основаны на результатах ЦМИ, также на
результатах качественного
антропологического метода полевого
исследования.
Не взаимосвязь, а взаимозависимость
биологического разнообразия с культурным
разнообразием
«Раньше здесь было много голубей и воробьев.
Люди выращивали пшеницу, рожь и кукурузу.
Собранный урожай хранили в амбарах. Голуби и
воробьи могли залетать в амбары и есть
столько пшеницы сколько им хотелось. Сейчас
большинство фермеров выращивают фасоль. И
фасоль, и пшеницу фермеры хранят в закрытых
мешках. Вот почему сейчас все меньше и меньше
голубей и воробьев, им нечего есть»,1- заметил
а к са к а л ( с т а р е й ш и н а , н а к ы р г ы з с к о м ) ,
проживающий в Аманбаево. Я думаю что
наблюдение местного аксакала показывает, что
биологическое разнообразие тесно связано с
разнообразием культурным, языковым и
разнообразием агрокультурной деятельности
фермеров. Директор Фонда «Глобальное
Разнообразие» Гэри Мартин в своей статье
«Развитие Устойчивости», утверждает, что
культура и природа все время со-развивались,
чтобы переплестись и быть взаимозависимыми.
Если мы потеряем одно, то потеряем и другое.

З. Иногамова /
Сохранение биокультурного разнообразия для развития
устойчивости сообщества фермеров в селе
Аманбаево, Кыргызстан

Со гл а с н о у т в е ржд е н и ю Гэ р и М а р т и н а ,
«фактически биологическое, лингвистическое и
культурное разнообразия неразделимы и
взаимоукрепляют друг друга. То есть, когда
погибает местный язык, то вместе с потерей
языка также теряется традиционное знание,
которое содержит информацию о том, как
сохранить аспекты биологического разнообразия
мира» (Мартин, стр.15, 2008). Когда я упоминаю
«биокультурное разнообразие», я не имею в виду
только разнообразие одушевленных явлений,
таких как разнообразие животных, птиц,
растений, насекомых, бактерий, грибковых
организмов, червей или только разнообразие
курдских, кыргызских и турецких культур, или
только разнообразие языков, которые
используются этими культурами. В данной
статье слово «разнообразие» также означает
разнообразие людей, знаний, образований,
навыков, используемых технологий, методов,
р е м е се л , п и щ и , м и р о в о з з р е н и й , м н е н и й ,
ценностей, опыта, отношений, видов занятий,
подходов, агрокультурной деятельности,
землепользования, образа жизни, и т.д. Например
Роб Хопкинс предлагает другое значение понятия
разнообразия - разнообразие среди систем.
Хопкинс утверждает, что “определенные
подходы решения проблем, которые будут
эффективно работать в контексте одного
места не будут также эффективно
срабатывать в контексте другого места. Точнее,
к ажд о е со обще с т в о д олж но р азв и ть и
разработать свои возможные пути решения
проблем и механизмы действий, которые будут
увязаны с условиями местности, со временем и
ситуацией” (Хопкинс, стр. 56, 2008).
Во время полевого исследования я
задавала местным курдским, кыргызским и
турецким фермерам вопросы о том, какую
каждодневную, сезонную работу
они
выполняют. После моих бесед с фермерами я
пришла к выводу, что многие местные фермеры
не считают себя фермерами, также они не
определяют фермерство как профессию или как
вид профессиональной работы. Только те
фермеры, к оторые п омимо фермерск ой
деятельности имеют также другой вид
деятельности и получают заработную плату в
качестве местных докторов, учителей,
представителей местной власти или
электриков считают, что имеют работу. На
основе моих наблюдений фермерство - это
органичная часть жизни местных людей в

Аманбаево. Я думаю, что фермеры
естественным образом содержат в себе
агрикультурные, экологические и культурные
з н а н и я , п р а к т и к у я и « п р ож и в а я » и х в
обыденности каждого дня. Чтобы быть в
состоянии прокормить и обогреть себя на
природе (или в природных условиях), важно
иметь глубокие знания местного ландшафта и
региона. Изменение наших ценностей в итоге
приведут к изменениям нашего образа жизни и
бытия. Затем наш измененный образ жизни,
наше поведение начнут негативно или
позитивно, в зависимости от нашей
деятельности, влиять на окружающую среду.
Например, большинство людей, в основном среди
молодежи из Аманбаево, уезжают в Бишкек, в
с т о л и ц у К ы р г ы з с т а н а , дл я п о л у ч е н и я
образования или в поисках заработка. Также
нужно подчеркнуть, что на основе исследования
была выявлена другая причина отъезда местных
людей из Аманбаево в Бишкек. Это плохая
урожайность и ограниченность источников
заработка. Было зафиксировано немало случаев,
когда фермеры жаловались на деградацию
земель для п о сева. За часту ю знания и
образование, которые получает сельская
молодежь в колледжах и университетах города
Бишкек, не всегда применимы к образу и условиям
жизни в селе Аманбаево. Таким образом, многие
с ту д е н т ы , к о т о р ы е п о л у ч а ю т в ы с ш е е
образование, вынуждены оставаться жить и
работать в столице. Такое явление в широких
масштабах может привести к урбанизации и
изменению ценностей. Урбанизация понижает
уровень развития разнообразий, так как
основная часть молодого поколения,
п р ож и в а ю щ е г о в с е л ь с к о й м е с т н о с т и ,
мигрирует в город, и тем самым перестает
развивать культуру фермерства. На основе
данных исследования, для представителей
молодого поколения в Аманбаево, культура
фермерства считается или воспринимается
ими, как нечто убогое, отсталое и непрестижное.
Имея сейчас малые знания или не имея вообще
знаний об уходе за садом, землепользовании,
ведении фермерства и агрокультуры в целом,
молодое поколение фермеров в долгосрочном
периоде времени может потерять общие знания
о съедобных растениях и знания о том, как
выращивать овощи и фрукты для питания.
Следовательно, недостаток знаний о съедобных
растениях, может привести к отсутствию
ухода за ними, а отсутствие ухода может
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привести к постепенному исчезновению
съедобных и полезных растений. Исчезновение
растений сократит разнообразие местных
съедобных и полезных растений, и они будут
восприняты как сорняки. Для того чтобы
сохранить и передать глубокие и крайне важные
знания местных фермеров о полезных свойствах
растений, о том как выращивать эти растения
для употребления в пищу, о том как вести вообще
сельское хозяйство следующему поколению
фермеров в Аманбаево, язык должен активно
«жить». Однако не все представители молодого
поколения используют «язык знания», который
содержит информацию, необходимую для
продолжения жизни и которая может быть
потеряна. Именно по этой причине, повседневное
использование «языка знаний» поможет
сохранить знание, которое содержится в самом
использовании языка. Например, во время
исследования я встретилась с местным
фермером, помогавшей своему мужу
заготавливать фасоль, которую они принимали
у местных фермеров в сотрудничестве с одной из
турецких компаний. После нашей встречи и
беседы с ней, на своем дворе она познакомила меня
с же н щ и н а м и и с д е в о ч к а м и , к о т о р ы е
сортировали заготовленную фасоль. После
знакомства я присоединилась к
моим
односельчанкам и стала сортировать фасоль
вместе с ними. Во время нашей беседы с
женщинами я узнала рецепт блюда, которое
готовится из фасоли во время религиозного
(Ислам), курдского праздника «Праздник Ашуры».
Также они рассказали мне о жизненном опыте
своих бабушек и дедушек. По их словам, когда их
бабушки и дедушки голодали во время второй
мировой войны из-за нехватки хлеба и кукурузы,
они варили фасоль вместе со съедобной травой,
которая на курдском языке называется
«чыгылга» (Chenopodium murale). Таким образом,
их бабушки и дедушки получали густое и сытное
блюдо, которое могло «заменить» для них хлеб.
Когда я попросила показать мне это растение,
одна из курдских женщин отправила младшую
соседку за чыгылгой я была приятно удивлена,
увидев, как 13-15-летняя молодая девушка в
течении нескольких минут принесла нам
чыгылгу. Она знала название растения, знала, как
оно выглядит и, соответственно, знала, что это
растение съедобное. Я помню, когда я росла в
Аманбаево, это же растение на кыргызском
языке мы называли «самын чоп» (в переводе
“мыльная трава”), отрывали верхние семена
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трав и мыли руки. [См. Фото 1 и Фото 2 в
фотогалерее к статье].
Когда я убирала сорняки на грядках
фасоли, я всегда вырывала траву чыгылга,
полагая, что это сорняк. Чыгылга одно из
наиболее распространенных растений на полях, в
садах и огородах села Аманбаево. Таким образом,
незнание может привести к постепенному
исчезновению съедобной и полезной травы
чыгылга. Соблюдение баланса между уходом за
фасолью и уничтожением сорняков очень важно.
По дороге домой, после беседы с женщинами, я
стала замечать растение чыгылга и думать о
том, что это не просто сорняк, а съедобное
растение, которое может быть сварено вместе с
фасолью в полезную и сытную еду. Эта беседа с
моими односельчанами, изменила мое понимание
о сорняках, а это мне дало понять, что
разнообразие знаний также важно для развития
устойчивой жизнеспособности. Хотя, я хочу
заметить, что вовсе нельзя пренебрегать
культурой устранения сорняков, которое
является важной и необходимой частью
фермерства в Аманбаево в целом. Например,
использование фермерами средств от сорняков
на полях, где выращивается фасоль, приводит к
уничтожению не только разнообразия сорняков,
разнообразия диких трав, разнообразия
бактерий, которые обитают в почве, но также
п р и в о д и т к « у н и ч т оже н и ю » к ул ь ту р ы
устранения сорняков или фермерской
деятельности по прополке сорняков в целом. По
моим наблюдениям, в селе Аманбаево сама
культура прополки и деятельность по
устранению сорняков очень необходима для
некоторых местных фермеров, которые хотели
бы иметь сезонный доход, пропалывая сорняки на
фасолевых полях. Кроме того, во время прополки
сорняков местные фермеры не только имеют
возможность иметь сезонный доход, но и имеют
возможность обмениваться информацией,
общаться, учиться новым навыкам, языку друг у
друга и развивать их. В процессе работы фермеры
устраивают перерывы, во время которых они
едят принесенную на поле пищу, шутят и
делятся полезной информацией. Иногда пищу
привозят хозяева полей, которые нанимают
других фермеров. Это зависит от их
договоренности. Во время обеда фермеры могут
оставить семена от яблок, слив, абрикосов и
других фруктов, которые были съедены ими.
Такая органическая и здоровая форма
коммуникации усилит социальную и культурную
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взаимосвязь между представителями местных
национальностей. Я думаю, что использование
химически вредных средств от сорняков
сокращает сезонные работы, тем самым
сокращает взаимоотношения и процесс общения
между местными фермерами. К примеру,
применение местными фермерами химических
средств для устранения сорняков может
привести к потере такой местной практики, как
«ашар». На основе бесед с фермерами, ашар
основан на взаимовыгодном и обоюдном обмене
общением, помощью, поддержкой, пищей и
участием членов местных сообществ. Также
ашар практикуется не только в контексте
фермерской деятельности, как прополка
сорняков, сбор урожая, покос травы, посев, но
также в других социально-экономических видах
деятельности или работ, как строительство
домов, приготовление изделий для приданного
невесты, приготовление пищи во время
национальных праздников, и т.д. Ашар - это очень
важная форма традиционной экономической
деятельности, которая необходима для
развития устойчивости сообществ в Аманбаево.
По определению Брайана Уолкера и Дэвида Солта,
«устойчивость к изменениям - это способность
системы вынести (принять) нарушения в этой
системе или расстройства в этой системе для
того, чтобы переносить эти изменения и в то же
время удерживать (сохранять) одинаковую
сущность функционирования, структуры и
обратной связи. Иными словами, это
способность системы переносить некие
изменения не пересекая рубеж, за которым уже
система в другом режиме или система с другой
функцией, сущностью и идентичностью».
(Уолкер, Солт, стр. 32, 2006). Почему такая форма
традиционной экономики, как ашар может
содействовать развитию устойчивости? Я
думаю, что народная практика ашар не основана
на зависимости от топлива (бензин, горючее),
технологии, функций, которые тоже зависят от
доступа к топливу, от токсических и химических
средств от сорняков. Поэтому я рассматриваю
культурное явление ашар, как часть культурного
разнообразия агро-деятельности, которая
п о з в о л я е т ф е р м е р с к и м со о б щ е с т в а м в
Аманбаево быть больше зависимыми от рабочей
силы местных людей и меньше зависимыми от
топлива, «топливо-химикатов», «топливоудобрений», «топливо-технологий», которые
малодоступны, дорогие и не устойчивые.
Наличие разнообразия выбора - это одно

из ключевых особенностей и признаков
устойчивости местного фермерского
сообщества к внешним изменениям. Культурное
явление ашар может быть потенциальным
способом решения проблемы дефицита топлива в
селе. Фритс Шумахер, в своей книге (Small is
beautiful) пишет о «буддисткой экономике», он
объясняет, что «...маловероятно, что те люди,
которые живут в само-стоятельных и
полностью само-обеспечивающихся местных
общинах, будут вовлечены или станут частью
крупномасштабного насилия, по сравнению с
теми людьми, существование которых зависит
от всемирной системы торговли» (Шумахер, стр.
43, 1993). Например, местные фермеры в
Аманбаево покупают семена
сельскохозяйственной культуры, завезенные из
Китая или Казахстана. Низкие цены семян
свеклы, пшеницы или других культур привлекают
фермеров и они покупают их в больших
количествах. Для развития устойчивости в
фермерской деятельности крайне важно
сохранять семена культур от предыдущего
урожая, выращенного на местных полях для
посева этих культур в следующем году. Это
надежнее, безопаснее и дешевле, чем покупать
завезенные семена «сомнительного» качества,
потому что завезенные семена могут быть не
только дешевыми, но и генетически
модифицированными, неплодородными (только
о д н о р а з о в о е и с п о л ь з о в а н и е се м я н ) и л и
запатентованными иностранными компаниями.
Используя запатентованные семена, фермеры не
будут иметь право размножать или продавать
т а к и е с е м е н а . Та к ж е п о с л е п о с е в а
генномодифицированных семян почва будет
зараженной. Не имея возможности размножать
семена, фермеры будут вынуждены каждый год
покупать патентованные семена для посева. Это
экономически не устойчиво, так как в этом
случае фермеры не будут иметь разнообразие
выбора. Локализация экономической системы
более устойчива нежели ее глобализация. Эколог
Вандана Шива в своей книге «Биопиратство»,
утверждает, что «Возможности сохранения
биоразнообразия зависят от наличия прав
местных сообществ иметь доступ и
наслаждаться плодами своих усилий.
Исключение этих прав приведет к резкой эрозии
биоразнообразия, и создаст угрозу экологического
и экономического благополучия» (Шива, стр. 96,
1997)
«Это сложная работа выращивать фасоль. Я
думаю, что люди становятся все умнее и умнее.
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Они выращивают не только фасоль, как раньше, а
также стали выращивать понемногу
многолетнюю траву для прокорма скота,
пшеницу для получения муки и держать хотя бы
малое количество скота в одно и то же время.
Если урожай фасоли был не хорошим из за плохой
погоды или цена на фасоль не совсем высокая, то
тогда люди могут получать доходы от продажи
скота»2-сказал один из местных фермеров в
Аманбаево. Исходя из моих бесед, я думаю, что
разнообразное землепользование, разнообразие
сельскохозяйственных культур, разнообразие
фермерской деятельности, подходящей и
уместной для местного контекста, будет
развивать разнообразие пищевых продуктов.
Разнообразие пищевых продуктов необходимо для
развития устойчивости и уровня
жизнеспособности, поэтому зависимость от
выращивания одной фасоли не способствует
развитию гибкой жизнеспособности или
повышению уровня устойчивости. [См. Фото 3 в
фотогалерее к статье].
Экологические и природные изменения,
вызванные деятельностью местных людей,
будут создавать шоки и колебания внутри
систем, влияющих на жизнеспособность и
здоровое существование местных сообществ.
Согласно утверждению Ванданы Шива и Робина
Майнарда, механизированная деятельность
фермерства может содействовать выделению
газа, образующегося при переработке топлива,
которое используется при работе данных
механизмов. Это явление будет вызывать
тепличный эффект, который приведет в
конечном итоге к изменению климата.
И з м е н е н и е к л и м а т а м оже т со з д а в а т ь
неблагоприятные условия для жизни животных,
растений, бактерий, и т.д., что приведет к их
исчезновению и к потере биологического и
к ул ь т у р н о г о р а з н о о б р а з и я . П р а к т и к а
устойчивой и гибкой эко-агрикультуры, будет
способствовать развитию и сохранению
устойчивости к жизнеспособности сообществ
фермеров. В частности, «практиковать
севооборот культур, использовать органический
навоз и распространять использование биоудобрений, приготовленных из натуральных
почвенных бактерий и грибковых организмов...”
(Майнард, Шива, стр.19, 2008).
[См. Фото 4, Фото 5 и Фото 6 в фотогалерее к
статье].
Местные фермеры в Аманбаево начали
вносить разнообразие в их выбор пищевых
2

Транскрипция интервью с местными фермерами, лето, 2009.
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продуктов, выращивая овощи, фрукты, содержа
домашний скот и домашних птиц. Внося
разнообразие в выбор пищевых продуктов,
фермеры п араллельно расширяют свои
возможности финансового дохода. Внося
разнообразие в свой выбор экономических
возможностей, фермеры будут развивать свою
приспособляемость и гибкость по отношению к
непредсказуемым изменениям в сфере экономики.
Это не исключает того что, экономическая
деятельность будет сообщаться с глобальной
экономической системой, но не будет зависеть
от нее.
Ценности охраны и сохранения
Охрана и сохранение БКР для развития
устойчивости к внешним изменениям, не
является ответственностью только
традиционных сообществ. Это глобальная
ответственность. Важно учиться путям
охраны и сохранности БКР у традиционных
сообществ, но также важно повышать
информированность традиционных сообществ
об экологических проблемах мира, о вредных
свойствах химических пестицидов и удобрений с
научной точки зрения, на их языке. С течением
времени происходит много изменений и
традиционные знания не всегда могут идти “в
ногу” с динамикой этих изменений. Традиционные
и научные знания могут дополнять друг друга.
Для сохранения и охраны БКР требуется
использование целостного подхода. Согласно
мнению биолога и антрополога Жэнис Алкорн,
у с л о в и я со ц и а л ь н о г о , п о л и т и ч е с к о г о и
экономического благополучия фермерских
с о о б щ е с т в о ч е н ь в а ж н ы дл я с о х р а н ы
биокультурного разнообразия. Также Алкор
утверждает, что во имя сохраны БКР земельные
права представителей традиционных
сообществ не должны ущемляться. Это может
привести к экоцентризму.
Антропоцентризм: заключительная часть
Я хотела бы подчеркнуть, что концепции БКР,
развития устойчивости, а также ценности
сохранности и охраны БКР не должны быть
антропоцентричными. Иными словами, не
должны быть озабочены жизнеспособностью и
устойчивостью только людей, но также
животных, растений, насекомых, грибковых
организмов, природы и окружающей среды.
Антропоцентризм противоречит идее
взаимосвязанности и взаимозависимости
живых существ на планете, животных и людей.
Пути развития устойчивости и
жизнеспособности должны быть созвучны,

З. Иногамова /
Сохранение биокультурного разнообразия для развития
устойчивости сообщества фермеров в селе
Аманбаево, Кыргызстан

органично увязаны с местным культурным,
социальным, экономическим контекстами и
образом жизни местного населения. Участие и
подходы принятия решений должны быть

всесторонними и основанными не только на
рациональных анализах, но также на целостном
исследовании и понимании комплексного
характера систем.

Фотогалерея к статье*
Макаланын фотогалереясы

Фото 1. Это растение называется чыгылга нa курдском языке.
Чыгылга өсүмдүгүнөн жана чыгылга деп аталат.

Фото автора.

Фото 2. Местная представительница курдской национальности, которая рассказала
рецепт блюда из фасоли и чыгылги. В руках она держит растение чыгылга.
Төө буурчактан жасала турган тоюмдуу тамактын жасоо ыкмасын айтып берген
күрт улутундагы аял, колунда чыгылганы кармап турат.

* Все фотографии выполнены автором
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Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы
Фото 3. Утром я увидела фермеров, которые делились новостями в
селе и говорили об условиях пастбищных угодий для коров,
подготовке к посеву фасоли и о других сельскохозяйственных
вопросах. Меня попросили их сфотографировать, увидев, что я
фотографировала местных детей. Фермеры общаются и
обмениваются информацией, когда выгоняют коров на пастбище
или ждут покупателей молока.
Мен эртең менен бири-бири менен баарлашып, уйларды бадага
чыгаруу, төө буурчакты талааларга айдоо жана айыл чарба
жөнүндө сөз кылып жаткан фермерлерди көрдүм. Алар мени ошол
көчөдөгү кичине балдарды сүрөткө, тартып жатканымды көрүп,
баарыбызды сүрөткө тартып кой деп сурашты. Фермерлер,
уйларды эртең менен бадага чыгарып жатып же сүт кабыл алган
машинадагы сатып алуучуларды күтүп жатып, бири-бири менен
баарлашып, айылда болгон жаңылыктар жөнүндө маалымат
алмашышат.

Фото 4. Аксакал, представитель турецкой национальности набирает
стручки фасоли в посуду, чтобы накормить своего осла. Ни одна из
частей фасоли не пропадает, всё используется в домашнем хозяйстве.
Түрк улутундагы жергиликтүү аксакал, кабыктарын идишке салып
өзүнүн эшегине бергени жатат. Төө буурчактын бир дагы бөлүгү бекер
короп, ыргытылбайт. Төө буурчактын бардык бөлүктөрү үйтиричиликте колдонулат.

Фото 5. Бабушка, курдянка, носитель и
хранитель традиционных знаний.
Күрт улутундагы традициялык
кургаган чактын билимди сактап, алып
жүргөн чоң эне.

Фото 6. Дети, подрастающее поколение фермеров. Многие из местных
детей начнут заниматься фермерской деятельностью уже с
подросткового возраста, помогая своим родителям и получая у них знания.
Балдар, фермерлердин жаш мууну. Жергиликтүү фермерлердин
балдарынын көпчүлүгү жерди иштетип, айыл чарба иш аракеттерин
өспүрүм кездеринде эле аткарып, ата-энелерине жардам берүү менен
алардан жаңы ыкмаларга үйрөнүп, билимдерин өнүктүрүшөт
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А. Касымов, Э.Капарова / Кыргызстандагы
мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн биологиялык
түркүндүүлүгүн сактоо

Кыргызстандагы мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн
биологиялык түркүндүүлүгүн сактоо
А. Касымов, Э.Капарова
КФ Био-Мурас
Акылбек Касымов, “Био-Мурас”Коомдук Фондунун директору, адистиги
экономист. “Биомаданий мурастарды кайрадан жаратуу: Тажикстан
жа н а К ы р г ы з с т а н д а ө н ү к т ү р ү ү г ө к ө м ө к т ө ш ү ү м а к са т ы н д а
агробиотркүндүүлүктү башкаруунун социалдык-экономикалык жана
маданий негиздерин өркүндөтүү” Bioversity International/ТСФ долбоорунун
координатору.
Макалада Кыргызстандын түштүгүндөгү жаңгак токоюнун
территориясындагы мөмө культураларынын биотүркүндүүлүгү менен бай
генетикалык ресурсу жана мөмө культураларынын жергиликтүү сортторун, аларды иштетүүнүн
традициялык жол-жоболорун кантип сактап калуу көйгөйлөрү каралган. Жалал-Абад жана Ыссык-Көл
областтарында ишке ашырылган Bioversity International долбоорунун кээ бир жыйынтыктары
чагылдырылган.

Биологиялык түркүндүүлүк – чөйрөнүн
таасири астында мезгилдин өтүшү менен
түрлөр арасындагы жана түрлөр ичиндеги
өзгөрүүлөрдүн жыйындысы деп аныкталат.
Биздин республика биологиялык
түркүндүүлүктүн көрсөткүчтөрү боюнча
өсүмдүк жана жаныбарлардын түрлөрүнүн
жогорку топтолушу, ошондой эле табигый
ландшафтардын жана экосистемалардын
жакшы сакталышы менен айырмаланат.
өлкөнүн аймагында дүйнөлүк флорадагы
түрлөрдүн 2% жана фаунадагы түрлөрдүн 3%
кездешет.
Кыргызстанда 600 гө жакын пайдалуу
жапайы өсүмдүктөр өсөт. Тамак-аш багытында
150 түр колдонулат, алардын катарына мөмөжемиш өсүмдүктөрү кирет. Өзгөчө мөмө-жемиш
өсүмдүктөрүнө түштүк аймактагы жаңгакмөмө токойлору бай.
Жа ң г а к - м ө м ө т о к о й л о р у э э л е г е н
аянтынын өлчөмү (жалпы аянты 643,6 миң га,
токой каптаган аянты – 273,7 миң га) боюнча
дүйнөдө бирден бир жана окумуштуулардын көз
карашы боюнча агробиотүркүндүүлүктү сактоо
алкагындагы дүйнөлүк маанидеги обьект
катары саналат.
Жа ң г а к - м ө м ө т о к о й л о р у н д а г р е к
жаңгагынын (Juglans regia L.); алма (Malus spp);
алмурут (Pyrus spp); мисте (Pistacia vera L.);
бадам (Amygdalus spp); алыча (Prunus sogdiana
Vass.); долоно (Crataegus spp ); бөрү карагат
(Berberis spp.); ит мурун (Rosa spp); чычырканак
(Hippopchae rhamnoides L.); карагаттын (Ribes L.)
түрлөрүнүн
жана формаларынын ар
түрдкүндүүлүгүн кездештирсе болот.

Өсүмдүктөрдүн түрлөрү жана
формалары табиятта үзгүлтүксүз
өзгөрүүлөрдүн жүрүшүндө пайда болот.
Жаратылыш жараткандар менен чектелбестен,
адам баласы кылымдар бою жапайы мөмө
өсүмдүктөрүнүн арасынан эң
жа к ш ы
формаларын тандап, алардын белгилерин
ылайыктуу өсүү жана өнүгүү шарттарын түзүү
менен жакшырткан. Ушундай жол менен мөмөжемиш өсүмдүктөрүнүн миңдеген пайдалуу
түрлөрү жана сорттору түзүлдү.
Кыргызстандын маданий
өсүмдүктөрүнүн сортторунун Реестринде
сортторду сыноонун негизинде 18 мөмө-жемиш
өсүмдүктөрүнүн 183 сорту катталган, алардын
арасында элдик тандоонун негизинде өстүрүлүп
келген алманын, абрикостун, шабдаалынын,
жүзүмдүн сорттору бар.
Бирок, азыркы учурда адамдын жана
табияттын биргелешкен тарыхый
эволюциясынын натыйжасында түзүлгөн
агробиотүркүндүүлүк көптөгөн социалдыкэкономикалык жана экологиялык факторлордун
таасири астында жоголуу коркунучунун
астында турат.
Өлкөнүн аймагында өсүмдүктөрдүн
генетикалык ресурстарын сактоо жана
туруктуу пайдалануу жаатында ар кандай
бейөкмөт, эл аралык уюмдар жана бир нече
долбоорлор иштеп жатат.
Аталган уюмдардын иш-аракети атайын
социалдык-экономикалык жана экологиялык
мүнөздөгү көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган.
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«Био-Мурас» коомдук фонду өзүнүн ишаракетин агробиотүркүндүүлүктү сактоо
багытында жүргүзүп, кыргыз элинин бай
биологиялык-маданий мурасын сактап калууга,
айыл жергесин туруктуу өнүктүрүү үчүн
агробиотүркүндүүлүк боюнча элдик билимди
жандандырууга аракет жасап жатат. Фонддун
кызматкерлери Bioversity International уюмунун
«Биологиялык жана маданий мурастарды
жандандыруу: Кыргызстанда жана
Тажикистанда өнүктүрүүгө көмөктөшүү
максатында агробиологиялык түркүндүүлүктү
башкаруунун социалдык-экономикалык жана
маданий негиздерин бекемдөө» долборуунда
эмгектенишет. Аталган долбоор Кристенсен
Фонду (АКШ) тарабынан каржыланат.
Ґ
Долбоордун максаты мөмө жемиш
ө с ү м д ү к т ө р ү н ү н т ү р д ү ү л ү г ү н са к т о о ч у
адамдарга
Ґ: ф е р м е р л е р , ж е р г и л и к т ү ү ж а а м а т ,
и з и л д ө ө ч ү л ө р жа н а а р к а н д а й у ю м д а р
ортосундагы шериктештик байланыштарды
түзүү;
Ґ ар түркүндүүлүктү кармоочу фермерлер,
агробиотүркүндүүлүк жаатында иштеген
изилдөөчүлөр жана өсүмдүктөрдүн генетикалык
ресусртары менен иштеген институттар
ортосундагы алмашуу жана кызматташтык
түзүү;
Ґ жергиликтүү артүркүндүүлүктүн өнүгүү
ресурсу катары колдонгон улуттук уюмдар
ортосунда шериктештик байлашынтарды
түзүү менен көмөк көрсөтүү.
Долбоордун иш-аракетин ишке ашырууга
пилоттук жаамат катары Үрүмбаш
(Жалалабат областы) жана Төрт-Көл айылдары
(Ысык-Көл областы) тандалган.
Пилоттук айылдарда жергиликтүү
адистер, бейөкмөт уюмдар менен биргелешип,
жергиликтүү калктын катышуусу менен мөмө
өсүмдүктөрүнүн ар түрдкүндүүлүгүн баалоо
жүргүзүлдү. Жүргүзүүлүчү иш-аракеттер
б а а л о н у н н а т ы й жа с ы н д а , же р г и л и к т ү ү
жааматтын кызыкчылыгы жана
муктаждыгынын негизинде, ошондой эле
жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөрдү эске алуу
мнен аныкталды.
2006 - жылы аталаган айылдарда
жергиликтүү алманын, алмуруттун, абрикостун
жана башка мөмө-жемиш өсъмдүктөрүнүн
көбөйтүү максатында питомниктер түзүлдү
жана фермерлерге багбанчылыктын негиздери
боюнча окуулар өтүлдү. [Фото 1 жана Фото 2
макаланын фотогалереясында карасаңыздар
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болот ].
2007 - жылы долбоордун бардык ишаракети өлкөбүздүн түштүгүнө, жаңгак-мөмө
токой зонасына, Үрүмбаш айылына топтолду.
Мунун себептери, биринчиден аталган жерде
мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн кеңири
түрлөрүнүн бар болушу, экинчиден, мөмө-жемиш
өсүмдүктөрүнүн генетикалык ресурстарын
туруктуу пайдалануу көйгөйлөрүн тереңирээк
изилдөө менен байланыштуу. Бирок, Төрт-Көл
айылынын жааматы менен болгон
байланыштар үзгүлтүккө учурабастан,
питомниктин иш-аракетин өнүктүрүү боюнча
кеңештерди берүү менен улана берди.
Жалалабат облусунун Сузак, Базар
коргон, Ноокен, Ош облусунун Өзгөн
райондорундагы мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн
артүркүндүүлүгүнүн деңгээлин, ошондой эле
жергиликтүү жааматтардын бул ресурстарды
пайдалануудан алынуучу пайдасын аныктоо
боюнча маалыматты чогултууга Кыргыз
агрардык университетинин студенттери жана
аспиранттары катышты. Студенттердин
катышуусу менен базарды жана социалдыкэкономикалык маселелерди изилдөө жргүзүлдү.
Биотүркүндүүлүктү сактоочу фермерлер,
окумуштулар, институттар ортосундагы
шериктештик байланыштарды түзүү
максатында Илимдер академиясынын
Биосфералык институтунун питомниги жана
коллекциясы жайгашкан тажрыйба пункту (АкТерек айылы, Базар-коргон району) менен
Үрүмбаш айылынынын тургундары
тааныштырылды.
2008 - жылдын февраль айында КАУда
Кыргызстандагы долбоордук топтун
мүчөлөрүнүн долбоордун координатору Фредерик
Ван О уденховен менен Тажикистандагы
долбоордун башчысы О.Акназаров жолугушту.
Бул жолугушууда долбоордун жетишилген
натыйжалары, 2008 - жылкы иш-аракеттер,
ошондой эле келечекте долбоорду узартуу
мүмкүнчүлүгү жана жолдору талкууланды.
2008-жылдагы эң маанилүү иш-аракеттердин
бири болуп Жалалабат шаарында
агробиотүркүндүүлүктүн көргөзмөжарманкесин уюштуруу жана өткөрүү болгон.
Бул көргөзмө-жарманкеде Үрүмбаш жана ТөртКөл айылдарынын тургундарынын продукциясы
көрсөтүлдү.
Көргөзмө-жарманке өткөрүлгөн учурда
калктын кеңири катмарына долбоордун
натыйжасы боюнча маалымат берилди,

А. Касымов, Э.Капарова / Кыргызстандагы
мөмө-жемиш өсүмдүктөрүнүн биологиялык
түркүндүүлүгүн сактоо

айылдыктардын агробиотүркүндүүлүк боюнча
продукциясы көрсөтүлдү жана сатылды,
агробиотүркүндүүлүкү сактоо жана туруктуу
пайдалануу көйгөйлөрүнө коомдун жана
башкаруу органдарынын көңүлү бурулду, ошондой
эле шериктеш байланыштарын түзүүгө
мүмкүнчүлүк берилди.
Үрүмбаш айылынын жергиликтүү
жааматына көмөк көрсөтүү жана күчтөндүрүү
багытында лазер принтери бар P-IV
компьютери, багбанчылык жабдыктары жана

өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары берилди.
Жолугушууда жергиликтүү
агробиотүркүндүүлүктүн продукциясы
көрсөтүлдү жана келечекке иш байланыштары
түзүлдү.
Bioversity International долбоору жана «БиоМурас» коомдук фондунун иш-аракеттери менен
агр обиотүркүндүүлүктү сактоого жана
жергиликтүү жааматты күчтөндүрүүгө
белгилүү салым кошулду. .

Сохранение биоразнообразия
плодовых культур Кыргызстана
А. Касымов, Э.Капарова
ОФ Био-Мурас
Акылбек Касымов - директор Общественного фонда «Био-Мурас». По
специальности экономист. Координатор проекта Bioversity
International/ТСФ «Возрождение биокультурных наследий: усиление
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х и к ул ь т у р н ы х о с н о в у п р а в л е н и я
агробиоразнообразием для содействия развитию в Таджикистане и
Кыргызстане».
В статье рассматривается биоразнообразие и богатый
генетический ресурс плодовых культур на территории орехоплодового
леса юга Кыргызстана и проблемы сохранения местных сортов плодовых культур, традиционных знаний по их
возделыванию. Отражены некоторые результаты проекта Bioversity International, который реализовался в
Жалал-Абадской и Иссык-Кульской областях Республики.

Биоразнообразие определяется как
совокупность изменчивости между видами и
внутри видов, изменяющихся с течением времени
п од воздействием факторов среды. По
показателям биологического разнообразия
республика выделяется высокой концентрацией
видов растений и животных, а также
достаточно хорошей сохранностью
естественных ландшафтов и экосистем. На
территории страны произрастает около 2%
видов мировой флоры и обитает более 3% видов
мировой фауны.
В Кыргызстане насчитывается около
600 видов полезных растений дикорастущей
флоры. В пищевых целях используется 150 видов,
в число которых входят плодовые древеснокустарниковые породы. Особенно богаты
плодовыми видами орехоплодовые леса юга
Кыргызстана. Орехоплодовые леса являются
уникальными в мире по размерам занимаемой
территории (общая площадь 643,6 тыс. га,
покрытая лесом – 273,7 тыс. га) и
рассматриваются учеными как объект

в се м и р н о г о з н а ч е н и я дл я сох р а н е н и я
агробиоразнообразия. Орехоплодовые леса
представляют собой сокровищницу видового и
формового разнообразия ореха грецкого (Juglans
regia L.); яблони (Malus spp); груши (Pyrus spp);
фисташки (Pistacia vera L.), миндаля (Amygdalus
spp), алычи (Prunus sogdiana Vass.); боярышника
(Crataegus spp ), барбариса (Berberis spp.),
шиповника (Rosa spp), облепихи крушиновидной
(Hippopchae rhamnoides L.), смородины (Ribes L.) и
др.
Виды и формы растений возникают в
природе в процессе непрерывных изменений. Не
ограничиваясь тем, что создает природа,
человек на протяжении столетий отбирал среди
диких плодовых растений лучшие формы, вводил
в культуру и улучшал их признаки путем создания
соответствующих условий роста и развития.
Таким путем созданы тысячи хозяйственнополезных видов и сортов плодовых растений.
В Реестре сортов культурных растений
Кыргызстана зарегистрировано и районировано
по итогам сортоиспытаний 183 сорта 18 видов
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плодовых растений, в том числе ряд сортов
(яблонь, абрикоса, персиков, винограда) народной
селекции традиционного возделывания.
Однако, в настоящее время это
агробиоразнообразие, которое сформировалось в
результате исторической совместной эволюции
человека и природы, находится под угрозой
исчезновения под воздействием многих
социально-экономических и экологических
факторов.
В настоящее время на территории
республики в области сохранения и устойчивого
использования генетических ресурсов растений,
работают различные НПО, международные
организации и реализуется ряд международных
проектов.
Общественный фонд «Био-Мурас» также
ведет свою деятельность по сохранению
богатого наследия биокультурного разнообразия
кыргызского народа, возрождению
традиционных знаний по агробиоразнообразию
для устойчивого развития сельской местности.
Сотрудники фонда работают в проекте
Bioversity International «Возрождение
биокультурного наследия: укрепление социальноэкономических и культурных основ управления
агробиоразнообразием с целью содействия
развитию в Таджикистане и Кыргызстане».
Данный проект финансируется Фондом
Кристенсена (США).
Целью проекта является оказание
помощи хранителям разнообразия плодовых
культур посредством:
Ґ налаживания долгосрочных партнерских
связей между фермерами, местными
со о б щ е с т в а м и , у ч е н ы м и и р а з л и ч н ы м и
организациями;
Ґ содействия обмену и установления
сотрудничества между фермерамидержателями биоразнообразия, учеными в
области агробиоразнообразия и институтами,
работающими с генетическими ресурсами
растений;
Ґ создания партнерских отношений между
национальными организациями, использующих
местное биоразнообразие как ресурс для
развития.
Для реализации мероприятий проекта в
качестве пилотного сообщества были выбраны
села Урунбаш (Жалалабатская обл.) и Торт-Кул
(Иссык-Кульской обл.). В пилотных участках
совместно с местными специалистами, НПО, с
участием местных жителей проведена оценка
разнообразия плодовых культур и диких
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сородичей. По результатам оценки и на основе
нужд и интересов местного сообщества, а также
существующих на местном уровне проблем были
определены последующие виды деятельности. В
2006 году в этих селах были созданы питомники
плодовых культур для размножения местных и
стародавних сортов яблони, груши, абрикоса и
других плодовых культур, проведены тренинги
фермеров по основам садоводства. [См. Фото 1 и
Фото 2 в фотогалерее к статье].
С 2007 года реализация проекта была
сфокусирована только на юге страны, в зоне
орехоплодовых лесов, в селе Урунбаш Сузакского
района Жалалабатской области. Это связано с
наличием там богатого разнообразия диких
видов и культурных сортов плодовых культур, с
одной стороны, а с другой - для более детального
изучения проблем устойчивого использования
генетических ресурсов плодовых культур и их
диких сородичей. Но контакт с сообществом с.
Торт-Кул не прервался, а наоборот, продолжался,
так как оказывались консультации по развитию
деятельности питомника.
Студенты и аспиранты Кыргызского
аграрного университета были привлечены для
сбора информации об уровне
распространенности разнообразия плодовых
культур и их диких сородичей, также о пользе,
получаемой местными общинами от
использования этих ресурсов в селах Сузакского,
Базар-Коргонского и Ноокенского районов
Жалалабатской области и Узгенского района
Ошской области. Исследования рынка и
социально-экономических аспектов также
проводились при непосредственном участии
студентов Кыргызского аграрного
университета.
В целях установления долгосрочных
связей и партнерских отношений между
фермерами, хранителями биоразнообразия,
учеными, институтами и другими было
организовано посещение жителями села Урунбаш
Опорного пункта Биосферного института (с. АкТерек Базаркоргонского района) НАН КР, где
имеется питомник и коллекция плодовых и
лесных культур.
В феврале 2008 года в КАУ проведена
встреча членов проектной группы Кыргызстана
с координатором проекта господином Фредерик
Ван Оуденховеном и руководителем проекта в
Таджикистане господином Акназаровым О., где
обсуждались достигнутые результаты проекта
и мероприятия на 2008 год, а также пути и
возможности продолжения проекта в будущем.

А. Касымов, Э.Капарова / Сохранение
биоразнообразия плодовых культур
Кыргызстана

При проведении Выставки-ярмарки
агробиоразнообразия в г. Жалал-Абад с
представлением продукции жителей сел
Урунбаш и Торт-Кул в 2008 году дана информации
о результатах проекта широкому слою
населения области, демонстрирована и
реализована продукция агробиоразнообразия
сельчан, привлечено внимание руководящих
органов и общества к проблемам сохранения и
устойчивого использования
агробиоразнообразия,
также создана
возможность для налаживания партнерских
связей.

Для оказания поддержки и усиления
потенциала местному сообществу с. Урунбаш
переданы компьютер, а также средства для
защиты растений и садовые инструменты. На
встрече была представлена продукция местного
агробиоразнообразия и налажены деловые
контакты на будущее.
Таким образом, деятельностью проекта
Bioversity International и ОФ «Био-Мурас» внесен
определенный вклад в сохранение
агробиоразнообразия и повышения потенциала
местных сообществ.

Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1. Тренинг по окулировке плодовых культур.
Питомник с Торт-Кул, Тонский район
Иссык-Кульская область, Август, 2006 г.
Мөмө өсүмдүктөрдү улоо боюнча окуу. Питомник.
Төрт-Көл а., Тон району, Ыссык-Көл областы,
Август, 2006 -ж.автор тарткан.

Фото 2. Создание питомника плодовых культур.
с. Урунбаш. Сузакский район, Жалалабадская область,
Апрель 2006 г.
Мөмө өсүмдүктөрдүн питомнигин түзүү.
Үрүмбаш а. Сузак району, Жалалабад областы,
Апрель 2006-ж.

Фото3. «Терра Мадре - 2008», г. Турин, Италия . В октябре 2008 года
лидер сообщества Торт-Кул Тологонов Касым
(первый слева) и лидер сообщества Урунбаш Кокнарова Тажикан
(первый справа) вместе с координатором проекта Касымовым
Акылбеком (второй слева) приняли участие на Третьей
международной встрече «Терра Мадре - 2008», который был
организован организацией «Слоу Фуд» (Slow Food)
и проходил в г. Турин (Италия).
«Терра-Мадре -2008» Турин ш. Италия. 2008-жылдын октябрь
айында Төрт-Көл жааматынын башчысы Касым Төлөгөнов (сол
жактан биринчи), Үрүмбаш жааматынын башчысы Тажикан
Көкнарова (оң жактан биринчи), Кыргызстандагы долбоордун
башчысы Акылбек Касымов (сол жактан экинчи)
«Терра Мадре-2008» III эл аралык жолугушууга катышып келишти.
Бул жолугушуу Турин шаарында (Италия) өттү жана «Слоу Фуд»
(Slow Food) уюму тарабынан уюштурулду.
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Жергиликти өнүктүрүүнүн жергиликтүү
чечимдери. Rural Development Fund:
уюшулганынын 6 жылдыгына карата
А. Керимбекова
Айыл Онүктүрүү Фонду
Керимбекова Асель, РДФтин өнүгүү боюнча директору, Фонд
негизделгенден баштап иштеп, РДФтин иш аракеттерин чагылдыруучу
маалыматтык компанияларды уюштуруп өткөрөт. Саясий илимдердин
кандидаты. ЮНЕСКО багытындагы долбоорлордун координатору болуп,
РДФ долбоорлорунун көпчүлүгүндө координатор жана эксперт катары
изилдөөлөрдү жүргүзгөн.
Макала Rural Development Fund коомдук фондусунун иш аракеттери
жөнүндө маалымат берип, тааныштыруу мүнөзүндө жазылган.
Макала аталган фонддун максаттары, милдеттери жана иш аракетиндеги багыттарын чагылдырып,
баяндоого арналган.

R u r a l D e v e l o p m e n t Fu n d же РД Ф,
англисчеден которгондо- айылды өнүктүрүү
фонду, 2003 жылы негизделген. Дал ошол
мезгилде, алты жыл мурун, Асыл Унделанд баш
болуп турган биздин Фондтун демилгечилерине,
республикабыздын айылдык аймактарында иш
алып барган, айылда жашоочулардын реалдуу
муктаждыгына багытталган уюмду түзүү
идеясы келген.
Кыргызстанда экономикалык
жана саясий кризистердин мезгилдеринде, дал
эле айылдык региондор алардын терс таасирине
көбүрөөк дуушар болот. Айылдагы жашоонун
деңгээли көп жылдар аралыгында төмөн болуп
келе жатат, көпчүлүгүнүн жерлери бар
болгонуна карабастан айылдык тургундардын
абалы оор бойдон калууда. Жер реформасы, жер
укуктуулугун ирээттеп жана рыноктун
конъюктурасына жараша, жерди менчике
чыгаруда, пайдаланууда жана кожоюндук
кылууда тең мүмкүнчүлүктөрдү берүүнү
көздөгөнү менен аны ишке ашырууга келгенде,
терең проблемаларга такалды. Объективдик
жана субъективдик себептер менен бирге, эске
алчу нерсе, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын
алдын ала изилдебей, кыргыз айылдарынын
уникалдуу өзгөчөлүктөрүн эсепке албай туруп
реформалар өткөрүлө баштаган.
Ошондуктан РДФ тин иш-аракетинин
негизги багыты болуп, айылды өнүктүрүүдөгү
мамлекеттик саясатты калыптандырууга,
жиктелген мамиленин жана айылдык
тургундардын жергиликтүү муктаждыгына
негизинделген көмөк көрсөтүү болду.
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Ф о н д ту н д е в и з и : “ Же р г и л и к т и
өнүктүрүүгө жергиликтүү чечимдер” биздин
уюмдун максаттарын эң жакшы чагылдырат.
Бул РДФтин баардык иш-аракетинин башында
айылдын муктаждыктары туруп, эң биринчиден
алар үчүн аткарылат. РДФтин баардык ишчаралары : Социологиялык изилдөөлөрү, укуктук
жана экономикалык анализдери, мониторинг
жана баалоо, жада калса, маданий иш-чаралары
менен айылдын өзүндө окутуу, баардыгы, айыл
экономикасын башкаруу, өнүктүрүү жана
социалдык теңчилик маселелердин бирдиктүү
каралышына багытталган. Ар бир
проектибиздин артыкчылыгы: максаты, ишаракети, натыйжасы, баардыгы жагынан
даректүү жана айкындыктуу. Изилдөөлөрдү
ж ү р г ү з ү ү д ө ч ы н ч ы л д ы к , жо о п к е р ч и л и к ,
ч ы г а р м а ч ы л ы к ж а н а и н н о в а ц и а л у ул у к
максималдуу объективдүүлүктү
камсыздандырат.
Азыркы учурда Фонд штатын өз
тармагын профессионалдык деңгээлде
өздөштүргөн 15 кызматчы түзүп, аларды
айылды туруктуу өркүндөтүү максаты
бириктирет.
Фонд иш-аракетин жүргүзө баштагандан
бери, ( бул ондогон проекттер, изилдөөлөр, билим
берүү жана маданий иш-чаралары ж.б.)
логикалык жактан өз ара байланышкан бир нече
приоритеттик багыттар аныкталды.
Б и р и н ч и б а г ы т – “ Жа р а т ы л ы ш
р е с у р с т а р ы н б а ш к а р у у ”, ж а р а т ы л ы ш
ресурстарын эффективдүү пайдалануу
механизмдерин иштеп чыгуу, адаптациялоо

А. Керимбекова / Жергиликти өнүктүрүүнүн жергиликтүү
чечимдери. Rural Development Fund: уюшулганынын
6 жылдыгына карата

жана жайылтуу. Ушул багыттын алкагында
баштапкы жана экинчилик жайыт ресурстарын
(чек араларга жакын территориялар да
кошулат) пайдаланууга өтө көңүл коюлган.
Ресурстарды башкарууга традициялык жолжоболордун, нормалар жана эрежелердин
тийгизген таасири менен алардын тегерегинен
чыккан
конфликтерди талдоо
дагы
изилдөөлөрдүн объектисине кирет. Бул
багыттын координатору Нуржан Джумабаев –
кесиби эколог, ынтаабы окумуштуу жана
аналитик .
Республиканын ар кайсы региондорунда
изилдөөлөрдү жүргүзүп жатып, РДФ тин
специалисттери тарабынан кыргыздардын
көчмөн маданиятынын азыркыга чейин
сакталып калган эң чоң катмары ачылды. Атабабалардын таалимин жана тажрыйбасын
изилдөө менен калыбына келтирүү үчүн ишаракеттерибиздин кийинки багыты“Традициялык жол-жоболор”. Бул багыттын
координатору- Күлүйпа Акматова, көп
тажрыйбалуу социолог, ал проектте жан дили
менен берилип иштеп, өткөндөрдүн
пасторалдык таалимин бүгүнкүгө кылдаттык
менен өткөрүп келет.
Традициялык жол-жоболор боюнча
жүргүзгөн изилдөөлөр жергиликтүү калктын
айыл тургундарын өздөрүнүн проблемаларын
чечүүсүнө түрткү бере турган институттарды
түзүү зарылчылыгы бар экенин көрсөттү. Бул
эмдиги “ Жергиликтүү жамааттар Фонду” деп
аталган, түздөн-түз айылдын тургундары
менен иштөөнү көздөгөн, багыттын пайда
болушуна алып келди. Арийне, жергиликтүү калк
менен иштөө РДФке дайыма приоритет болуп
келгени менен, бул жерде сөз айылдагы
жакырчылыкты жоюуга көмөк болуучу, даана
туруктуу локалдык уюмдарды түзүү жөнүндө.
Багыттын координатору – Карыпбай уулу Эрлан,
РД Ф у ю ш к а н г а ч е й и н э л е же р г и л и к т ү ү
жамааттар менен иш алып баруу тажрыйбасы
бар специалист, дайыма жаңы идеяларды
изденүү абалында, ушундай сыяктуу
ф о н д ул а р д ы н к о н ц е п ц и я л а р ы н , ж а ң ы
моделдерин жана иштөө механизмдерин,
сунуштайт.
Фондтун салыштырмалуу жаңы багыты
“Экономикалык” деп аталып калды.
Кыргызстандын айыл - чарбасы, мамлекеттик
субсидиянын жоктугунан, ошону менен бирге
дүйнөлүк өнүгүүнүн кесепеттүү
тенденцияларынын таасиринен, абдан оор

абалда турат. Айтылган изилдөөлөрдүн башкы
максаттары - кырдаалды иликтеп, глобалдык
финансылык жана экономикалык кризистеринин
республиканын айыл-чарба секторуна тийгизген
таасирине баа берип, айыл-чарба тармагынын
өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу.
Багыттын координатору - Кенеш Шапаков,
агросектордо көп жылдан бери иштеген стажы
бар, айыл-чарбасы боюнча специалист. Айылчарба экономикасында болуп жаткан ар бир
өзгөрүүлөрдү ийне жибине чейин иликтеп, жазып
белгилеп турат.
Көрсөтүлгөн багыттар приоритеттүү
болуп эсептелет, бирок РДФ тин иш-аракети бул
тематика менен гана чектелбейт. Биздин
специалисттер республиканын болгон
региондорунда айылдын дээрлик баардык
социалдык аспектилери боюнча иш алып
барышат.
РДФ тин иш-аракетинде социалдык
изилдөөлөрдү өткөрүү маанилүү, бирок жалгыз
эле компонент эмес. Жаштардын айылды
жандандыруудагы маанилүү ролун түшүнүп
туруп, жаш адамдарга билим жана тажрыйба
алууга жардам катары, фонд жаштар арасында
максатка умтулган систематикалык иштерди
өткөрөт.
Тегерек столдорду, жаштар үчүн атайы
тематикалык конкурстарды өткөрүү, көргөзмө
жана презентацияларга катышуу - бул Фондтун
ишинин көрүнүктүү жагы. Мектеп окуучуларын,
жаштарды айкындык иш-чараларга
катышуусуна кызыктырып жана тартыш үчүн,
айылда бир топ аракеттер жумшалат.
Биз ар бир, мейли, кичинекей ийгиликке да чын
жүрөктөн кубанабыз. Мисалы, Көк-Ойрок
а й ы л ы н ы н м е к т е п о к у у ч ул а р ы н а н ө з
айылындагы уникалдуу табигый көрүнүштөрдүн
сүрөттөрүн алганда, бир топ жакшы
эмоцияларды баштан өткөрдүк. Бул окуучулар
жергиликтүү туризмди өнүктүргүсү келишет,
колунан келээрине толук ишенимдебиз.
Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн
студенттери үчүн Фонд 2006-жылдан бери
иштеп жаткан стажировкалар программасын
уюштурган. Биз иш-аракетибиздин негизги
багыттары боюнча стажировкаларды
сунуштаганбыз: айыл чарбасы, айыл
институттарын өнүктүрүү, жаратылыш
ресурстарын башкаруу, укук жана гендердик
изилдөөлөр, традициялык жол-жоболор,
жергиликтүү жамааттардын фондулары ж.б.
Стажерлор же студенттер биз үчүн
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коллективдин ажырагыс бөлүгү болгондуктан,
аларда жетишкендик болсо да, же анча-мынча
туура эместик болсо да, өздөй көрөбүз.
Фондтун ишинде атайы көңүл
кайрымдуулук компонентине бөлүнгөн. Биринчи
багыт Кыргызстандын искусство жана
маданият ишмерлеринин маданий мурастарды
сактоого кылган аракеттерин колдоо менен
байланышкан. Бул инициатива “Эсте” деп
аталып, искусствону баалоочулардын кайыр
садага берүү жолу менен жергиликтүү сүрөт
искусствосуна жардам кылуусуна багытталган.
Ушул инициативанын күчү менен кыргыз
живописинин классиктери А.Усубалиевдин,
Д . Ко ж а х м е т о в д у н , Д .Фл е к м а н д ы н ж . б .
сүрөттөрү жаңыртылган, Кыргызстандын жаш
сүрөтчүлөрүнө да кол кабыш кылынып жатат.
Республикабыздын алыскы региондорунда
иштеп жүрүп, көп учурда, айылдардагы жан
кейиткен жакырчылыкты көрө аласың.
Жакырчылыктан баардыгы эле жапа чегет,
бирок айрыкча аялдар азабын тартат. Ошол
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үчүн кийинки кайрымдуулук инициативасы
“Кадам” - алыскы айылдардагы аялдарга жардам
берүү болду. Алыскы райондордогу аял укуктары
жана мүмкүнчүлүктөрү эркектерге караганда
чектелгени менен, дал аялдар шарттын
өзгөрүшүнө эптешип, жаңы экономикалык
аракеттердин түрлөрүнө батыраак
ылайыкташа алышат экен. Бул инициативанын
алкагында биз каалагандай жардамга кол кабыш
кылып, жакшылыкка өзгөрүүлөр болооруна
үмүтүбүз үзүлбөйт.
Фондунун иш-аракеттери көп кырдуу
экенин көрдүңөр, бирок ал жогоруда айтылгандар
менен эле чектелбейт, биз контакттарга, жаңы
идеяларды издөөгө жана талкуулоого, чогуу-чара
чечимдерди кабыл алууга ачыкпыз, биз
үйрөнгөнгө, үйрөтүүгө, жардам керектерге
жардам берүүгө даярбыз.
Ф о н д ж ө н ү н д ө к о ш у м ч а
маалыматтарды www.rdf.in.kg сайтында таба
аласыңар.

Местные решения для местного развития Rural
Development Fund: к шестилетию образования
А. Керимбекова
Фонд Развития Села
Керимбекова Асель, директор по развитию РДФ, работает в Фонде со
времени его основания, проводит информационные компании по освещению
деятельности РДФ. Кандидат политических наук. Являлась координатором
проектов по линии ЮНЕСКО, проводила исследования в качестве
координатора и эксперта во многих проектах РДФ.
Статья носит информационно-ознакомительный характер с
деятельностью общественного фонда Rural Development Fund.
Статья посвящена описанию целей, задач и направлениям деятельности этого фонда.

Rural Development Fund или РДФ, в переводе с
английского - фонд развития села, был образован
в 2003 году. Именно тогда, шесть лет назад,
инициаторам нашего Фонда во главе с Асыл
Унделанд пришла идея создать организацию,
непосредственно работающую в сельских
регионах республики и ориентированную на
реальные потребности сельских жителей.
Для Кыргызстана в периоды
экономических и политических кризисов именно
сельские регионы являются наиболее
подверженными негативным воздействиям.
Уровень жизни на селе в течении многих лет
остается низким, положение сельских жителей
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сохраняется тяжелым даже несмотря на то,
что большая их часть имеет свою землю.
Земельная реформа, призванная
регламентировать правоотношения по земле и
предоставить равные возможности в праве
владеть, пользоваться и распоряжаться землей
в соответствии с рыночной конъюнктурой,
столкнулась с серьезными проблемами в ее
р е а л и з а ц и и . Н а р я д у с о бъ е к т и в н ы м и и
субъективными причинами этого надо иметь в
виду, что
реформы начали проводиться без
предварительного изучения опыта других стран
и без учета специфики, уникальных особенностей
кыргызских сел.

А. Керимбекова / Местные решения для местного
развития Rural Development Fund:
к шестилетию образования

П о э т о м у гл а в н ы м н а п р а в л е н и е м
деятельности РДФ стало содействие в
формировании государственной политики в
сельском развитии, на основе
дифференцированного подхода и местных
потребностей сельского населения.
Девиз Фонда: «Местные решения для местного
развития» лучшим образом отражает цели
нашей организации. Это означает, что все то,
что
п р о в о д и т РД Ф, о с н о в ы в а е т с я н а
потребностях сельских жителей и
осуществляется, прежде всего, для них самих. Все
м е р о п р и я т и я РД Ф : с о ц и о л о г и ч е с к и е
исследования, правовые и экономические
анализы, мониторинг и оценка, вплоть до
проведения культурных мероприятий и обучения
на селе, направлены на то, чтобы объединить
вопросы управления, развития экономики села и
социального равенства. Каждый наш проект
отличает адресность и конкретность во всем: в
целях, в действиях, в результатах. Честность,
ответственность, творчество и
инновационность в исследованиях обеспечивают
им максимальную объективность.
Сегодня в штате Фонда 15 человек, каждый
сотрудник является профессионалом в своей
области, но всех объединяет одна цель –
содействие устойчивому сельскому развитию.
На протяжении деятельности Фонда, а это
десятки проектов, исследований,
образовательных и культурных мероприятий и
др. определилось несколько приоритетных
направлений, логически взаимосвязанных между
собой.
Первое направление – «Управление
природными ресурсами», которое нацелено на
разработку, адаптацию и внедрение механизмов
эффективного использования природных
ресурсов. В рамках данного направления
внимание акцентируется на
использовании
первичных и вторичных пастбищных ресурсов, в
том числе на приграничных территориях.
Изучение влияния традиционных знаний, норм и
правил на управление ресурсами и на конфликты
в о к ру г н и х т а к же я в л я е т с я о бъ е к т о м
и с с л е д о в а н и я . Ко о р д и н а т о р о м д а н н о г о
направления является Нуржан Джумабаев –
эколог по профессии, ученый и аналитик по
призванию.
Проводя исследования в различных
регионах республики, специалистами РДФ был
выявлен огромный пока еще не совсем
утраченный пласт культурных знаний кочевой

к ул ь т у р ы к ы р г ы з о в . Д л я и з у ч е н и я и
восстановления опыта и знаний наших предков
стало следующее направление нашей
деятельности – «Традиционные знания». В
рамках него осуществляется сбор знаний по
использованию пастбищных ресурсов, тонкостях
выпаса скота, специфики уклада жизни,
поддерживающего устойчивость экосистемы.
Координатором этого направления является
Кулуйпа Акматова, социолог, с солидным опытом
работы. Она не просто занимается проектом, а
живет в нем, бережно неся пасторальные знания
из прошлого в настоящее.
Проведение исследований по
традиционным знаниям выявило потребности
местного населения в создании институтов для
активизации сельских жителей к решению их
собственных проблем.
Это послужило
появлению следующего направления, которое
называется «Фонды местных сообществ»,
ориентированного на непосредственную работу
с сельскими жителями. Очевидно, работа с
местным населением всегда была приоритетом
в деятельности РДФ, но здесь речь идет о
создании конкретных устойчивых локальных
организаций, способствующих преодолению
бедности на селе. Координатор направления
Карыпбай уулу Эрлан – специалист, имеющий
опыт работы с местными сообществами
больше чем, существование самого РДФ,
постоянно находится в поиске новых идей,
разрабатывает концепции, предлагает новые
модели и механизмы работы таких фондов.
Относительно новым направлением Фонда
стало, условно называемое «Экономическое».
Сельское хозяйство Кыргызстана, в отсутствии
государственного субсидирования, а также
находясь под опосредованным влиянием
тенденций мирового развития, находится в
тяжелом положении. Изучить ситуацию,
оценить влияние глобального финансового и
экономического кризисов на
сельскохозяйственный сектор республики, а
также выработать стратегию развития
сельскохозяйственной отрасли являются
главными целями названного исследования.
Координатор направления – Кенеш Шапаков,
специалист по сельскому хозяйству с
многолетним стажем работы в агросекторе,
досконально исследует и фиксирует каждое
происходящее изменение в экономике сельского
хозяйства.
Указанные направления являются
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приоритетными, но не означают, что
деятельность РДФ ограничивается только этой
тематикой. Наши специалисты работают
практически по всем социальным аспектам села
и во всех регионах Республики.
В деятельности РДФ проведение
социальных исследований является важным, но
не единственным компонентом. Понимая
значимость и роль молодежи в оздоровлении
села, а также желание помочь молодым людям
обрести знания и опыт, фондом проводится
целенаправленная систематическая работа с
молодежью.
Организация круглых столов,
специальных тематических конкурсов для
молодежи, участие в выставках и презентациях –
это видимая часть работы Фонда. Немало
предлагается непосредственно в селах, когда мы
хотим привлечь и заинтересовать школьников и
молодежь в участии в конкретных
мероприятиях. Мы искренне радуемся каждому
пусть маленькому успеху. Много положительных
эмоций мы пережили, кода получили, например
фотографии школьников села Кок-Ойрок об
уникальных природных явлениях в их селе. Эти
школьники хотят развивать местный туризм, и
мы уверены, что у них это получится.
Специально для студентов Кыргызстана и
других стран Фонд организовал программу
стажировок, она действует с 2006 года. Мы
п р е дл а г а е м с т а ж и р о в к и
по основным
направлениям нашей деятельности: сельское
хозяйство, развитие институтов села,
управление природными ресурсами, правовые и
гендерные исследования, традиционные знания,
фонды местных сообществ и др. Стажеры и
студенты для нас это неотъемлемая часть
нашего коллектива, к достижениям и временным
неудачам которых мы относимся как к своим.
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Особое внимание в работе Фонда
уделяется благотворительному компоненту.
Первое направление связано с поддержкой усилий
деятелей искусства и культуры Кыргызстана по
сохранению культурного наследия. Эта
инициатива носит название «Эсте» (Память) и
ориентирована на содействие местному
изобразительному искусству путем
пожертвований ценителей искусства. Благодаря
этой инициативе обрели новую жизнь полотна
классиков кыргызской живописи А.Усубалиева,
Д.Кожахметова, Д.Флекмана и др., находят
поддержку молодые художники Кыргызстана.
Ра б о т а я в о т д а л е н н ы х р е г и о н а х
р е с пу б л и к и , м ы ч а с т о с т а л к и в а е м с я с
удручающей бедностью отдаленных сел.
Бедность одинаково разрушительна для всех, но
на женщинах она отражается более явно.
Поэтому следующей благотворительной
инициативой стал «Шаг вперед» (Кадам)оказание помощи женщинам из отдаленных сел
республики. Несмотря на ограниченные
возможности и права женщин отдаленных
районов в сравнении с мужчинами, именно
женщины более адаптивны к меняющимся
условиям, более приспособлены к новым видам
экономической деятельности. В рамках данной
инициативы мы содействуем оказанию любой
помощи, мы искренне надеемся на реальные
изменения к лучшему.
Ка к в и д и м , д е я т е л ь н о с т ь Ф о н д а
многогранна, но она не ограничена изложенным,
мы открыты для контактов, обсуждения и
поиска новых идей, принятия совместных
решений, мы готовы учится, и учить сами, мы
готовы помогать тем, кто нуждается в нашей
помощи.
Дополнительную информацию о Фонде
вы можете найти на сайте www.rdf.in.kg
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Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1. Команда RDF
RDF командасы

Кыргыздардагы дарактардын культу жөнүндө
А. Мурзакметов
ОФ Таалим-Форум
Абдымиталип Мурзакметов – тарых илимдеринин кандидаты, этнограф, Ош
мамлекеттик университетинин кыргыз адабияты кафедрасынын доценти. ТаалимФорум Коомдук Фондунун кеңешчиси Илимий кызыкчылыгы: фольклор, этнография,
искусство жана дин тарыхы. Филокартист.
Илгертеден эле биздин ата-бабалар табият менен гармонияда тиричилик
өткөрүп келген. Бул макалада ошол маданиятыбыздын чакан бөлүгү – кыргыздардын
дарактар дүйнөсүнө болгон мамилеси баяндалган.

Кыргыздар тууралуу тарыхый-этнографиялык
адабияттарда табияттын культунун түрдүү
тармагын чагылдырууга арналган изилдөөлөр,
сейрек болсо да, кездешип калат. Бирок табият
культунун дарактарды ыйык деп саноо, аларга
табынуу сыяктуу маселеси дээрлик эч сөз болбой
келгенин айта кетүү керек. Колдо болгон илимий
булактарга жана өзүбүз жыйнаган талаа
материалдарына таянуу менен биз өткөн
доорлордо кыргыздарда дарактардын культу
болгондугун болжолдой алабыз. Анын үстүнө
кыргыздардын көөнө диний ишенимдеринде
табият күчтөрүнө сыйынуу үстөмдүүлүк
кылары да муну бекемдеп турат. Тарыхтан
белгилүү болгондой, бак-шакка, чөп-чарга этият,
астейдил мамиле кылуу көчмөн кыргыздарга

мүнөздүү болгон.
Изилдөөчү Анара
Табышалиева белгилегендей:
«Орто Азиянын маданиятынын Масейил
жергесинин (Месопотамия) мурасы менен
көптөгөн жалпылыктары бар. Бул чопонун,
топурак курулуштарынын маданияты. Бүт
салттуу архитектура (кошмолор, куполдор,
аркалар жана өзүн-өзү көтөрүүчү
конструкциялар) мында Орто Азия жыгачка
таңкыс болгондуктан пайда болгон. Бул
аймакта, мүмкүн, ошол себептен, улам,
дарактардын культу «бак-шактуу» европалык
өлкөлөргө караганда да күчтүү өнүккөн.
Эзелтеден эле арча, чынар терек, анар ыйык
саналып келген.
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Кээде кайсы болбосун эле дарак сыйлуу деп
каралган» (1; 19). Тоонун катаал шартында
жашаган биздин бабаларыбыз өсүмдүктөрдүн
баа-баркын билип, алардын көптөгөн түрлөрүн
өзүлөрүнүн керегине пайдаланып келишкен.
Алсак, боз үйдүн негизи бөлүктөрү жыгачтан
жасалган (түндүк, кереге, уук, босого, эшик,
бакан), дарактын ар кандай түрлөрүнөн ээр
чабылган, идиш-аяк кырып, музыкалык аспаптар
менен ар кандай буюмдарды жасашкан,
тикенектүү түрлөрү менен короосун тосуп, отун
катары пайдаланышкан.
Колдо болгон материалдарды иликтөө
д а р а к т а р д ы н к ул ь т у н у н б а ш а т ы н д а
а н и м и с т т и к и ш е н и м д е р жа т к а н д ы г ы н
тастыктайт. Табияттын бардык кубулуштары
менен күчтөрүн жандуудай билген көчмөндөрдүн
күндөлүк турмушунда элдик ишенимдердин бул
көөнө катмары өзгөчө мааниге ээ болгон. XIX
кылымдагы белгилүү англис этнографы жана
тарыхчысы, анимизмди бардык диндердин өнүгүү
тарыхынын баштапкы стадиясы деп санаган Э.
Б. Тайлор: «Адамзаттын акыл-оюнун өнүгүшүнүн
учурунда, даракты аң-сезимдүү зат катары
сезип, ага урмат көрсөтүп, тартуу энчилеген
кезинде бул байланыш өзгөчө даана көрүнөт.
Мындай дарак адам сыяктуу, аны менен
ажырагыс байланышкан өмүрү менен жаны бар
сыяктуу каралабы же фетиш, дарак дене катары
гана кызмат көрсөткөн рухтун сыйынты элеби,
көп учурларда муну ажыратуу кыйынга турат.
Бирок мындай так эместик заттын жаны
бардыгы жана духтун жай алып алышы тууралуу
түшүнүктүн ошол эле анимисттик идеянын
өзгөртүлүшүнүн дагы бир далили болуп саналат»
(2; 400-401) деп көрсөткөн. Кыргыздар
дарактарды адамдардай эле жаралып, жашап,
анан өлгөн кадимки кишилер катары эле караган.
Алар да адам кабыгын сыйрып же кыйганда жаны
ачышып, ооруп, ыйлайт дешкен. Жаңы эле
кыйылган дарактын сөңгөгүнөн кан тамчылап
турганын өз көзүм менен көрдүм дегендер да
болгон. Кыргыздардын дал мына ушундай
түшүнүктөрүнөн улам бизге даракты зарыл
болгондон ашыкча кыйса өз өмүрү кыйылат,
көчөт кезинде шагын кайрыса колу сынат деген
сыяктуу тыюулардын мааниси айкын боло
түшөт.
Кыргыздардын элдик оозеки
чыгармачылыгында дарактарга байланышкан
көптөгөн жомоктор, аңыздар, легендалар,
уламыштар, макалдар жашайт. Алсак, Искендер
Зулкарнайндын (Александр Македонскийдин
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Чыгыш элдериндеги аты) жортуулдан кайтып
келе жатканда чөлдөн өтүп, суу табылбай өлүп
кала жаздагандыгы тууралуу легенда айтылат.
Жан-жөөкөрлөрү туш тарапка чапкылап жүрүп,
бир жерде аскадан суу тамчылап турганын көрүп
калышат. Эптеп бир кесе сууну чогултуп, аны
падышага алып келишет. Искендер ичейин деп
эрдине алып келет да, муну карап турган
жоокерлеримдин ары ичи тарып, ары көңүлү
чөгүп калбасын деп жанында турган дарактын
түбүнө чачып жиберет. Көрсө, ал суу мүрөктүн
суусу экен да, ал эми дарак арча экен. Ошондон
улам арча түбөлүк көктөп калыптыр. Аса-муса,
жаңгак , карагай, табылгы жана башка
жыгачтар жөнүндө да ушуга окшогон түрдүү
аңыздар айтылган. Буларды бала кезинен уккан
кыргыздар өсүмдүктөргө жандуудай карап, аяр
мамиле жасашкан.
Эпостук маалыматтан улам бир
кездерде кыргыздар бай теректи же чынар
теректи ыйык деп санагандыгын билебиз. «Эр
Төштүк» эпосунда жер астындагы дүйнөдө
тамыры жердин жети катмарына кирип, төбөсү
көк тиреген мунардай терек сүрөттөлөт.
Мифологияда бул дүйнө дарагы, дүйнөлүк дарак
деген аталыш менен белгилүү. «Дүйнө дарагынын
образы шаманизмде алгачкы космостук
түшүнүктөрдү чагылдырып, дарактын учу,
сөңгөгү жана тамыры жогорку (асман), ортоңку
(жер) жана төмөнкү (жер алды) дүйнөлөргө дал
келүү менен ааламдын символдук элесин берген»
(3; 216). Дүйнө дарагы кыргыз фольклорунда
даана байкалып турат. Адамзаттын көөнө
түшүнүктөрү менен ырым-жырымдарынын
калдыгын (Тайлор аларды «жандуу күбөлүктөр»,
«өткөндүн эстеликтери» деп таамай атаган)
азыркы кезде да жолуктурууга болот. Мисалы,
түштүк Түркмөнстанда, Өзбекстанда,
Тажикстанда чынар теректерди өзгөчө
кастарлашат. Түркмөндөр анын куураган
бутагын отко жаккандан да коркушат (1; 20).
Дарактардын ичинен арча бардыгынан
сыйлуу болгон. Кыргыздар арчаны өзгөчө таза,
ыйык дарак көрүшкөн. Түштүк-Чыгыш Сибирде
жашаг а н к ал к т ар ү чү н д а ал о ш о нд ой
сапаттарга ээ: «… Шамандардын бүт
сыйынууларында оттун мааниси өтө зор болгон;
оттун тазалоочу касиетин түрдүү учурларда:
кесепеттүү жин-шайтандарды кубалап, алардан
сактануудан адамдарды, жаныбарларды, буюмтайымдарды, азык-түлүктү тазалоого чейин
пайдаланышкан. Ырым-жырымдарды
аткаруудагы маанилүү атрибут катары арча

А. Мурзакметов/ Кыргыздардагы
дарактардын культу жөнүндө

(бур. арса, алт. арчы, тув. арци) саналган» (4; 114).
Кыргыздардын ою боюнча арча бир топ
аруулап, дарылоочу касиетке ээ. Анын бутагын
түтөтүп, зыянкеч кара жиндерди кетирүү үчүн
ооруган адамды айландырып ысырыкташкан.
Арча менен ышталган чаначтын кымызын дары
катары ичишкен. Арчанын түтүнү менен боз
үйдүн ичин, коломтону, бешикти, мал жаткан
короону да аласташкан. Жаңы жыл башталган
Ноорузда арчадан ысырык салып:
Алас-алас
Ар балээден калас,
Эски жыл кетти
Жаңы жыл келди.
Алас-алас
Айдан аман,
Жылдан эсен,
Жакшылыкты теңир берди,
Жарык күндү кеңир берди.
Алас… алас… (5; 31) деп катуу үн салышкан.
Өзгөчө арчадан жасалган бешик жогору
бааланган, анткени ага бешик курт түшпөйт деп
эсептелген. Андан сырткары арчанын өмүрү
жугуп, мындай бешикке бөлөнгөн бала узак
жашайт деп да ишенишкен. Сөөк чыккан үйдү да
арча менен аласташкан. Азырга чейин ар бир
кыргыздын үйүндө такай боолонгон бир тутам
арча турат. Арчада антисептик (микробдорду
өлтүрүүчү) касиетке ээ эфир майлары көп
экендиги илим тарабынан да далилденген. Анын
жыгачын түтөткөндө пайда болгон фенолдор да
антисептик касиетке ээ. Муну кыргыздар
өздөрүнүн тажрыйбасынан эле байкап билишкен.
Арчадан жасалган тиш чукуурлар артык
бааланып, той-аш болгон жерлерде элдин алдына
чачып коюу менен көп сооп алганга болот деп
айтылат. Буга карабай кыргыздар арчаны
эшиктин алдына көп эгишпейт, себеби, арча өзүм
гана көктөп, өнүп турсам деп тилейт экен деген
ишеним бар.
Кыргыздар кастарлаган дарактардын
катарына долоно да кирет. Суунун шары
угулбаган жерде өскөн долононун жыгачы
касиеттүү болот деп, андан бешикке тумар,
теспе жасашкан. Азыркы учурда
автомашинанын ачкычына тагып алып
жүрүшөт. Долононун тикенинен зыянкеч жиншайтандар коркот, ал көз тийгенден да сактайт
деген ишенимден улам чогулуп, жабышып өсүп
калган тикенектерди кыркып алып, короонун же
үйдүн эшигинин эки тарабына, же жаткан
бөлмөнүн дубалына илип коюшат. Профессор В.

Бутанаевдин эмгегинде хакастардын эшигинин
алдына долоно экпегендиги айтылат, антсе
жаман болот деп коюшат экен. Мындай тыюунун
себебин автор атайын көрсөтпөгөн, бирок
анткен менен анын хакастарда долоно
бакшылардын дарагы катары караларын
билдирген маалыматынан улам биз жогорудагы
тыюунун себеби ошондон улам болушу мүмкүн деп
болжойбуз (6; 149). Кыргыздар ошондой эле ит
мурундун, чычырканактын тикендүү бутагынан
да жин-шайтандар коркот деп, аларды зыян
келтирүүдөн коргоочу тумар катары
пайдаланышкан.
Көптөгөн орус акындарынын ырларында
даңазаланган кайың биздин аң-сезимибизге
нукура орус дарагы, Орусиянын табиятынын
символу катары кирип калган. Орустарда кайың
бир кездерде Умай эне менен Христосту жаанчачындан, ал эми Олуя Пятницаны шайтандын
куугунунан жашырып калган берекелүү дарак
катары урматталат. Кайыңга байланышкан
көптөгөн ишенимдер, ырым-жырымдар бар (7;
35-37). Якуттар кайыңды ыйык дарак катары
кадырлашкан, ак жиндүү бакшылар асмандагы
кудайларга кайыңдын бутагын пайдаланып
к а й р ы л ы ш к а н , б ул к а й ы ң ж ө н ү н д ө
алтайлыктардын ишенимине да окшош (8; 144).
Бирок түркүн булактардагы маалыматтардан
улам кайың дарагын биздин бабаларыбыз да
барктап келгендиги белгилүү. Кытай
тарыхчыларынын айтуусунда хуннулар да,
үйсүндөр да, дөөлөстөр да жана башкалар Теңирге
сыйынган экен. Кээ бир кезде кыргыз ханы да өзү
тайынуунун башында туруп, жол-жобосун
жасаган. Алкыштоону баштаган хан ак чачып,
көктү карап, колун жайып тилек кылган:
«Теңир! Теңир!
Тогуз жалбырактуу ыйык кайың сайдык, Теңир!
Тогуз козу биз сойдук, Теңир!
Жакшылыкты жерге, элге жалга, Теңир!
Жамандыкты жерден, элден качыр, Теңир!
Жашообузду оңдо, Теңир!» дешип, калган-каткан
даам-ырыскыны улуу отко ташташкан (9; 372).
Батанын текстинде кайыңдын
аталышы байыркы кыргыздардын бул даракты
кастарлаганын көрсөтөт, башкача айтканда
ислам динине чейинки ишенимдерибиздин
ичиндеги дарактарга сыйынуунун белгисин даана
көрөбүз. Бүгүнкү күндө элдин эсинен дээрлик
чыгып кетсе да, айрым жерлерде кайыңга
табынуунун калдыктары сакталып калган.
Алсак, 2007-жылы Баткен районунун аймагында
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болгон фольклордук-этнографиялык экспедиция
мезгилинде бул саптардын автору Кайыңды
айылында жергиликтүү эл касиеттүү деп
санаган мазарда, кайың дарактары топтошуп
өскөн жерде болгон. Мазарда өскөн кайыңдар
башка жактан алынып келинип, отургузулган
эмес, эзелтен эле ушул жерде өскөн жергиликтүү,
түркстан породасындагы кабыгы кызгылт
кайыңдар экендигин айта кетүү керек.
Согончогу канабаган келиндердин
мазарларда өскөн касиеттүү дарактарды
кучактап сыйынуу адаты да исламга чейинки
дарактардын культу менен байланыштуу.
Белгилүү англис дин таануучусу жана этнологу Д.
Фрезэр кара кыргыздарда төрөбөс аял боюна
бүтсүн үчүн жалгыз өскөн алманын алдында
жерге оонаган ырымды жасарын жазган (10;
141). Дарактардын культуна тилеген максаты
орундалсын үчүн алардын бутагына кездеменин
айрындысын байлап коюу адаты да тиешелүү.
Байланган кездеменин үзүгү ак түстө, анан да
таза болушу зарыл болгон. Кээде жалгыз өскөн ар
кандай эле дарак мазар катары каралган, алар
ушул кезде да кездешет.
Та ж и к т е р д е г и м а ж ү р ү м т а л д ы н
культуна арналган макаласында изилдөөчү
Писарчик: «Сохто жаңыдан эле отурукташа
баштаган кыргыздар илгертен дыйкан жана
багбан сохтуктарга окшоп таза жана адамга
зыянсыз саналган мөмө дарактарын, жүзүмдү
үйүнө жакын экпей, өз жерине дарактарды «туш
келди» эгишкенине сохтуктар жактырбай
таңданышты. Канибадамдын айланасындагы
кыргыздар да мажүрүм талды эккенге дал
ушундай кайдыгер мамиле кылышат» (11; 256)
деп белгилеген. Биз мындай дал келбеген
айырмачылык баарынан мурда эки элдин –
көчмөн кыргыздар менен отурукташкан
тажиктердин маданияты менен байланыштуу
экендигин көрсөтө кеткибиз келет. Көчмөн
кыргыздар өзгөчө касиети, сыйкыр күчү бар деп
тажиктердин «таза» саналган мөмө, демек
пайда берүүчү дарактарын эмес, дарактын
таптакыр башка түрлөрүн санашкан.
Табияттын культунун бир бөлүкчөсү болгон
дарактар культун элдин дүйнө таануусунан
бөлүп алып кароого, түшүнүүгө мүмкүн эмес.
Мына ошентип, миңдеген жылдар ичинде
дарактарга табынуу жоголбой жашап келүүдө.
Кыргыздардагы дарактардын культу боюнча
материалдарды иликтөө анын негизинде көөнө
а н и м и с т т и к и ш е н и м д е р жа т к а н д ы г ы н
тастыктайт. Дарактарга жандуу зат сымал

89

СОБЫТИЕ

мамиле кылуу, аныгын айтсак, азырга чейин
жоголо элек. Дарактардын культу боюнча
материалдарга баа берүү кандайдыр бир
деңгээлде кыргыздардын табият менен болгон
мамилесин, ошондой эле диний ишенимдерин
толуктап үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк берет деген
ойдобуз.
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С давних времен наши предки жили в гармонии с природой. В этой статье освещена

В историко-этнографической литературе о
кыргызах редко, но встречаются исследования,
посвященные различным аспектам культа
природы. При этом, однако, почти не освещен
такой вид этого культа, как почитание деревьев.
На основе имеющихся источников как
литературных, так и наших полевых, мы можем
предполагать существование в прошлом у
кыргызов культа деревьев. Это несомненно еще и
потому, что в древних религиозных верованиях
к ы р г ы з о в к ул ь т п р и р о д ы в се г д а и г р а л
значительную роль. Исторически сложилось
так, что внимательное и бережное отношение к
деревьям, травам, зеленому покрову Земли было
естественным для кыргыза-кочевника. Как
отмечает исследовательница А. Табышалиева:
«Среднеазиатская культура имеет много общего
с наследием Месопотамии. Это культура глины,
гл и н я н ы х с т р о е н и й . В с я т р а д и ц и о н н а я
архитектура (своды, купола, арки и иные
самонесущие конструкции) появилась здесь
потому, что Средняя Азия небогата деревом.
Возможно, поэтому культ дерева в этом регионе
развит больше, чем даже в «древесных»
европейских странах. Священными издревле
считаются арча, чинара, гранат. Иногда даже
любое дерево рассматривалось как достойное
почитания» (1; 19). Жизнь в суровых горных
условиях научила наших предков ценить
растения. Они издавна употребляли многие виды
растений для различных нужд. Почти все детали
юрты изготавливались из дерева, из различных
пород вытачивались седла, посуда, музыкальные
инструменты и другие предметы, колючие виды
деревьев и кустарников шли на изгороди и топку.
Анализ имеющегося материала
свидетельствует, что в основе культа деревьев
лежали анимистические представления. Этот
древнейший пласт народных верований всегда
играл видную роль, особенно в повседневной
жизни кочевников, одухотворявших все силы и
явления природы. Согласно Э. Б. Тайлору,

выдающемуся этнографу и
историку XIX века:
«Особенно ясно эта связь
видна на той стадии
развития человеческой
мысли, когда на дерево смотрят как на
сознательное существо и в качестве последнего
воздают ему поклонение и приносят дары. Часто
бывает весьма трудно определить, считается
ли такое дерево имеющим подобно человеку свою,
неразрывно связанную с ним, жизнь и душу или
только фетишем, обиталищем духа, для
которого дерево служит всего лишь телом. Но
эта неопределенность есть новое
подтверждение того, что понятия о присущей
предмету душе и о вселившемся духе
представляют только видоизменения все той
же анимистической идеи» (2; 400-401). Для
кыргызов мир деревьев представлялся по образу
живых людей. Сами деревья были такими же
живыми существами, как и люди: они рождались,
росли и умирали. Дерево могло испытывать боль,
болеть и даже плакать, когда человек надрезал
на нем кору или срубал его. Нашлись такие люди,
которые говорили, что собственными глазами
видели, как свежевырубленная крона дерева
истекала кровью. Только исходя из этих
представлений кыргызов, можно объяснить
известные предписания и запреты по отношению
к растущим деревьям. Срубали только
необходимое количество деревьев, причем
запрещалось рубить молодые деревья.
Считалось, что они, как и дети людей, должны
вырасти и возмужать, жить.
В устном народном творчестве
кыргызов очень много разных сказок, мифов,
легенд, преданий и пословиц о деревьях. Например,
существует легенда, как Искендер Зулькарнайн
(так называли Александра Македонского на
Востоке) возвращаясь с войны, проехал со своими
воинами через пустыню. Запас воды кончился, и
приближенные царя рыскали в округе в поисках
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воды для страдающего от жажды полководца.
Случайно увидев место, где из скалы капала вода,
они набрали полную чашу и принесли для
Искендера. Царь чуть не осушил чашу до дна, но,
увидев измученные и завистливые глаза солдат,
вылил всю воду под дерево. Оказалось, что вода
была живой, и это дерево - можжевельник (арча)
таким образом обрело долголетие. Такие же
легенды рассказывали об абелии (аса-муса), об
орешнике (жангак), о ели и спирее (карагай менен
табылгы) и о многих других. Дети кыргызов,
услышав их с ранних лет, относились к
растениям очень бережно, как к живому
существу. Существовали самые различные
запреты и приметы, требовавшие от человека
б л а г о п р и с т о й н о г о п о в е д е н и я в л е с у,
почтительного отношения к миру деревьев и
вообще ко всей окружающей среде.
Согласно кыргызскому эпосу, некогда
священным деревом у кыргызов был тополь «бай
терек» или же «чынар терек». В эпосе «Эр
Те ш т ю к » о п и с ы в а е т с я т о п о л ь в в и д е
мифического дерева, корни которого уходят
глубоко в землю, ствол находится на земле, а
вершина – в небесах. «Образ мирового дерева в
шаманизме отражал ранние космические
представления и являлся символическим
изображением вселенной с ее трехчастным
устройством по вертикали: верхний, средний и
нижние миры и соответствующие им части
дерева: крона, ствол, корни» (3; 216). Мировое
дерево весьма рельефно выступает в фольклоре
кыргызов. Древнейшие представления и обряды
человечества, пережитки которых («живые
свидетельства», «памятники прошлого» по
м е т к о м у о п р е д е л е н и ю Та й л о р а ) м ож н о
обнаружить и в современной культуре.
Например, чинары (платаны) пользуются
н е о б ы к н о в е н н ы м п о ч и т а н и е м в юж н о й
Туркмении, Узбекистане, Таджикистане.
Туркмены боятся использовать даже их сухие
ветки как топливо (1; 20).
Среди деревьев всеобщим почитанием
пользовался можжевельник «арча». Кыргызы
ценили арчу и верили, что она обладает особой
чистотой и священностью. Такими же
свойствами она обладала и у народов ЮгоВ о с т о ч н о й С и б и р и : « … Ро л ь о г н я б ы л а
исключительно велика во всех шаманских
молебствиях; очистительное свойство огня
широко использовалось в самых разных случаях:
от изгнания злых духов и защиты от них до
очищения людей, животных, вещей, продуктов и
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т.д. Одним из важных атрибутов в обрядовой
практике считался можжевельник (бур. арса,
алт. арчы, тув. арци)» (4; 114). Арча обладала
значительной, с точки зрения кыргызов,
функцией очистительной и целебной. Она
п р и м е н я л а с ь дл я и з г н а н и я з л ы х д у хо в .
Зажженной веточкой арчи обмахивали больного
человека, тем самым изгоняя из него
поселившегося в нем злого духа. Настои из арчи
применяли как целебное лекарство. Окуривая
дымом арчи, очищали очаг, юрту, колыбель, загон
для скота и т. д. А во время Нооруза (Нового года)
такой обряд (аластоо) сопровождался громкими
заклинаниями:
От беды избавь,
Обереги от несчастий.
Старый год ушел,
Новый наступил.
От беды избавь,
Дай прожить месяц невредимыми,
Завершить год благополучно…(5; 31)
Особо ценились колыбели из арчи – считалось,
что в них не заводятся насекомые-паразиты. С
другой стороны верили, что ребенок, выросший в
такой колыбели, будет нести в себе долголетие
арчи, т. е. будет жить долго. Очищали себя и
юрту арчой и после похорон. До сих пор почти в
каждой кыргызской семье в любое время года
хранятся пучки арчи. Наукой доказано, что в арче
содержатся в значительном количестве
эфирные масла, которые обладают
антисептическими свойствами. Такими же
свойствами обладают фенолы, образующиеся
при неполном сжигании древесины. Кыргызы
обнаружили это эмпирическим путем. Особую
ценность имели зубочистки из арчи, раздача их во
время тоев, праздников после принятия пищи
считалось по канонам ислама благодарным
делом. Несмотря на это, кыргызы до сих пор ее
редко сажают перед домом. Это обьясняется
тем, что арча якобы выпрашивает у Бога долгую
жизнь только себе.
К почитаемым деревьям кыргызы
относили и боярышник «долоно». Они верили, что
ветки боярышника, растущего на том месте,
куда не доходит шум воды, имеют сакральную
силу. Из них изготавливали амулеты для
колыбелей, четки для верующих, а в настоящее
время брелоки для автомобилей. Колючие ветки
этого дерева использовали для изгнания и
отпугивания нечистой силы, против сглаза.

А. Мурзакметов/
Культ деревьев у кыргызов

Пучки колючек укрепляли с обеих сторон входной
двери или дома, а также над кроватью. По
сообщению профессора В. Бутанаева, хакасы не
сажали боярышник около дома, считалось, что
от этого будет плохо. Однако автор не указал
причину такого запрета. Видимо, это связано с
поверьями хакасов, что боярышник – шаманское
дерево (6; 149). Своеобразным оберегом для
кыргызов служили также колючие кустарники –
шиповник, облепиха и т. д. Они считали, что злые
духи бессильны в своих действиях против
колючек этих кустарников.
Воспетая многими поэтами береза давно
вошла в нашу память как символ природы России.
У русских она почитается как благословенное
дерево, некогда укрывшее Богородицу и Христа от
непогоды, а Св. Пятницу от преследований
нечистого, черта. Имеется целый ряд суеверий,
связанных с березой (7; 35-37). Якуты почитали
березу как священное дерево, белые шаманы
обращались к небесным божествам с помощью
березовой ветви, все это имеет аналогии с
представлениями о березе у алтайцев (8; 144).
Однако из различных источников известно, что
она была священной и для наших предков. По
записям китайских историков, во время моления
к Тенгри хан кыргызов, окропив землю молоком и
протянув руки к небу, произносил:
Тенгри! Тенгри!
Девятилистную священную березу мы посадили,
Тенгри!
Девять ягнят мы зарезали, Тенгри!
Подари благодать нашей земле, дай нашему
народу, Тенгри!
Изгоняй зло из нашей земли, от нашего народа,
Тенгри! (9; 372)
Упоминание березы в тексте молитвы
говорит о почитании этого дерева древними
кыргызами, т. е. здесь мы видим отчетливое
отражение языческого почитания деревьев.
Хотя в наши дни никто не помнит о былом
значении этого дерева, но кое-где сохранились
реликты культа березы. Так , во время
фольклорно-этнографической экспедиции в 2007
году по Баткенскому району, автор этих строк в
селе Кайынды (что в переводе означает
Березовая) посетил мазар - березовую рощу,
который почитается местными жителями.
Уместно тут указать, что березы на мазаре не
были привезены и посажены, а были из местных,
туркестанских пород.

К домусульманскому культу деревьев
относятся обычаи бездетных женщин обнимать
священные деревья, растущие при мазарах.
Известный английский религиовед и этнолог Д.
Фрезэр писал, что у кара-киргизов, чтобы зачать
ребенка, бесплодная женщина катается по земле
под одинокой яблоней (10; 141). С этим же
культом связан обычай привязывать кусочки
материи на их ветки для исполнения своих
сокровенных желаний. Требовалось, чтобы этот
материал был белого цвета и обязательно
чистым. Иногда даже любое отдельно растущее
дерево рассматривалось как достойное
почитания, как мазар. Их немало и в наши дни.
В своей статье, посвященной культу ивы
у таджиков, исследователь Писарчик отмечал:
«У сохцев вызывало неодобрительное удивление,
что киргизы, которые в Сохе начали переходить к
оседлости не так давно, сажают деревья на своих
участках «как попало» и не стараются, как сохцы
– исконные земледельцы и садоводы, - чтобы
ближе к дому находились самые чистые и
безопасные для людей плодовые деревья,
виноградник. Так же безразлично относятся к
размещению ивовых деревьев и киргизы, живущие
в окрестностях Канибадама» (11; 256). Нам
хочется указать, что такое различие и
несоответствие связано, прежде всего, с
культурой двух народов – кочевников кыргызов и
оседлых таджиков. К священным деревьям,
обладающим живительной силой и магической
энергией, кочевники кыргызы относили совсем
другие породы деревьев, а не «чистые» деревья
таджиков. Культ дерева, как один из элементов
культа природы и стихии, не может быть понят
в отрыве от мировоззрения народа в целом.
Та к и м о б р а з о м , н а п р о т я ж е н и и
тысячелетий тянется нить почитания
деревьев. Анализ материалов по культу деревьев
у кыргызов свидетельствует о том, что в его
основе лежали древние анимистические
представления. Такое отношение сохранилось, по
существу, до наших дней. Рассмотрение
материала по культу деревьев позволяет в
какой-то степени восстановить более полную
картину природы, а также религиозных
представлений у кыргызов.
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Кыргыз жылкысы
Сактоого тиешелүү маданий
жана биологиялык мурас
Ж. Рипар
КФ Кыргыз-Аты
“Кыргыз жылкысы, сактап калуу жана колдонуу, алыс аралыка ат чабышы жана
экотуризм” деген китептин үзүндүсү, “Кыргыз Аты” мекемеси тарабынан жана
Кристенсен Фондунун колдоосу менен басылган, октябрь 2007 ж..

Жаклин Рипар – Франциянын жарааны, ар кандай өлкөлөрдө (Намибия, Колумбия,
Амазония, Ангола ж.б.) эзелтеден асырап келген жергиликтүү жылкылардын
тукумдарын изилдөөчүсү. 2000 - жылдан бери Кыргыз жылкысын изилдөө менен,
кайрадан жаралуусуна жана сактап калууга мүмкүндүк берип жатат. Байыркы
жылкынын асыл тукумун, көчмөн кыргыздардын жылкычылык маданиятын
кайрадан жаратып жана аны сактоону максатына алган, «Кыргыз Аты» коомунун
уюштуручусу (2004 ).
Макалада кыргыздардын турмушундагы жылкынын ролунун тарыхый
маселелери, экстерьердик белгилери, негизги сапаттары, анын элдин традициясы
жана маданиятына болгон байланышы, Тян-Шан жана Памир-Алай тоолорундагы
агробиотүркүндүүлүктүн бир бөлүгү катарында жылкылардын эзелки асыл
тукумун кайра жаратып, сактап калуу проблемасы каралган.

1. КЫРГЫЗ ЖЫЛКЫСЫ ТАРЫХТА
Кыргыздар илгертен бери эле жылкыларды
багып жана пайдаланып келишкен. Алардын
жылкылары өздөрүнүн өзгөчө сапаттары менен,
ал эми кыргыз чабандестери өздөрүнүн
шамдагайлыктары менен белгилүү
болушкан.Көптөгөн мисалдар байыркы
китептерден, саякатчылардын аңгемелеринен,
эпопея жана ырлардан буларды далилдеп
келишет.
Иисус Христос төрөлгөнгө чейин 2000
жыл мурун
Иисус Христос төрөлгөнгө чейин 2000 жыл мурун,
Орто Азиянын түндүк талаасында жана Сибирде
кыргыздар мурдатан эле жылкыларды багып
өстүрүшкөн. Көптөгөн авторлор байыркы
замандардан бери эле монгол жылкыларынан
айырмаланып кыргыз жылкыларынын бар
болгондугун далилдешет. Алар монгол
цивилизациясы башталганга чейин эле
жаратылыш чөйрөсү менен калыптанып
калышкан.
Бирок монгол жылкылары кыргыз жана казак
жылкыларынын көптүгүнө жана эң мыкты
сапаттарына карабай даңазаланып келишкен.
Монголдордун жеңиштеринин убагында ушул
региондогу бардык жылкылар монголдордун
жылкылары деп аталышкан.

Portrait Jac Ripart@C [1]. Farvacques

Көп жылдардан кийин орустар тарабынан
жиберилген казактар ушул кыргыз жылкыларын
минүүгө колдонушуп, падышанын армиясынын
жылкыларынын катарын толукташкан.
Кыргызстанда фундаменталдын негизи жана
новокыргыз
тибиндеги жылкыларды багуунун эволюциясы
жөнүндө информация
Иманов К. Э. (Бишкек, 1991)
XIX кылымга чейин көчмөн кыргыздар өздөрүнүн
мыкты жылкыларын саякатка, согушка,
мергенчиликке, ат чабышка, жана ат оюндарына
тандашкан. Ошондой эле алар кыргыз
жылкысынын сапатын өнүктүрүшүп, өзгөчө
анын кыйынчылыктарды жеңе билүүсүнө,
чыдамкайлыгына жана бийик тоого
ылайыкташуусуна көнүл бурушкан.
XIX кылымда кыргыз жылкысы Россияда
Мамлекеттик жылкы заводдун башкы
администрациясы келечекте жалгыз эле Россия
үчүн эмес, бүткүл Европанын жылкы заводу үчүн
бай сырьё боло турган кыргыз жылкысынын
тукумун көбөйтүү жана жакшыртуу үчүн бардык
күчүн жумшайт.
Же т и ш е р л и к са н д а г ы к ы р г ы з
жылкылары бүгүнкү күндө Оренбургдук же
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Уралдык казактардын регулярдык эмес
кавалериясын толуктоо үчүн сатылынып
алынган; көптөгөн жылкылар Самара менен
Саратовдун провинцияларына өтүп кетишкен .
Аларды Сибирск менен Пермдин ярмаркаларынан,
ошондой эле Ростов – на – Дону жана Ториданын
провинциясынын ярмаркаларынан сатышат.
Жылкылардын породасы.
Доктор Симонов Л. жана
Мордер М. Ж. (Париж – 1884)

1956: новокыргыз тукумунун пайда болушу
“1950 жылдары орус зоотехниктери “кыргыз
жылкысынын жакшыргандыгы” жөнүндөгү
принципти күбөлөндүрүшүп, бойлору узун жана
оор салмактагы орус жылкылары менен
аргындаштыруу, жергиликтүү жылкыларга бой
жана салмак кошкондугун, алардын эт жана сүт
багытында рентабелдүү жана ат чабыш
талааларында тезирээк болуп
калгандыктарына басым жасашат.

1889 жылы 4 миллион кыргыз жылкысы
Кыргыз жылкысы талааларда абдан сонун,
ошондой эле ал Оренбургдун талааларында
кеңири таралган, ушундай тукумдагы
жылкынын саны эки миңге жетет; көптөгөн
үйүр жылкыны кыргыздардын башка
талааларынан тапса болот жана жалпысынан
мындай жылкылардын 4 миллионго жакыны
өстүрүлөт.
Жылкылар жана Россияда мамлекеттик
машиналардын кызматын уюштуруу
Денио Г. (Париж – 1889)

1956 жылы негизинен бул жылкынын породасы
новокыргыз деген ат менен белгилүү болуп,
каттоо китебине официалдуу түрдө кирет.

Со в е т д о о р у н д а г ы о ту р у к т а ш у у,
механизациялоо жана урбанизациялоо ат
доорунун бүтүшүнө түрткү берген. Москвадан
келген зоотехниктер кыргыздардын байыркы
жылкысын европадан алынып келинген
жылкылар менен аргындаштырууну туура
табышкан. Ошентип 1956 жылы эт
багытындагы жана европалыктардыкындай
ипподромдогу ат чабыштарга
ылайыкташтырылган новокыргыз породасын
пайда кылышат.
1919-1949 жылы, кыргыз жылкысынын
жоголушу Кыргыз жылкысын жакшыртуу үчүн
жасалган отуз жылдык тандоо жана
аргындаштыруу, жергиликтүү жылкынын
боюнун бир топ өсүшүнө мүмкүнчүлүк берип,
сээринин узундугу 1,34 метрден (1919 ж) 1, 64
метрге жетсе, салмагы 1919 жылы 200-225
килограммдан 500 килограммга чейин жеткен.
Алышбек Кылырмаев
Кыргыз Республикасындагы Айыл чарба
Академиясынын директорунун орун басары
“Ак кеме” газетасына жарыяланган интервью
(5 ноябрь 2005 жыл)
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Ошол эле убакта көчмөн калктын жашоосунун
бардык баскычында кошо жүргөн: бала төрөлүү,
үйлөнүү үлпөтүндө сыйлуу коноктун
у з а т ы л ы ш ы , а ш б е р ү ү с ы я к ту у к а а д а салттарды коштоочу традициялуу кыргыз
аттарынын чабылышын теске салган жаңы
эрежелер келет. Чыдамкайлыкты анык далилдей
турган ат чабыштар өлкөнүн бардык жеринде,
алыс аралыкка жана тоолордун арасында
өткөрүлө баштайт.
Кийинчерээк өлүк коюу убагында коштолгон ат
чабыштарга феодализмдин жоголуп бара
жаткан калдыктарынан деген шылтоо менен
тыюу салынат.
Ошентип кыргыздын аты жана аны менен
байланышкан традициялары жоголот.
Жылкы кыргыздардын маданиятында
Жаклин Рипар (Париж-2002)
Ушул доордон тартып жылкы жана көчмөн
кыргыздардын жылкы менен байланышкан
каада-салттары жоголуу жолунда. Бул бүткүл
биологиялык жана маданий мурастардын
унутулууга дуушар болуп, түбөлүккө жоголуу
коркунучун далилдейт.
1884 жылдан берки ипподромдогу ат
чабыштар Кыргызстанда азыркы мезгилде
дайыма өткөрүлүүчү кыска аралыктагы
ипподромдогу ат чабыштар
европалыктардыкындай ылдамдыкты сыноого
арналган. Бул чабыштын түрү 1984 жылы
орустар тарабынан киргизилген. Алар коомдук
институттар тарабынан уюштурулуп, буга
мамлекеттин жылкы заводундагы жылкылар

Ж. Рипар/ Кыргыз жылкысы
Сактоого тиешелүү маданий
жана биологиялык мурас

катыштырылган.
Жылкылардын колдонулушу
жана Орто Азия менен Сибирдеги түрк
элдеринин үй бүлөлүк жана социалдык уюму
Карол Ферет, этнолог (Франция-1994)
Акыркы кыргыз жылкылары
Кыргызстандагы негизги жылкы заводу деп
эсептелинген № 54 Ысык-Көл өрөөнүндөгү
жылкы заводуна барып калдым. Мага
сыймыктануу менен таза кандуу (англис), дондук
(кавказдык) аттарды жана ахал-текиндерди
(түркмөндүк) көрсөтүп бүтүшкөндөн кийин,
аягында “новокыргыз” деп аталган эки мыкты
жылкыны көрсөтүштү, бирок булар европа
породасы менен жергиликтүү породанын
аралашмасы болуп түз тура алышпайт эле.
Качан мен аягында таза кандуу,
аргындаштырылбаган, жакшыртылбаган
кыргыз жылкыларын көрсөтүүнү суранганда,
алар мага мындай жылкылар мындан ары жок
экендигин, мүмкүн алысыраак тоо тарапта
болуп калаарын айтышты.

Кыргызстандын Туризм министри Салават
Искаковго жазылган каттан
Ж.Л.Гуро(Париж, 12 май 1992)
Бүгүнкү күндө Кыргыз республикасынын 60% ке
жакынын айылдыктар түзүшкөндүктөн, айыл
чарбасы жумуштун негизги булагы болуп,
табигый байлык экотуризмдин өнүгүшүнүн
негизин түзөт. Өлкөнүн узакка созулган
экономикалык жана социалдык өнүгүүсүндө
кыргыз жылкысынын ордун жана ролун кайрадан
кечиктирбестен жандандыруу маанилүү.
Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк глобализациялоо,
биологиялык жана маданий ар түрдүүлүктүн
кыйроосуна түрткү берүүдө. Бул негизги
проблема калың катмар калкты да,
саясатчыларды да ойгото албай жатат.
Ушундай эле факт кыргыз жылкысын жана
кыргыздардын жылкы менен байланышкан
тр ад и ц и я лары н сак т ап к алу у ну н жана
жандандыруунун маанилүү экендигин
жетишерлик аныктайт.

2. СТАНДАРТ
A) Өлчөмдөрү

Б) Морфологиясы
Башы :
Моюну:
Төшү:
Аркасы:
Кабыргалары:
Соорусу:
Ийини:
Саны:
Шыйрактары
Буттары:

болушунча кыска, чекеси томпогураак, кулактары кичине жана кыймылдуу,
көздөрү кичине жана кыймылдуу
кең жана булчуңдуу
жетишээрлик кең жана булчуңдуу
кең, жайык жана күчтүү
узун жана жакшы ийилген, ачык төш, кең, терең жана салаңдап турат
салаңдаган, кең жана абдан булчуңдуу, жамбашы жантайган, алты сан куйругу
ылдый карайт
кыска
кыска жана жантайган, ылдый жана булчуңдуу
күчтүү, тарамыштары чымыр
чымыр, туяктары катуу жана абдан бекем
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В) Негизги көрсөткүчтөрү
Кыргыз тибиндеги жылкынын скелети катуу,
б ул ч у ң д а р ы ж у м ш а к ж а н а ч о ң а б д а н ,
шыйрактары бекем, күчтүү, жакшы өнүккөн
жана жакшы бириккен,буттары абдан жакшы.
1 - Таяныч кыймылдаткыч аппараты.
Кыргыз тибиндеги жылкынын муундарынын
бекемдиги, алардын жакшы жетилген жана
жакшы бириккен тарамыштары, анын көп
жашай ала тургандыгын жана тартуу күчүнүн
мыктылыгын көрсөтөт.
Жетишерлик кыска, ачык ийиндери алдыңкы
буттарынын арышын кадамына караганда
көбүрөөк жеңилдетет.
Чаткаягынын жантыктыгы, жамбашынын
ачыктыгы,санынын кыскалыгы кадамдарынын
тең салмактуу болушуна, жеңилдигине жана
тонусунун көтөрүлүшүнө шарт түзөт.
Булчуңдарынын күчтүүлүгү, буттарынын
булчуңдуулугу алдыга кадам таштоого жакшы
өбөлгө түзөт.
2 - Башка мүнөздөмөлөрү.
Кыргыз тибиндеги жылкылардын түсү өтө көп
жана ар түрдүү, жөнөкөй жана аралашма. Эң эле
кеңири таркалган түсү: сары, буурул, жээрде,
ала,көк.
Та р а м ы ш т а р ы к а т у у, ч ы й р а к , б ы ш ы к ,
бырышууга чукул.
Териси калың, жүнү жайында кыска жана жылма,
кышында абдан узун жана коюу келет, жалы
калың, тыгыз жана абдан узун болот.
3 - Басыктары
Кыргыз тибиндеги жылкылар төрт негизги
басыкка ээ: бастыруу, жорго, таскак,чаптыруу.
Бардык төрт басык тең салмактуу, кыймылдуу
жана эркин, басыгы өтө кенен эмес, жүрүшү
созулган эмес, моюнун кыймылынын бир калыпта
болушу маанилүү.
Кыргыз жылкысынын түзүлүшү кадам
ташташына караганда, шамдагайлуулугун
көбүрөөк камсыз кылат.Ылдамдыгына
караганда, жаратылыш берген жөндөмдүүлүгү
түз жерлерде, адырлуу жана бийик тоолордо
абдан байкалат.
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3. САКТАП КАЛУУГА НЕГИЗДЕЛГЕН МАДАНИЙ
ЖАНА БИОЛОГИЯЛЫК МУРАС
Бизге белгилүү бүгүнкү күндө Кыргыз
Республикасында:
 калктын 60% айыл жергесинде жашайт
 айыл чарбасы - негизги жумуштун булагы
 жаратылыштын байлыктары экотуризмди
өнүктүрүүнүн негизги булактары болуп
эсептелет
 кол өнөрчүлүгү өнүгүп жатат (устачылык, ээр
жасоо, кийиз, тери иштетүү ж.б)
Кыргыз жылкысын сактап калуу жана
кыргыздын жылкы менен байланышкан
маданиятын сөзсүз түрдө кайрадан
жандандыруу керектиги келип чыгат:
Є кыргыз тибиндеги жылкыны багууну кайрадан
көтөрүү
Є эң жакшы кыргыз тибиндеги жылкыларды
тандоо
Є бул жылкыны айыл чарбасында, экотуризмде,
спортто колдонууга түрткү берүү
Є тоолордун арасында, алыс аралыкка андюранс - ат чабышын уюштуруу аркылуу эң
жакшы чабандестерди тандоо жана
жылкычыларды сыйлык , байгелер менен
жылкыларды кобөйтүүгө кызыктыруу
Є кыргыз жылкысынын жоголуп бара жаткан,
ардактуу ордун кайтарып бериш үчүн, тоолордун
арасында, алыс аралыкка уюштурулган ат
чабыштарды, мамлекеттик жана жеке
и н с т и т у т т а р а р к ы л у у у ю ш т у р ул г а н
фестивалдарга киргизүү: андюранс ат чабышы,
ул у т ту к а т о ю н д а р ы , ул у т ту к ы р - к ү ү
концерттери, кол өнөрчүлөр жана
сүрөтчүлөрдүн көргөзмөлөрү, поэтикалык
мелдештер (айтыш), ж.б

Ж.Рипар/ Кыргызская лошадь
Биологическое и культурное наследие,
которое необходимо сохранить

Кыргызская лошадь
Биологическое и культурное наследие,
которое необходимо сохранить
Ж. Рипар
ОФ Кыргыз-Аты
Отрывки из книги «Кыргызская лошадь, сохранение и использование, скачки на
выносливость и экотуризм», изданная учреждением «Кыргыз Аты»,
в октябре 2007 г., при поддержке Фонда Кристенсена.

Жаклин Рипар – гражданка Франции, исследовательница аборигенных пород
лошадей в различных странах мира (Намибия, Колумбия, Амазония, Ангола и др.).
Изучает и способствует восстановлению и сохранению кыргызской лошади с 2000 г.
Учредитель общества «Кыргыз Аты» (2004), целью которого является сохранение и
реабилитация древней лошади и конной культуры кыргызских кочевников.
В статье рассматриваются вопросы истории, экстерьерных признаков,
основных качеств, роли лошади в жизни кыргызов, их связи с традицией и культурой
народа, проблемы восстановления и сохранения аборигенной породы как части
местного агробиоразнообразия и культуры в горах Тянь-Шаня и Памиро-Алая.
Portrait Jac Ripart@C [1]. Farvacques

1. КЫРГЫЗСКАЯ ЛОШАДЬ В ИСТОРИИ
Кыргызы с глубокой древности разводили и
использовали лошадей. Их лошади были известны
своими особенными качествами, а кыргызские
всадники ловкостью и умелостью.
Многочисленные свидетельства это
доказывают в древних книгах, рассказах
путешественников, эпопеях и в песнях.
2000 лет до рождества Христова
В степях севера Центральной Азии и в
Сибири кыргызы уже выращивали лошадей.
Многие из авторов свидетельствуют о наличии
этих кыргызских лошадей с былых времён,
отличавшихся от монгольских лошадей. Они к
тому же были сформированы с природной средой
в этих регионах задолго до начала монгольской
цивилизации.
Однако существование монгольских
лошадей было более известным, нежели
существование кыргызских и казахских лошадей,
несмотря на превосходство последних в числе и
на обладание более выдающимися качествами. Во
время монгольских побед, все лошади этого
региона назывались монгольским именем.
Много лет позднее казаки, посылаемые русскими
царями, пользовались кыргызскими лошадьми,
которые составляли, таким образом,
“ремонтирование”- пополнение конским

составом-армию царей”.
Информация о фундаментальных началах и
эволюции разведения лошади
новокыргызского типа в Кыргызстане.
Иманов К.Э. (Бишкек.1991г).
До ХIХ века кочевные кыргызы отбирали своих
отличных лошадей для путешествий, войн,
охоты, скачки и для игр. Они развивали также
ха р а к т е р и с т и к и к ы р г ы з с к о й л о ш а д и , в
особенности её сопротивляемость,
выносливость и совершенную адаптацию к
высокогорьям.
Кыргызская лошадь в России в XIX веке
Гл а в н а я а д м и н и с т р а ц и я
государственных конезаводов использует все
средства в своей власти для консолидации и
улучшения породы кыргызской лошади, которая
может стать в будущем богатым сырьём для
разведения лошадей не только в России, но и в
Европе в целом.
Достаточно значительное число кыргызских
лошадей на сегодняшний день приобретено
Оренбургскими и Уральскими казаками для
ремонтирования нерегулярной кавалерии;
многие уходят в провинции Самары и Саратова.
Их продают на ярмарках провинции Симбирска и
Перма, а также в Ростове-на-Дону и провинции
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Ториды.
Конские породы
Доктор Симонов Л. и Мордэр (Париж,1884)
4 миллион кыргызских лошадей в 1889 году
Кыргызская лошадь - самая
замечательная среди степных лошадей, она еще
самая распространенная в степях Оренбурга и
количество таких пород доходят до двух
миллионов; огромное количество стада лошадей
можно найти в других частях кыргызских степей
и в общем количестве разводятся примерно 4
миллиона таких лошадей.
Лошади и организация
государственных услуг машин в России
Денио Г (Париж,1889 г)
Оседлость, механизация и урбанизация во
время советской эпохи приводит к концу
лошадиную эру. Зоотехники, приезжие из Москвы
решили скрещивать древних лошадей кыргызов с
лошадьми, привезёнными из Европы. Таким
образом, в 1956 году появляется новокыргызская
п о р о д а , п р е д н а з н а ч е н н а я дл я м я с н о г о
направления и для скачек на ипподроме на
европейский манер.
1919-1949 - годы исчезновения кыргызской
лошади Тридцатилетний отбор и скрещивания,
проводимые для улучшения кыргызской лошади,
позволили значительно увеличить размер
местной лошади: рост в холке перешёл с 1,34м (в
1919-м) на 1,64 м, а вес, ранее 200-225 кг, достиг
500 кг в 1919 году.
Алышбек Кыдырмаев
Заместитель директора Сельскохозяйственной
Академии Кыргызской Республики.
Интервью, опубликованное в газете “Белый
пароход” от 5 ноября 2005г
1956: создание новокыргызской породы
В 1950-х годах русские зоотехники
свидетельствуют об успехе принципа “улучшения
кыргызской лошади”:скрещивание с русскими
лошадьми, более высокими и тяжелыми, придало
местной лошади рост и вес, что делало более
рентабельной в мясомолочной промышленности
и более быстрой на скачковых полях.
В 1956 году эту местную лошадь
признали как новую породу, в целом под названием
новокыргызская и она была занесена в
официальный реестр.
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В тот самый период появляются новые правила,
к о н т р о л и ру ю щ и е т р а д и ц и о н н ы е с к а ч к и
кыргызских лошадей, которые во все времена
сопровождали празднества на любом из этапов
жизни кочевников: рождение, свадьба, проводы
важного гостя, похороны. Настоящие испытания
выносливости, скачки на длинные дистанции в
горах, развёртываются повсюду в стране.
Затем запрещаются скачки лошадей,
сопровождаемые во время погребальных
ритуалов, как “пережиток умирающего
феодализма”.
Таким образом, исчезала кыргызская лошадь и,
вместе с ней, традиции связанные с нею.
Лошадь в кыргызской культуре
Жаклин Рипар (Париж, 2002 г)
Начиная с этой эпохи, лошадь и конные традиции
кочевых кыргызов на грани исчезновения. Все это
биологическое и культурное наследие, которое
идёт к забвению, угрожает исчезнуть навсегда.
С 1884 годов скачки на ипподромах
В Кыргызстане в настоящее время
регулярные скачки на короткие дистанции и на
ипподроме являются испытанием на скорость
на европейский манер. Этот вид скачек был
введён русскими с 1884 года. Скачки проводятся
общественными организациями и лошади,
участвующие в забегах, поставляются с
конезаводов государства.
Использование лошадей и общественносемейный уклад тюркоязычных
народов Сибира и Центральной Азии
Кароль Ферре, этнолог(Франция, 1994 г)
Последние кыргызские лошади
В Иссык-Кульской области я посетил конезавод №
54, который, кажется, главным в коневодстве
Киргизии. После того, как мне с гордостью
продемонстрировали чистокровных английских
скакунов, донских (кавказских) и ахал-текинцев
(туркменских),в конце вывели двух славных
лошадок, помпезно названных “новокыргызские”,
которые на самом деле есть не более, чем смесь
европейских пород и местных, к тому же
неустойчивая.
Когда же я попросил показать, наконец,
кыргызских лошадей, чист о кр о в ных, не
скрещенных, не улучшенных, мне ответили, что
таких больше не существует, или может быть
там, выше в горах...
В письме Салавату Искакову, министру
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туризма, Кыргызстан.
Гуро.Ж.Л (Париж, 12 мая 1992 г)
Сегодня в Кыргызстане около 60% населения сельские жители, для которых сельское
хозяйство является основным источником
работы, и природные богатства - основные
преимущества экотуристического развития.
Вернуть место и роль кыргызской лошади в
долгосрочном экономическом и социальном

развитии страны является срочным и важным.
Сегодня всемирная глобализация ведет к
катастрофе биоразнообразия и разноообразия
культур. Эта главная проблема не волнует ни
широкую публику, ни политиков. Такой факт
достаточен для обс уждения важности
сохранения и возрождения лошади и конных
традиций кыргызов.

2. СТАНДАРТ
A) Измерения
высота в холке
(1)

лопаточно седалищная
длина
(2)

обхват
груди
(3)

обхват пясти
(4)

Mини

137 cm

131 cm

155 cm

18,5 cm

Maкси

150 cm

143 cm

169 cm

20 cm

Средн.

145 cm

139 cm

164 cm

19 cm

Б) Морфология
Голова :
довольно короткая, слегка выпуклый профиль, уши маленькие и подвижные, глаза
маленькие и подвижные.
Шея:
широкая и достаточно мускулистая.
Грудь:
достаточно широкая и достаточно мускулистая.
Спина:
широкая и плоская и сильная.
Бока:
длинные и хорошо согнутые, открытая грудь, широкая, глубокие и спускающиеся.
Круп:
покатый, широкий и очень мускулистый наклонный таз, открытый зад, низко
привязанный хвост.
Плечо:
короткое, прямое.
Бедро:
короткое и покатое, висячее и мускулистое.
Конечности: сильные, сухие сухожилия.
Ноги:
сухие, с твёрдым и очень прочным копытом.
В) Основной аспект
Лошадь кыргызского типа обладает твердым
скелетом, мышцы мягкие, широкие и очень
мускулистые, конечности мощные, хорошо
развиты.
1 - Опорно - двигательный аппарат.
Крепкость артикуляции лошади кыргызского
типа, а также твёрдые, хорошо соединенные и
развитые её сухожилия составляют важный

фактор долговечности и хорошей опоры.
Достаточно короткое, прямое, открытое плечо
более облегчает движения передних
конечностей, чем увеличивает размер шага.
Наклон таза, открытый зад, а также короткая
наклонная бедренная кость более
благоприятствует тонусу, сбалансированности
и ловкости аллюров, чем размер.
Сила мышц, а также мускулатура конечностей
позволяют хорошую тягу вперед.

100

КӨРҮНҮШ

2 - Другие характеристики.
Масти разные и многочисленные, простые и
сложные, самые частые это: гнедые, рыжие,
пегие, а волосы рыже-чалые, серые и светло коричневые.
Сухожильные ткани закрытые, сухие и прочные,
немного склонные к дряблости.
Кожа толще, шерсть короткая и гладкая летом,
а зимой очень длинная и густая, волосы
избыточные, густые и очень длинные.
3 - Аллюры
Лошадь кыргызкого типа имеет 4 основных
аллюра: иноходь, бег, рысь, галоп.
Четыре уравновешенных аллюра, активные и
свободные, жесты неширокие, поступь немного
обширная, важна балансировка шеи .
Строение тела лошади кыргызского типа более
облегчает ловкость движения, чем влияет на
размер шага, которому свойственна больше
естественная непринужденность и легкость на
неровных местностях в средних и высоких горах,
чем способность к скорости.
3. БИОЛОГИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ,
КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ
Зная что, сегодня в Кыргызской Республике:
около 60 % населения сельские жители

СОБЫТИЕ

 сельское хозяйство основной источник дохода
 природные богатства являются основными

козырями развития экотуризма
 развивается ремесленничество (кузнечное

мастерство, седельное производство, работа с
войлоком и кожей,и.т.д)
Для сохранения кыргызской лошади и
возрождение кыргызской конной культуры
необходимо:
Є возродить разведение лошади кыргызского
типа
Є отобрать самых лучших лошадей кыргызского
типа
Є содействовать использованию этой лошади в
сельском хозяйстве, экотуризме и в спорте
Є благоприятствовать проведению скачек на
выносливость - андюранс - в горах на длинные
дистанции, с целью отбора самых лучших
лошадей и поощрять животноводов призами и
награждениями
Є включать конные скачки в горах на длинные
дистанции во время фестивалей,
организованные государственными и частными
институтами, чтобы кыргызская лошадь
занимала своё почётное место: скачки андюранс,
традиционные конные игры, традиционные
музыкальные концерты, выставка
ремесленников и изобразительных искусств,
поэтические состязания (айтыш) и т.д.

Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1. © Жаклин Рипар
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Фото 2. © Кыз Куумай. Катрин Фарвак

Фото 3. © Катрин Фарвак

Фото 4. © Катрин Фарвак

Фото 5. © Катрин Фарвак

Табият менен гармониядагы көркөмдүк
Д.Чочунбаева
CACSARС-KG
Динара Чочунбаева, Борбордук Азиялык кол өнөрчүлүктү колдоо ассоциациясынын
Ресурстук Борборунун директору, Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген
ишмер. Кол өнөрчүлүк секторунда 20 жылдан бери иштеп, кол өнөрчүлүктү
өнүктүрүү сферасында регионалдык эксперт болуп эсептелет, ЮНЕСКО нун
“Борбордук Азиянын кол өнөрчүлүк продукциясынын сапат белгиси” проектисинин
координатору, бүткүл дүйнөлүк RIDANET виртуалдык тармагында Кыргызстандын
өкүлү.
Макалада Кыргыз элинин традициялык маданиятынын ажырагыс бөлүгү
болгон, жоголуп бара жаткан нукура кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн технологиясын жана
орнаментин сактап калуу проблемалары каралып, алардын эзелтеден бери
жаратылыш менен гармонияда тиричилик кылуу тажрыйбасы азыркы замандын
кыргыздарына болгондой, адамзаттын калган бөлүгүнө да пайдалуу болоор эле.

“Кыргыз” деген этноним тарыхый
маалыматтарда б.з. 3 кылымдарында
эскергендей, Кыргыз уруулары Азиянын кең
мейкиндигин мекендеп, бир региондон экинчисине
көчүп жүрүшкөн. Азыркы убакта, жалпы саны
диаспоралары кошкондо, 5 млн. бир аз көп адамды

түзгөн этникалык кыргыздар, негизинен,
Борбордук Азиядагы Кыргызстандын бүгүнкү
территориясында жашайт. Россия менен
Казакстанда жашаган кыргыздардын саны , кээ
бир маалыматтарга караганда, 1 млн. ашык
адам. Кыргыздардын диаспоралары ошондой эле

102

КӨРҮНҮШ

Өзбекстанда (600 миң), Кытайда (170 миң),
Тажикстанда (80 миң), Афганистанда (10 миң)
бар. Бир аз көлөмдөгү кыргыздардын
диаспоралары Америкада (6 миң), Германияда (5
миң), Турцияда (4 миң), Украинада (3 миң),
Пакистанда, Австралияда жана Иорданияда
(саны боюнча маалыматтар жок) бар.
Бир гана кыргыз этносунун ичинде
маданияттын ар түрдүүлүгүнүн кеңдигинин
себеби, бир чети, табияттын ар кандай
шарттарында жана бөлөк этностордун
курчоосунда тиричилик өткөрүүсү болду. Башка
жактан караганда, батыш массалык
маданиятын Кыргызстандын территориясына
агрессиялык түрдө жайылышы жана жаш
муундардын өлкөбүздөн сырт жакка эмгек
миграциялоосу, демек, “өздүк” маданият уюгунан
сыртта калышы, ансыз деле аз болгон кыргыз
этносу традициялык маданият баалулуктарын,
натыйжада, маданият жана улуттук бир
өңчөйлүгүн жоготуп алышына өбөлгө түзөт.
Байыркы кыргыздардын, малчылардын
жана аңчылардын, нукура салттык
маданиятынын баардык көрүнүштөрү: жапайы
жаныбарларга аң уулоого чыгуу мезгилин
аныктоо, элдик медицина, салттык тамакаштын рецептурасы, орнаменттин
символикасы же кол өнөрчүлүктүн технологиясы
–табият менен кээде гармонияда, кээ бирде оор
шарттарда тиричилик өткөргөн адамдын
табият менен болгон тыгыз байланышын
чагылдырат. Кыргыздардын менталдыгында
каада-салтты, маданияты жана дини (сөз
“тенгрианство” жөнүндө, табият күчтөрүнө
жана ата-бабалардын арбактарына сыйынуу),
дээрлик, бирдей тең мааниге ээ болгондуктан,
курчап турган табият менен болгон терең жана
табигый байланышы, кыргыздардын
космогоникалык түшүнүгү жана ишенүүсүн алгач
эле көрсөтүп келген. Ошондуктан кыргыздар үчүн
“айлана-чөйрөдөгү жаратылышты сактоо”
менен “нукура салт маданияты сактоо”
түшүнүктөрү бирдей мааниде.
Кылымдан кылымга кыргыздын кол
өнөрчүлөрү чыгармачылык эргүүсүн аларды
курчап турган табияттан алышкан. Бийик
тоолор, оргуштап аккан суулар, кулпунган
талаалар, терең көлдөр – мунун баардыгы
ф орм алар да, ор нам ент т ер де жана к ол
өнөрчүлүк буюмдарында чагылдырылып орун
алган. Мисалы, чач учук (мончок) же саамай
чачылары тоодогу шаркыратма суусунун
агышын элестетет. Туш-кийиздеги оймолор
гүлдөгөн шиберлерди эске кетирет.
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Көчмөндүн өмүрүнүн катаал чындыгы
кыргыздын турмушундагы минимализмди
шарттаган, ашыкча, функционалдуу эмес
нерселер көчүп-конуу процессинде эле жоюлган.
Белгилүү кол өнөрчүлүктүн түрүн жана кол
өнөрчүлүктүн технологиясын тандалышы дагы
көчмөндүктүн керектөөсү же чектөөсүнө
жараша болгон. Мисалы, териден жана
жыгачтан жасалган идиш аяктардын
б а с ы м д у ул у к к ы л г а н ы , ж ө н ө к ө й э л е
ылайыктуулук менен түшүндүрүлөт: дайыма
орун которуп жүргөн көчмөнгө көпкө чейин
чыдайт. Анын үстүнө, терини же жыгачты
иштеткенге калдайган же стационардык
жабдуулардын, мисалга, карапачынын тегереги
же күйгзүүчү мештин кереги жок. Текстиль
буюмдарынын басымдуулугун дагы унаа менен
ташыганга жана сактаганга жеңилдигинен деп
түшүнсөк болот.
Боз үй - жыгачтан жасалган сөөгү менен
кийизден жасалган жабуулар айкалышкан
көчмөндүн көчүп жүргөн турак жайы, элдик
архитектуранын гениалдуу чыгармасы. Боз үй
ландшафтка дал келип, жеңил эле орнотулуп,
кайра чечилет, дөңгөлөктүү транспорт менен
жана башка унаага жүк артып оңой
жеткирилет, нөшөрлүү жаанда суу өтпөй,
ысыкта салкын болуп, күздүн суук шамалынан
бекем сактайт. Салтка жараша боз үйдө
тиричилик өткөрүп, ошону менен бирге, жаңы боз
үйлөрдү элдик майрам убагында, юбилейлик
са л т а н а т т а р д а о р н о ту ш к а н . Б о з ү й д ө
тиричилик кана өткөрбөстөн, маркумду аркы
дүйнөгө узатуу, ашын берүү салт-ырымдары
өткөрүлөт. Ошентип, боз үй кыргыздардын
жашоо жолуна толугу менен жооп берет, азыр
деле кээ бир жерлерде короо-жайына
стационардуу үйүнүн жанында орнотуп коюшат.
Орнамент кодун окуй алгандар,
кыргыздын орнаментинде күнүмдүк турмуштун
символдорун же белгилерин гана көрө албастан,
кыргыздардын ааламдын түзүлүшү жөнүндө
түшүнүгү бар экендигин көрсө болот. Эң эле
кеңири тараган, жалпыга белгилүү
орнаменталдык символдор: “карга-тырмак”,
“кочкор мүйүз”, “Умай” (мифологиялык жан,
жартылай-куш, жартылай-аял, баардык
жандыктардын энеси жана көз жаргандар менен
ымыркай наристелердин колдоочусу) , “жылдыз” ,
“дарак”, “суу”, “уюл” (баардык нерсенин уюткусу),
ж.б. Көпчүлүк орнаменталдык мотивдер ырымжырым жана тумар катары функция аткарган.
Биздин күндөрдө, орнамент символикасын билген

Д.Чочунбаева /
Табият менен гармониядагы көркөмдүк

адамдар аз эле калды. Өткөн кылымдын
сексенинчи жылдарында орнаменттин көп
түрлөрүнүн аталышын, маанисин билген, кол
өнөрчүлүк буюмдагы орнаментке код түрүндө
киргизилген бейпил каалоолорду окуй алган,
устаттарды жолуктурууга мүмкүн эле. Бүгүнкү
күндө өзүлөрү коюп жаткан орнаменттердин
маанисин түшүнгөн устаттар көп деле эмес. Биз
констатациалоочу факт, орнамент
символикасы, анын ырым-жырымдык маанисикумдай куюлуп жоголуп бара жаткан маданий
феномен.
Кыргызстанда көп деле белгилүү эмес,
кыргыздын түктүү килемдери
коллекционерлердин арасында уникалдуулугу
жана оюуларынын ар түрдүүлүгү менен
бааланат. Азыркы мезгилде, Кыргызстандын
түштүк аймактарында , жалпы “баткен килеми”
бренди менен чыгарылып жаткан килемдерди,
дизайн боюнча да, жасалуу сапаты боюнча да
илгерки үлгүлөр менен салыштырууга да
болбойт. Музейлердин коллекциялары
кыргыздын түктүү килемдерине жарды. Бир нече
жеке коллекциялар чет өлкөлөрдө жайгашкан,
алардын эң ириси – Самарканда.
Бийик тоолордун климаттык
шарттарында кыргыздардын тарыхый жашап
калышы, тиричилигинде кийизди кеңири
колдонуусуна негиз берди. Кийиз бозүйдүн
жабууларын жасоого, илгенге же жерге салганга
ала-кийиз, кийим, үй эмеректерин, оюнчуктарды
жасоого пайдаланылат. Оюуларда жана боектун
түстөрүнүн айкалышында көрсөтүлгөн,
айланадагы дүйнөнү гармонияда сезүү, мындан
сырткары, кыргыздын устаттарына таандык
укмуштуудай ченемдүүлүк сезими, күнүмдүк
керектелүүчү кийиз буюмдарын жогорку
эстетикалык баалулугу бар объектилерге
айландырды. Бүгүнкү күндө кийиз килемдери
дүйнөлүк кол өнөрчүлүк рыногунда көпчүлүккө
таанылды.
Жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү
жана ошону менен бирге кайра жаратуу
тажрыйбасы, жол-жоболору жана ыкмалары
муундан муунга өтүп келген. Сырье катарында
жаратылыш материалдары: дарак жана
бадалдардын жергиликтүү түрлөрү, чий, чопо,
боек өсүмдүктөрү ж.б. менен бирге мал
чарбачылыктын продукциясы: үй жана жапайы
жаныбарлардын жүнү, териси, мүйүзү менен
туяктары ж.б. керектенген.
Гл о б а л д у у л у к т у н э п о х а с ы н д а
традициялык билимдердин жуулуп, сүрүлүп
чыгарылышы абдан ылдам темптер менен бара
жатат. Бүгүнкү күндө көптөгөн уникалдуу кол

өнөрчүлүк билим жана ыкмалар унутулган же
унутуу чегинде турат. Каада салттарды сактап
а л ы п ж ү р г ө н д ө р ( а д а т ы н ч а , а л а р ул у у
муундагылар) азыр деле, салттык тиричилик
уклады бар, муундар ортосунда байланышы
сакталган коомдук топтордон, мисалы, кээ бир
салттык уклады сакталган диаспоралардан
издесе табылат. Бирок, улуулардын акырындап
өмүрү бүтүп, өздөрү менен, азыркы коом талап
кылбаган тажрыйбаларын жана ыкмаларын
алып кетип жатышат. Эч ким тарабынан, өз
убагында, жазып алынбаган, Кыргыздардын
н у к у р а са л т т ы к м а д а н и я т ы н ы н э л д и к
билиминин бүтүндөй катмары, балким, кийинки
муундар үчүн түбөлүккө жоготулду.
Борбордук Азияда кол өнөрчүлүктү
колдоо Ассоциациясынын Ресурстук Борбору
“CACSARС-kg” тарабынан, Г.Айтиев улуттук
сүрөт искусство музеи менен өнөктөшүп,
К р и с т е н с е н д и н Ф о н д у ж а н а “А У Б –
Благотворительность” Фондунун колдоосу
менен ишке ашырылып жаткан “Табият менен
гармониядагы көркөмдүк – кыргыздын салттык
кол өнөрчүлүк технологиялары жана орнамент”
проектинин максаты кыргыз элинин кол
өнөрчүлүк сферадагы традициялык билимтаалимин кийинки муундарга сактап берүү. Кол
өнөрчүлүк технологияларды жана орнамент
семантикасы менен жаратылыш ресурстарын
сырье катары пайдалануу боюнча изилдөөлөрдү
өткөрүү Кыргызстандын жети облусу менен
б и р г е , Ө з б е к с т а н д а , Та ж и к с т а н д а ,
Аф г а н и с т а н д а , Ту р ц и я жа н а К ы т а й д а ,
этникалык кыргыздардын диаспораларынын
арасында пландаштырылган.
Долбоор идеясынын түп – тамырында
жаткан негизги баалулуктар болуп: эң башкы
баалулук жана Жер планетасындагы бүткүл
тиричиликтин уюткусу – жаратылыш; адамдын
жаратылыш чөйрөсү менен айкалышкан
чыгармачыл иш-аракети; мурунку муундардын
тажрыйбасын өзүнө камтыган, салттык билимт аали м жана ы к м алар (к ол өнөрчүлүк
технологиялар жана орнамент), ошол салттык
билим-таалимдердин жана ыкмалардын ээлери,
жаратылыш ресурстарына жана маданий
мураска кылдат мамиле аркылуу жаратылган
маданият объектилери.
К ы р г ы з к о о м ч ул у г у, а р к а н д а й
диаспоралары менен кошулуп, салттык
маданиятын билүүсү зарыл. Изилдөөчүлөр,
этнографтар, кол өнөрчүлөр, искусство
таанучулар жана башка адистер маданий
мурастарга тиешелүү материалдарга абдан
муктаж. Кыргызстандын эки негизги
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музейлеринде (Мамлекеттик тарых музеи жана
Ул у т ту к с ү р ө т и с к у с с т в о с у н у н м у з е и )
жалпысынан санаганда 12 миңге жакын кол
өнөрчүлүктүн экпонаттары жайгашкан. Бирок,
музейлерге коллекцияларды сатып алганга өтө
чектелген каражаттар бөлүнөт. Проекттин
дагы бир максаты - музей фондуларын кызыктуу
кол өнөрчүлүктүн түрлөрү менен толуктоо.
Долбоорду мамлекеттик структуралар
менен өнөктөшүп ишке ашыруу, маданият, эл
агартуу жана экономикадагы өзгөртүүлөргө
жагымдуу таасирин бериши мүмкүн. Региондо
туризмдин өнүгүшү менен Кыргызстандагы
көпчүлүк үй-бүлөөлөр үчүн кол өнөрчүлүк жакшы
бизнес болуп калды. Кол өнөрчүлүк буюмдарынын
конкуренттүүлүгү кол өнөрчүлүлөрдүн жолжобо, ыкмаларды өздөштүргөн дэңгээлинен
түздөн-түз көз каранды. Кол өнөрчүлөрдүн
кыйналганы кол өнөрчүлүк технологиялар
( м и с а л ы , жа р а т ы л ы ш с ы р ь е с у н ту у р а
иштетүү), орнамент мотивдери , символикасы
жактан билиминин жетишсиздиги. Үйрөнгүч кол
өнөрчүлөрдүн ушул жактан үйрөтүүгө жана
жарыкка чыккан методикалык пособиелерге
муктаждыгы бар. Долбоордун материалдары
кол өнөрчүлөргө алардын продукциясынын
сапатын жакшыртуу менен ассортиментин
кеңейтүүгө жардам берип, регионалдык жана эл
аралык рынокторго жылдырууга көмөк кылып,
жалпысынан Кыргызстанда кол өнөрчүлүк
секторун өнүктүрүүгө шарт түзөт.
Доолбордук иш-аракеттин учурунда
түзүлгөн маалымат базасы адистерге жана
калктын кеңири катмары үчүн био-маданият
түркүнүн сактоо боюнча, жаш муундарды өзүнүн
салттык маданиятын сыйлоо, жаратылышты
коргоо духунда тарбиялоо боюнча, ар кандай окуу
жана маалыматтык билим берүү
программаларын жаратууга баштапкы
материал болушу мүмкүн. Изилдөөлөрдүн
негизинде мектеп программаларына “Кыргыз
орнаменти”, “Айлана-чөйрө менен катышуунун
нукура салты” ж.б. сабактарды киргизүү зарыл.
Көркөмдүк жана кол өнөрчүлүк
училищаларга, Көркөмдүк академиясына окшогон
атайы окуу жайлары салттык
кол
өнөрчүлүктүн технологияларын жана
орнаментти изилдөөнүн материалдарын
пайдаланып, өздөрүнүн окуу программаларын,
мугалимдерди даярдоону өркүндөтүшү керек.
Проектилик иш-аракетинин жети айлык
аралыгында Кыргызстандын жети облусунун
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төртөөсүндө изилдөөлөр өткөрүлгөн.
Адистердин көз алдынан чыккан көрүнүш,
макалада айтылган коркунучтарды далилдеди.
Ошого карабастан, биз мүмкүн болгонду сактап
калууга колдон келген аракеттерди жасашыбыз
керек.
Белгилүү болгондой, эң кыйыны,
коомчулуктун аң сезимин өзгөртүү. Азыркы
адамдардын аң сезими, жалпысынан,
жаратылышка жоопкерчиликсиз, керектөөчүлүк
мамилеси, кылымдардан бери жетилип келген
маданий байлыктарды барктабагандыгы менен
бузулган. Проекттин негизги максатынын бириата-бабалардын тажрыйбасын жардамга
чакырып, жаратылыш менен адамдар жараткан
маданий байлыктардын табигый жана
ажырагыс байланышын түшүнүүнү биздин
замандаштардын аң сезимине жеткирүү.
Кыргыз элинин традициялык билимтаалими: эзелтеден электен өткөн, айланачөйрөдөгү жаратылыш менен гармонияда
жашоо ыкмалары, жаратылыш ресурстарын
туура өндүрүү жана иштетүү тажрыйбасы,
экологиялык жактан зыянсыз жана дээрлик
калдыксыз кол өнөрчүлүк технологиялары –
ушунун баардыгы, Жер планетасында коопсуз
жана ыңгайлуу жалпы жашоо эрежелерин
жаратуу жана пайдаланууда адамзаттын
тажрыйбасын толукташы керек.
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Динара Чочунбаева - директор Ресурсного Центра Центрально-азиатской
ассоциации в поддержку ремесел, заслуженный деятель культуры Кыргызстана.
Работает в ремесленном секторе около 20 лет, является региональным экспертом в
сфере развития ремесел, координатор проекта ЮНЕСКО «Знак качества ремесленной
продукции в Центральной Азии», представитель Кыргызстана во всемирной
виртуальной ремесленной сети RIDANET.
В статье рассматриваются проблемы сохранения исчезающих традиционных
кыргызских ремесленных технологий и орнамента, являющихся неотъемлемой
частью традиционной культуры кыргызского народа, чей опыт гармоничного
сосуществования с окружающей природой в древности мог бы быть полезным как для
современных кыргызов, так и для остального человечества.

Этноним «кыргыз» впервые упоминается
в исторических источниках в 3 в. до н.э.
Кыргызские племена обитали на широких
просторах Азии, кочуя из одного региона в другой.
Сегодня большинство этнических кыргызов,
общая численность которых вместе с
диаспорами, составляет немногим более 5 млн.
человек, проживает, в основном, на территории
современного Кыргызстана в Центральной Азии.
Количество этнических кыргызов, проживающих
в России и Казахстане, составляет, по
некоторым данным, более 1 млн. человек.
Кыргызские диаспоры имеются также в
Узбекистане (600 тыс.), Китае (170 тыс.),
Таджикистане (80 тыс.), Афганистане (10 тыс.).
Небольшие диаспоры кыргызов имеются в
Америке (6 тыс.), Германии (5 тыс.), Турции (4
тыс.), Украине (3 тыс.), Пакистане, Австралии и
Иордании (нет цифровых данных).
Проживание в различных природных
условиях и в окружении различных этносов
является, с одной стороны, причиной широкого
культурного разнообразия в рамках одного
кыргызского этноса. С другой стороны,
агрессивная экспансия западной массовой
культуры на территории Кыргызстана и
массовая трудовая миграция молодежи за
пределы страны и, следовательно, за пределы
«своей» культурной нишы, создают серьезные
предпосылки для утраты малочисленным
кыргызским этносом традиционных культурных
ценностей и, как следствие, культурной и
национальной идентичности.
Тр а д и ц и о н н а я к ул ь т у р а д р е в н и х
кыргызов, скотоводов и охотников, во всех своих
проявлениях: будь то определение периодов
охоты на диких зверей, народная медицина,
рецептура традиционной кухни, символика

орнамента или ремесленные технологии –
являлась отражением тесной связи человека с
природой и была основана на принципах
гармоничного, а порой и драматичного
сосуществования с ней. Эта глубокая и
естественная связь с окружающей природной
средой предопределяла космогонические
представления и верования кыргызов, в
ментальности которых традиции, культура и
религия (имеется в виду тенгрианство,
основанное на обожествлении сил природы и
поклонении духам предков) имели почти
равнозначное значение. Поэтому для кыргызов
понятия «сохранение окружающей природы» и
« с о х р а н е н и е т р а д и ц и о н н о й к ул ь т у р ы »
равнозначны.
Из века в век кыргызские ремесленники
черпали вдохновение из окружающей их природы.
Высокие горы, стремительные реки, прекрасные
долины, глубокие озера – все это находило
отражение в формах, орнаменте и колорите
ремесленных изделий. Так, например, накосные
или височные подвески вызывают в памяти
струи горного водопада. Вышивка на туш-кийизе
напоминает цветущие альпийские луга.
Суровая действительность жизни
кочевника обусловила минимализм в быту
кыргызов, где все лишнее, не функциональное
исчезало в процессе постоянных перекочевок.
Выбор определенных видов ремесел и
ремесленных технологий также был
продиктован потребностями и ограничениями
кочевого образа жизни. Так, преобладание
кожаной и деревянной посуды перед керамической
объясняется простой целесообразностью: такая
посуда более долговечна при постоянных
перемещениях кочевника. К тому же при
обработке кожи или дерева не требуется
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громоздкое или стационарное оборудование,
такое, например, как гончарный круг или печь для
обжига. Превалирование текстильных изделий
также объясняется удобством их
транспортировки и хранения.
Гениальным произведением народной
архитектуры является юрта, передвижное
жилище кочевника, с конструкцией, сочетающей
деревянный каркас и войлочные покрытия. Юрта
гармонично вписывается в горный ландшафт,
она легко собирается и разбирается, удобно
перевозится колесным транспортом и вьюком,
непромокаема в ливневые дожди, сохраняет
прохладу в знойные дни, надежно укрывает от
пронзительных осенних ветров. По традиции в
юртах жили, а также ставили новые юрты в дни
национальных праздников, для приема гостей, во
время юбилейных торжеств. В юрте не только
жили, но в ней провожали и провожают в
последний путь покойника, здесь совершались и
совершаются похоронные обряды, а также
проводили и проводят поминки по умершему.
Таким образом, юрта полностью отвечает
образу жизни кыргызов, ее и по сей день ставят в
некоторых усадьбах рядом со стационарными
домами.
Те , к т о у м е е т с ч и т ы в а т ь
орнаментальный код, могут увидеть в
кыргызском орнаменте не только символы или
знаки повседневной жизни, но и представления
древних кыргызов об устройстве мироздания.
Наиболее распространенные и общеизвестные
орнаментальные символы: «карга тырмак» –
коготь ворона, «кочкор муйуз» – рога барана,
«Умай» – мифическое существо, полу-птица и
полу-женщина, праматерь всего сущего и
покровительница рожениц и младенцев,
«жылдыз» - звезда, «дарак» - дерево, «суу» - вода,
«уюл» - начало всех начал, и другие. Многие
орнаментальные мотивы выполняли
сакральную функцию оберега.
В наши дни людей, знающих символику
орнамента, осталось не так много. Еще в
восьмидесятых годах прошлого века можно было
встретить мастериц, которые знали названия и
значение многих видов орнамента и могли
«считать» благопожелания, закодированные в
орнаменте ремесленного изделия. Сегодня мало
кто из мастериц понимает значение орнамента,
и м и же и с п ользуем ог о. Мы в ы нуждены
констатировать факт, что символика
орнамента, его сакральный смысл - еще один
культурный феномен, который заносится песком
забвения.
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Кыргызские ворсовые ковры,
малоизвестные в самом Кыргызстане, ценятся
среди коллекционеров уникальностью и
р а з н о о б р а з и е м у з о р а . Ко в р ы , к о т о р ы е
производятся сегодня в нескольких районах
южного региона Кыргызстана, известные под
общим брендом «баткенский ковер», нельзя даже
сравнить со старыми образцами как по дизайну,
так и по качеству исполнения. В коллекциях
музеев кыргызский ворсовый ковер представлен
очень скудно. Несколько частных коллекций
находятся за рубежом, самая большая из них - в
Самарканде.
Климатические условия высокогорья, в
которых исторически всегда жили кыргызы,
обусловили широкое применение в быту войлока.
Войлок используется для изготовления
покрытия юрты, настенных и напольных ковров,
одежды, предметов домашнего обихода, игрушек.
Гармоничность восприятия окружающего мира,
выраженное в узорах и цветосочетаниях, а
также удивительное чувство меры, присущее
кыргызским ремесленникам, превратили
войлочные изделия, являющиеся в кочевом быту
предметом необходимости, в объекты, имеющие
высокую эстетическую ценность. Сегодня
войлочные ковры получившие признание на
мировом ремесленном рынке являются брендом
Кыргызстана.
Из поколения в поколение передавались
опыт, знания и навыки по добыче и
использованию природных ресурсов, а также по
их регенерации. В качестве сырья использовались
как природные материалы: древесина местных
пород деревьев и кустарников, чий (особый вид
тростника), глина, растения-красители и пр.,
так и продукты скотоводческой деятельности:
шерсть, кожа, шкуры, рога и копыта домашних и
диких животных и пр.
В эпоху глобализации процесс вымывания,
вытеснения традиционных знаний набирает
стремительные темпы. В настоящее время
многие уникальные ремесленные знания и навыки
забыты или находятся на грани забвения.
Носителей традиционных знаний (как правило,
это представители старшего поколения) пока
еще можно найти в сообществах с
традиционным жизненным укладом с
сохранившимися связями преемственности
между поколениями, например, в некоторых
диаспорах с сохранившимся традиционным
укладом жизни. Но старики постепенно уходят
из жизни, унося с собой опыт и навыки, не
востребованные современным обществом.
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Целый пласт народных знаний в традиционной
кыргызской культуре, никем своевременно не
зафиксированный, возможно, уже утерян
безвозвратно для будущих поколений .
Проект, «Красота в гармонии с природой
– кыргызские традиционные ремесленные
т ех н о л о г и и и о р н а м е н т » , р е а л и з уе м ы й
Ресурсным Центром Центрально-азиатской
Ассоциации в поддержку ремесел «CACSARC-kg», в
партнерстве с национальным музеем
изобразительных искусств им. Г. Айтиева, при
поддержке Фонда Кристенсена и Фонда «АУББлаготворительность», имеет целью сохранить
для потомков традиционные знания кыргызского
народа в ремесленной сфере. Исследование по
ремесленным технологиям и семантике
орнамента, а также использования природных
ресурсов в качестве сырья, планируется
провести в семи областях Кыргызстана и среди
диаспор этнических кыргызов в Узбекистане,
Таджикистане, Афганистане, Турции и Китае.
Основными ценностями, лежащими в
основе проектной идеи, являются: природа, как
главная ценность и основа всей жизни на планете
Земля; творческая деятельность человека во
взаимодействии с природной средой;
традиционные знания и навыки (ремесленные
технологии и орнамент), заключающие в себе
опыт предыдущих поколений; носители этих
традиционных знаний и навыков; культурные
объекты, созданные с бережным отношением к
использованию природных ресурсов и своему
культурному наследию.
Кыргызское общество, включая
различные диаспоры, должно знать
традиционную культуру. Исследователи,
этнографы, ремесленники, искусствоведы и
другие специалисты сферы искусств очень
н у жд а ю т с я в м а т е р и а л а х , к а са ю щ и хс я
культурного наследия. В двух основных музеях
Кыргызстана (Государственный исторический
музей и Национальный музей изобразительного
искусства) хранятся в общей сложности всего
около 12 тысяч ремесленных экспонатов. При
этом, на приобретение коллекций музеям
государством выделяются очень ограниченные
средства. Одна из задач проекта - пополнить
музейные фонды интересными ремесленными
образцами.
Реализация проекта в партнерстве с
государственными структурами может
оказать положительное воздействие на
преобразования в культуре, образовании,
экономике. В связи с развитием в регионе
туризма, ремесленничество для многих семей в

Кыргызстане становится хорошим бизнесом.
Конкурентоспособность ремесленных изделий
находится в прямой зависимости от уровня
владения ремесленниками знаниями и навыками.
Ремесленники страдают от нехватки знаний в
области ремесленных технологий (например,
правильная обработка природного сырья),
орнаментальных мотивов и символики
орнамента. Начинающие ремесленники
нуждаются в обучении и опубликованных
методических пособиях в данной области.
Материалы проекта помогут ремесленникам
улучшать качество их продукции и расширять ее
ассор тимент , бу ду т со дейст во вать ее
продвижению на региональный и
международный рынок и в целом развитию
ремесленного сектора в Кыргызстане и
Центральной Азии.
Созданная в ходе проектной
деятельности база данных может стать
исходным материалом для создания различных
учебных и информационно-образовательных
программ по сохранению био-культурного
разнообразия для специалистов и широких слоев
населения, воспитанию п одрастающего
поколения в духе уважения к своим культурным
традициям, бережного отношения к родной
природе. На основе исследований необходимо
ввести в школьные программы такие предметы,
как «Кыргызский орнамент», «Традиционные
отношения с окружающей средой» и другие.
Специализированные учебные заведения, такие
как художественные и ремесленные училища,
Академия художеств должны
усовершенствовать свои учебные программы
материалами исследований по традиционным
ремесленным технологиям и орнаменту,
подготовить учителей.
В течение семи месяцев проектной
деятельности были проведены исследования в
четырех из семи областей Кыргызстана.
Ка р т и н а , к о т о р а я п р е д с т а л а п е р е д
специалистами, оправдывает опасения,
высказываемые в настоящей статье. Тем не
менее, мы должны делать все, что в наших силах,
чтобы сохранить то, что возможно.
Труднее всего, как известно, - изменить
общественное сознание. Сознание современного
человека, в целом, искажено безответственным,
потребительским отношением к природе,
пренебрежением к культурным ценностям,
вырабатывавшимся веками. Одна из основных
задач проекта - апеллируя к опыту предков,
довести до сознания наших современников
понимание естественности и неразрывности
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св я з и м е жд у п р и р о д о й и к ул ь ту р н ы м и
ценностями, создаваемыми людьми.
Традиционные знания кыргызского народа:
отработанное веками умение жить в гармонии с
окружающей природной средой, опыт правильной

добычи и использования природных ресурсов,
экологически безвредные и практически
безотходные ремесленные технологии – все это
должно пополнить опыт человечества по
созданию и применению правил безопасного и
комфортного общежития на планете Земля.

Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

109

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Э. Шукуров /
Көчмөн кыргыздардын жайыттарды
туруктуу пайдаланышы

Көчмөн кыргыздардын жайыттарды
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илимге эмгек сиңирген ишмери, Кыргызстандагы "Алейне" Экологиялык
Кыймылынын төрагасы, 300 дөн ашык илимий эмгектердин автору, анын ичинде
20дан ашык монографиялар бар, Кыргыз ССРнын Атласы (14 картанын жана эки
бөлүмүнүн автору жана редактору), Батыш Тянь-Шандын биотүркүндүүлүк Атласы,
Кыргызстандын Зоогеографиялык карталарынын (1:500000, 10 барак) түзүүчүсү,
илимий жана коомдук ишмер.
Макалада жайыттарды жабыркатпай пайдаланууга байланышкан байыркы
кыргыздардын традициялары каралган. Бул салттар көчмөн кыргыздардын коомдук
уюмунун баштапкы структурасы болгон – айылга: туугандыгы менен, жалпы
тиричилик ритми менен, экономикалык, маданий жана адам ресурстарын улам
кайра өндүрүүдө, бириккен аздыр-көптүр көчмөндөрдүн автономдуу тобуна
тыгыз байланышкан. Жайыттарды ирээти менен пайдалануу, сезондук циклдагы баардык жайыттардын
айылга менен урууга таандык болгону менен шартталган. Малдардын түрүн, санын аныктоо,
тажрыйбасын берип, жол-жоболорго үйрөтүү дээрлик баардык учурларда, атайы, билген адамдардын
колунда болгон. Алар жайыттардын абалына жараша кайсы жакка, качан көч болоорун аныкташып,
кылымдар бою жайыттарды кыйроодон сактап келишкен.

Биримдүүлүк бар кезде, бактысыздык
келбесин кыргыздар байыртадан эле билишкен.
Ошондуктан, алар байлар жана кедейлер болушуп
дайыма бирдикте көчүп-конуп жүрүшкөн.
«Карыш ажыраган, карыганча көрүшпөйт» деген
илгерки макалдын мааниси да мына ушунда.
Алардын жашоосунун бардык түзүлүшү: коомдук
түзүлүш, каада-салттар, кол өнөрчүлүк ,
билимдүүлүгү, турмуш-тиричиликтери –
бардыгы элдин жыргалчылыгы жана ийгилиги
болуп эсептелип, минген малдын жайыла турган
жайыттын ордун жыл мезгилинин
алмашышына жана жайыттын сапатына
жараша үзгүлтүксүз алмашылып турушуна
карата көз каранды.
Көчүп жүрүүнүн жылдык цикли
жайыттын алмашылышына карата болгон.
Мисалы: (кыштоо, жаздоо, жайлоо жана күздөө).
Эл арасында мындай сөз бар:
Жаз – аракет,
Жай – береке,
Күз – киреше,
Кыш – чыгаша.
Тирүү жандын атасы ким?
Энеси ким?
Каны кайсы?
Жаны кайсы?
Тирүү жандын атасы – күн,
Энеси – жер,
Каны – суу,
Жаны – аба.

Татаалдашкан урук-урууга бөлүнүү –
көчмөн жашоонун өзгөчөлүгүнө туура келген.
Көчүүлөр кырсыксыз аяктаганы менен, бирок
жетишээрлик деңгээлде уюштурулуп турган.
Жерлер (жайыттар, бара-бара айдоо жерлер)
айылдарга бириккен үй-бүлөлөргө бекитилип
берилген.
Биргелешип көчүшкөн үй-бүлө топтору –
айыл-айылдын отурукташкан жерлеринин
мезгил-мезгили менен өзгөрүшүнө байланышкан,
малдын жайытынын өзгөчөлүгүнө ылайык,
кыргыздардын коомдук уюмдарынын өзүнчө
социалдык-экономикалык бирдиги болгон.
Айылда жумуштардын бөлүнүшүнүн
натыйжасында малды багуу жана кайтаруу,
малдын жана кол эмгектин продукцияларын
айылда өндүрүлбөгөн товарларга алмашуу
(курал-жарак, кооз буюмдар, эгин ж.б.), укумтукумун, жек-жаатын өстүрүү жана үйрөтүү,
дарылоо ж.б. баштап, өз алдынча жашоо үчүн
бардык зарыл керектүү иштер аткарылган.
Айылдардын ортосундагы, айыл ичиндеги өз ара
мамилелер, жаратылыштын курчоосунда
салттык билимдин жана кадимки адаттагыдай
кезинде иретке салынып турган. Айылда жана
бирге көчүп жүргөн бир тууган коңшу айылдарда
көчмөндүү калктын өндүрүштүк, турмуштиричиликтин, маданияттын бардык
чөйрөсүндө камтыган салттык билимдин ар
кандай тармагындагы атайын өкүлчүлүктөр
болгон.

110

КӨРҮНҮШ

Айылдарда уруктарга топтолушуп, өз
кезегинде урууларга биригишкен. Татаал урукуруучулук түзүлүш көчмөн малчылыктын
татаал мейкиндикте уюштурулушуна дал
келет.
Мындай уюштуруу жайытты иреттүү
пайдаланууга, жайыт жерлеринин арыктап
кетишине жол бербөө үчүн, малды жайытка
бирдей бөлүштүрүүгө жол ачат.
Жайыттардын бөлүнүшү –
сүйлөшүүлөрдүн, көп учурда куралдуу
кагылышууларга чейин жеткен олуттуу чырчатактардын жыйынтыгы менен чечилген.
Жайыттарды пайдалануунун тартибин
улуу аксакалдар аныкташкан, алардын көпчүлүгү
мал багуу бо ю нча уруу ну н билгичт ери,
билермандары болушкан. Алар жайыттын
малды кабыл алууга даярдыгын, жетишерлик
бышып-жетилгендигин аныктоо үчүн жакында
көчүп бара турган жерге барып, кабар алып
турушкан. Жайыттын даяр болгондугуна көзү
жеткенден кийин гана алар көчүп барууга
уруксат беришкен.
Кылымдык тажрыйбаларга таянуу
менен, «жаман койчу жайытын бир күндө
түгөтөт» деп эл кеп кылышкан. Кыштан кийин
чөп тамырлары бекий электе, чөп жаңы чыгып
келе жатканда, жайытка өтө эрте чыгуу –
чөптүн тамырынын тез бузулушуна алып келип,
жайытты булганыч жерге айландырары элдик
тажрыйбада айтылган. Эгерде жайыттын чөп
тамырларынын бекемделишине мүмкүнчүлүк
берилсе, анда жайыт зыянсыз, жетиле элек
жайытка салыштырмалуу он эсе көп малды
кабылдай алат.
Аксакалдар «Конгон журтуңдан көчкөн
журтуң таза болсун» - деп жол тартышкан,
аттанышкан.
Көп жылдык байкоолор көрсөткөндөй,
арыктап кеткен жайыт жерлери кийинки
жаанчыл болуп, мал аз болгон жакшы жылдарда
да калыбына келбейт, жылдан-жылга начарлай
берери көчмөндөрдү ишендирди, ынандырды.
Ошондуктан, жайытты өтө эрте жана
и н т е н с и в д ү ү п а й д а л а н у у г а жо л б е р б ө ө
ушунчалык маанилүү.
ХХ кылымда Кыргызстандын тоолуу
аймактагы жайыттарын илимий-изилдөөдө
аларды салтка ылайык пайдалануу –
акылмандуулук экендигин айгинеледи, аныктады.
Ал жайыттын өндүрүмдүүлүгүнө таасир кылган
климаттын, аба-ырайынын өзгөрүлүшүн даана
эсепке алат. Нымдуу жана салкын болгон жылдар
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жылуу жана кургакчылык өкүм сүргөн жылга
алмашат. Бирок Тянь-Шандын тоолорундагы
жайыттардын экосистемасы эволюциянын көп
жолдорун басып өтүп, бул мезгилде Евроазия
материгинин так борборундагы алмашып,
өзгөрүп туруучу өткөөл, татаал климатка
ылайыкташып калган. Буга чейинки бир канча
миллиондогон жылдарда бул жерлерде бийик
тоолор болгон эмес, бирок байыркы ички Тетис
деңизинин, андан сырткары Индия океанынан
нымдуулукту алып келип туруучу муссондордун
натыйжасында жумшак жана нымдуу климат
болгон. Кийин Гималай тоолору көтөрүлүп,
муссондорду тосуп калды да, анын
натыйжасында Тетис деңизи жоголуп кетти.
Бирок, Памир жана Тянь-Шань тоолору бир
мезгилде көтөрүлө баштады. Мурун түз жерде
жаткан чөп жана токой экосистемаларынын
калканычы болуп калды. Түз жердеги
нымдуулуктун жетишпестиги токой, талаа,
шалбаа эксосистемаларынын чөлгө кошулушуна
алып келди. Бирок, деңиз деңгээлинен 3 миң метр
бийиктикте өскөн бийик тоо системалары
Атлантика жана Түндүк муз океанынан
нымдуулук алып келе турган аба массасынын
жолуна туруп калышты. Бул бийик тоолордо
токой жана чөп экосистемаларынын сакталып
калышына түрткү берди. Тоодогу экосистемалар
түз жердегилерге караганда көрүнүктүү жана
татаал мейкин түзүлүшкө ээ болушат.
Биринчиден, тоолордун бийиктигине көз
каранды болгон өсүмдүктөрдүн мыйзамченемдүү
өзгөрүүлөрүн туюнтуучу тике кеткен тилке
үстөмдүк кылат. Төмөнкү тилкеде кургакка
чыдамдуу чөптөр жана майда бадал
жыгачтарынын биримдигинен турган чөлдөр,
жарым-жартылай чөлдөр, талаалар
жайланышкан. Ортоңку тилкеде жетиштүү
нымдуулуктагы тоо шалбаалары, талаалар
жана саваноиддер (сейрек бадалдуу жана
жыгачтары жапыз болгон тропикалык талаа)
кездешет. Жогорку тилкеде альпий жана суболий
шалбаалары жайгашкан. Бардык жерлердин
алмашуулары деңиз деңгээлинен 400дөн 4000
метрге чейинки аралыкта өтөт. Ал эми жержерлерде чыныгы ченөөнү жүргүзүү үчүн мунун
бардыгын бир канчалаган ондогон километрдей
аралыкты басып өтүүгө болот.
Ландшафттардын түз жердеги жогорудагыдай
алмашуусу миңдеген км. аралыкта өтөт.
Экинчиден, чөптүн экосистемаларынын
ички түзүлүшү татаал. Алар ар кандай
экологиялык талаптардын түрдүү топторун
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түзүшөт. Ошондуктан, суук жана нымдуу
жылдарда нымдуулукту сүйгөн өсүмдүктөрдүн
массасы, ал эми кургакчылык жана жылуу болгон
жылдары кургакчылыкка туруштук берүүчү
өсүмдүктөрдүн массасы үстөмдүк кылат.
Ошентип, климаттын тез-тез өзгөрүп турушу
жыл сайын жайыттардын экосистемасынын
жалпы продукттуулугунун өтө
айырмаланышына алып келбейт. Бирок, бул
жайыт өзүнүн кадимки көрүнүш өзгөчөлүгүн
жана түзүлүшүн сактап калган учурда гана
болушу мүмкүн. Эгерде алар көп
пайдаланылгандыктын натыйжасында катуу
начарлап кетсе, ар кандай жылуулук, нымдуулук
режимдеринин түрлөрүн сезбейт. Жалпы
продукттуулук кыйшаюусуз төмөндөп, көрүнүш
түрү кыскара берет. Экосистема өзүнөн-өзү
бузулуу жолуна түшөт.
Жылдардан сырткары кыргыздар
жайыттын тоюттуулугуна, жагымдуу жана
жагымсыз көрүнүштөрдүн ар кандай түрлөрүнүн
кайталанышына таасир берген узакка созулган
көп жылдык циклдарга бөлгөн (чөптөрдүн
туруктуу жана начар түшүмү, катуу жана
жумшак кыш мезгили, оорулардын таралышы
жана башкалар). Бул байкоо жүргүзүүлөр,
негизинен, климаттын маанилүү циклдык
процессин жана кошо жүрүүчү жаратылыш
цикли менен дал келген 12 жылдык зодиак
циклинин негизинде кирген. Ар дайым ачык
асмандын астында жүргөн жана жылдыздар
боюнча ориентир жасай билген көчмөндөр көп
жылдыздарды ажыратышкан. Булардын
өзгөрүлүшүн алар жер окуяларын алдын ала
айтууга пайдаланышкан.
12 жылдык циклдардын аталыштары:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Чычкан (жыл башы)
Уй
Барс (жолборс)
Коен
Улуу (улул)
Жылан
Жылкы
Кой
Мечин
Тоок
Ит
Доңуз

Ар бир жыл өзүнүн аталышы менен гана
айырмаланбастан, мурунтан эсептеле турган
мүнөзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланган.

Билишибизге караганда, жылдардын
айырмаланышы башында көчмөндүү мал үчүн иш
маанисинде э сеп т елинг ен, андан кийин
адамдардын жашоосундагы өзгөрүүлөрдүн
алдын-ала айтылышына колдонулуучу нерсеге
айланган.
Чөп тамырынын өсө элегиндеги жайытка мал
чыгаруу салтына тыюу салуу, өзгөчө, жылкылар
кар астындагы чөптөрдү тээп, ачып жеген
учурда кышкы жайытты пайдалануудагы
аралаш бакчанын пайдалуулугу илимий түрдө
далилденген.
Жайлоонун чөбүн чалдырбай,
Карышкырга алдырбай,
Керилип жайда чөп чаппай,
Суугуна тоңбостон,
Ысыгына күйбөстөн
Чарбасынган жигитке
Короо толгон кой кайда?»
Мейкиндиктин мүчөлөнүшүнүн өзү жашоонун
көчмөндүү образына көз каранды. Жайлоолорду
жылдык мезгилине жараша бөлүштүрүү
айтылган. Ар кайсы категориядагы кирген
көчмөн эмес элдердин элестетүүсүнүн негизинде
курулган. Азыркы географияны элестеткен, көп
объектилердин бир ат менен аталышы үчүн
көчмөн процессинде ориентир алуунун чоңң
маанисин алуунун чоң топонимика күбөлөйт.
Мисалы Тянь-Шандагы тоолордун ар кайсы
жагына ачышкан дарыялар, алардын өрөөндөрү
мал өткөн жолдордун бир бөлөгү болсо, бир
аталышта айтылат. Ашып өтүүгө кыйын
тоолор Какшал-Тоо жана Ала (Ала–Тоо, Алай) деп
аталат. Булардын капчыгайлары кууш келип,
жайыттар жайгашкан ыңгайлуу жогорку бөлүгү
кеңейип, «Төр» деп аталат. Мындай мисалдар
көп.
Тоолордо ыйык жерлер кезигет. Аларды
ардактап, сыйлоо менен алардын малдарынын
үйүр-үйүр көбөйүшү жана малчылык жашоосу
ийгиликтүү болот.
Ошентип, кыргыздардын мейкиндик жана
убактылуу жашоосунун дүйнөсү алардын көчмөн
жашоосунун маңызы менен аныкталган,
ошондой эле жаратылышка баш ийген туруктуу
карым-катыштагы көнүмүш билимдеринин бир
бөлүгү.
М а л д а р д ы т а р т у ул о о к а а д а с ы
тартууланган атты же койду белекке берген же
башка кишинин биринчи муктаждыгына чейин
багуу салты толуктайт. Мындан жаңы ээсине
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биринчи тартуулаган кишиге жаныбардын башы
гана эмес, бирок, керек болсо анын төлү да
берилет.
Негизинен, белек кылуу, жетимдерди багып алуу
жана меймандостук көчмөн калктын жашоо
турмушунун бир бөлүгү болуп, арзыбаган
буюмдар менен өлчөнгөн. Жолоочу көчмөндөр

СОБЫТИЕ

жашаган бардык аймактын бир жагынан экинчи
жагына чейин барып, бардык жерден тамак-аш
алган көчүү чөйрөсү социалдык жактан бирдей
болуп, жер иштетүү чөйрөсүндө болгон. Бул өзү
эле катаал шарттагы окуялардын социалдыкэкономикалык мунун ичинен климаты начар
жылдардын дагы таасирин жумшарткан.

Устойчивое использование пастбищ
кочевыми кыргызами
Э.Шукуров
Экодвижение «Алейне»
Эмиль Джапарович Шукуров - профессор, доктор географических наук,
заслуженный деятель науки КР, председатель Экологического Движения
Кыргызстана "Алейне", автор более 300 научных публикаций, в том числе более 20
монографий, Атлас Киргизской ССР (автор и редактор 14 карт и двух разделов, Атлас
биоразнообразия Западного Тянь-Шаня, Зоогеографическая карта Кыргызстана
(1:500000, на 10 листах), научный и общественный деятель.
В статье рассматриваются традиции древних кыргызов, связанные с
неистощительным использованием пастбищ. Они были тесно связаны с первичной
структурой общественной организации кочевых кыргызов - с айылом, относительно
автономной группой кочевников, связанных родством, объединенных общим ритмом
жизни, воспроизводством экономических, культурных и людских ресурсов.
Упорядоченное использование пастбищ опиралось на принадлежность всех пастбищ
сезонного цикла айылу и роду, составом и численностью стад, передачей опыта и знаний, которые нередко
концентрировались у отдельных специализированных носителей знания. Они определяли места и время
кочевок в зависимости от состояния пастбищ, что предотвращало их разрушение на протяжении
столетий.

Кыргызы издавна понимали, что пока
есть сплоченность, несчастье не проявляется.
Поэтому они кочевали всегда вместе, бедные и
богатые. «Вместе быть сыту, врозь – биту», таков смысл известной поговорки: «Карыш
ажыраган караганча көрүшпөйт». Весь строй их
жизни: общественное устройство, обычаи,
ремесла, знания, быт – все подчинялось
непрерывной смене мест в зависимости от смены
времен года и состояния пастбищ, на которых
выпасался скот – основной источник
благополучия и благосостояния народа.
Годовой цикл кочевок включал в себя смену
пастбищ: зимних (кыштоо), весенних (жаздоо),
летних (жайлоо), осенних (күздөө). В народе
говорили:
Жаз – аракет,
Жай – береке,
Күз – киреше,
Кыш – чыгаша.
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Весна – действие,
Лето – благодать,
Осень – прибыль,
Зима – расход.
Тирүү жандын атасы ким?
Энеси ким?
Каны кайсы?
Жаны кайсы?
Тируу жандын атасы – күн,
Энеси – жер,
Каны – суу,
Жаны – аба.
Отец всего живого кто?
Кто мать?
Что кровь?
Что душа?
Отец всего живого – солнце,
Мать – земля,
Кровь – вода,
Душа – воздух.

Э.Шукуров /
Устойчивое использование пастбищ
кочевыми кыргызами

Сложное родоплеменное деление
соответствовало особенностям кочевой жизни.
Кочевки совершались не стихийно, но были
достаточно строго организованы. Земельные
участки (пастбища, а впоследствии и пахотные
земли) были закреплены за семьями,
обүединенными в айылы.
Группа совместно кочующих семей – айыл
– была относительно самостоятельной
социально-экономической единицей
общественной организации кыргызов,
соответствующей особенностям пастбищного
скотоводства, связанного с постоянным
изменением места нахождения айыла. Благодаря
разделению труда в айыле выполнялись все
необходимые для автономного существования
функции, начиная от пастьбы и охраны скота,
обмена продукции животноводства и ручного
труда на товары, не производимые в айыле
(оружие, украшения, зерно и т.п.), выращивание и
обучение потомства, лечение и т.п. Все
взаимоотношения между различными айылами,
внутри айыла, с природным окружением
регулировались на основании традиционных
знаний и обычного права (адат). В айыле и в
родственных айылах, которые вместе кочевали,
были специализированные представители
различных отраслей традиционного знания,
охватывающих всю сферу производства, быта,
культуры кочевого народа.
Айылы группировались в роды (урук),
которые, в свою очередь, объединялись в племена
(уруу). Сложная родо-племенная структура
соответствовала сложной пространственной
организации кочевого скотоводства. Такая
организация позволяла упорядоченно
пользоваться пастбищами, относительно
равномерно рапределять стада, не допуская
истощения пастбищных угодий.
Деление пастбищ было результатом
договоренностей, нередко серьезных конфиктов,
вплоть до вооруженных столкновений. Порядок
использования пастбищ определяли аксакалы старейшины, многие из которых были
потомственными знатоками искусства выпаса
скота. Они выезжали на место будущей кочевки,
чтобы определить, готово ли пастбище принять
скот, достаточно ли оно созрело. Только
убедившись в готовности пастбища, они
благословляли кочевку.
«Жаман койчу жайытын бир күндө
түгөтөт» - «Дурной пастух в один день
опустошит пастбище». Так говорил народ,

основываясь на вековом опыте. Народный опыт
подсказывал, что слишком ранний выпас, когда
дерновина после зимней спячки не окрепла,
быстро разрушает травяной покров, превращая
пастбище в грязное месиво. Если дать дерновине
закрепиться, то пастбище выдерживает без
вреда для себя в 10 раз больше скота, чем не
успевшее созреть.
«Конгон журтуңдан көчкөн журтуң таза
болсун» - «Да будет место прежней кочевки еще
чище, чем место, куда ты прикочевал» напутствовали старейшины.
Долголетние наблюдения позволили
кочевникам убедиться, что истощенные
пастбища даже при последующих
благоприятных годах, когда осадков больше и
скота меньше, не восстанавливаются, и из года в
год происходит их вырождение. Поэтому так
важно было не допустить слишком раннего и
слишком интенсивного выпаса.
В 20 веке научные исследования горных
пастбищ Кыргызстана подтвердили мудрость
традиционного их использования. Оно как раз
учитывает изменения климата, сказывающиеся
на продуктивности пастбищ. Прохладные и
влажные годы сменяются теплыми и
засушливыми. Но горные пастбищные
экосистемы Тянь-Шаня прошли долгий путь
эволюции, за время которой приспособились к
сложным и меняющимся условиям климата в
самом центре Евразийского материка. Еще
несколько миллионов лет назад здесь не было
высоких гор, но был относительно мягкий и
влажный климат благодаря внутреннему
древнему морю Тетис, а также благодаря
муссонам, приносившим влагу из Индийского
океана. Потом поднялись Гималаи, ставшие
преградой муссонам, исчезло море Тетис. Но
одновременно стали подниматься хребты ТяньШаня и Памира, которые стали прибежищем
травяных и лесных экосистем, ранее
н а хо д и в ш и хс я н а р а в н и н е . Н е д о с т а т о к
увлажнения на равнинах привел к замещению
лесных, степных и луговых экосистем на
пустынные. Но высокие горные системы,
выросшие выше 3 тысяч м над уровнем моря,
стали на пути воздушных масс, несущих влагу из
Атлантического и Северного Ледовитого
океанов. Это позволило в высоких горах
сохраниться лесным и травяным экосистемам.
Травяные экосистемы в горах имеют более
сложную пространственную и видовую
структуру, чем на равнине.
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Во-первых, здесь господствует
вертикальная поясность, выражающаяся в
закономерной смене растительности в
зависимости от высоты гор. В нижнем поясе
расположены относительно засухоустойчивые
травяные и кустарниковые сообщества:
пустыни, полупустыни, степи. В среднем поясе с
относительно благоприятным увлажнением
расположены в основном горные луга, степи,
саваноиды. В верхнем поясе расположены
альпийские и субальпийские луга. Вся смена
поясов проходит в диапазоне от 400 до 4000 м над
уровнем моря, а в реальном измерении по
местности все их можно пройти за несколько
десятков километров. Аналогичная смена
ландшафтов на равнине происходит на
расстоянии в тысячи км.
Во-вторых, травяные экосистемы
имеют сложную внутреннюю структуру. Они
в к л ю ч а ю т г ру п п ы в и д о в с р а з л и ч н ы м и
экологическими требованиями. Поэтому в
холодные и влажные годы преобладают по массе
влаголюбивые виды, а в сухие и теплые годы –
засухоустойчивые. Таким образом, довольно
резкие колебания климата не приводят к
сильному различию в общей продуктивности
пастбищных экосистем по годам. Но такое
возможно лишь в том случае, если пастбища
со х р а н я ю т св о е е с т е с т в е н н о е в и д о в о е
разнообразие и структуру. Если же они в
результате перевыпаса сильно деградировали,
то им становится нечем реагировать на
различные варианты режимов тепла и
увлажнения. Общая продуктивность станет
неуклонно снижаться, видовое разнообразие
сокращаться. Экосистема становится на путь
саморазрушения.
Кроме годовых, кыргызы выделяли более
длительные временные многолетние циклы,
которые включали годы с различными
сочетаниями природно-климатических условий,
влияющих на кормность пастбищ,
повторяемость различного рода благоприятных
и неблагоприятных явлений (обильный или
бедный урожай трав, мягкая или суровая зима,
распространение болезней и т.п.). Эти
наблю дения легли в о сно ву 12-летнег о
зодиакального цикла, который в целом совпадал с
важнейшими циклическими процессами в
климате и сопутствующих природных циклов.
Древние кочевники, постоянно находившиеся под
открытым небом и умеющие ориентироваться
по звездам, различали многие созвездия. Их
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изменения они умели использовать для
предсказания земных событий.
Названия годов 12-летнего цикла
1. Чычкан (жыл башы) – Мышь (начало цикла)
2. Уй – корова
3. Барс (жолборс) – барс (тигр)
4. Коен – заяц
5. Улуу (улул) – улитка
6. Жылан – змея
7. Жылкы – лошадь
8. Кой – овца
9. Мечин – обезьяна
10. Тоок – курица
11. Ит – собака
12. Доңуз – кабан
Каждый год отличался не только своим
названием, но обладал характерными
особенностями, которые следовало учитывать
заранее. По-видимому, первоначально различение
годов имело практический смысл для кочевого
животноводства и лишь позднее стало
истолковываться применительно к
предсказанию событий в жизни людей.
Были научно подтверждены
традиционные запреты на преждевременный
выпас, до отрастания дерновины, полезность
смешанных стад, особенно при зимнем выпасе,
когда лошади делают доступным укрытый под
снегом корм для овец.
Жайлоонун чөбүн чалдырбай,
Карышкырга алдырбай,
Керилип жайда чөп чаппай,
Суугуна тоңбостон,
Ысыгына күйбөстөн
Чарбасынган жигитке
Короо толгон кой кайда?»
Не умея скот пасти,
Охраняя от волков,
Не готовя сена впрок,
Не желая в зной потеть,
В стужу дрогнуть на ветру,
Не джигит ты, не чабан,
Для овец твой пуст загон.
Само членение пространства подчинялось
кочевому образу жизни. Уже было сказано о
выделении сезонных пастбищ. Топонимика
свидетельствует о большом значении
ориентирования в процессе кочевок для
обозначения одним названием множества
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объектов, представляющихся теперешней
географии, построенной на представлениях
оседлых народов, принадлежащими к разным
категориям. Так, повсюду в Тянь-Шане реки,
стекающие по разные стороны хребта, несут
одно название, если их долины являются частями
одного пути перегона скота. Трудный для
перехода хребет несет название Какшаал-тоо
(суровый, дикий) или Ала (Ала-тоо, Алай –
великие, высокие горы), узкое ущелье с
расширением в верхней части, где расположены
удобные пастбища, назвается «төр». И таких
примеров множество.
В горах встречаются святые места,
почитание которых делает стада
многочисленными и жизнь скотоводов
благополучной.
Таким образом, пространственная и
временная структура мира кыргызов
определялась их кочевым образом жизни и была

частью традиционных знаний, позволяющих
устойчиво взаимодействовать с природой.
Обычай дарения скота дополняется
обычаем содержать даренного коня или овцу в
стаде дарителя или другого человека до первой
потребности. При этом новому хозяину
возвращается не только даренное животное, но,
если нужно, и приплод от него. Вообще, дарение,
усыновление и удочерение сирот и
гостеприимство было частью образа жизни
кочевника, который обходился минимумом
вещей. Путник мог пройти из конца в конец весь
край, где обитали кочевники, и везде получить
кров и еду. Кочевая среда была социально более
однородна, нежели среда земледельцев. И это
также смягчало социально-экономические
последствия от неблагоприятных событий, в
том числе и от неблагоприятных по климату
годам.

Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы

Фото 1-3. Джайлоо, Летний экологический семинар для студентов, Сон-Куль 2009,
Жайлоо, Студенттер үчүн жайкы семинар, Соң-Көл 2009
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Жаратылышты сезимдик эмоция
аркылуу туюу: мектептик долбоорду
ишке ашыруу тажрыйбасынан
Д. Алымова
Таалим-Форум КФ
Динара Алымова – Таалим-Форум Коомдук Фондунун долбоорлорунун координатору.
UNESCO, Ага Хан Фондунун (AKHP), АKCEЛС эл аралык долбоорлорунун катышуучусу
жана тренери. Эл аралык конференция, тренинг, семинарлардын катышуучусу,
алардын ичинде, “Туруктуу Өнүгүүгө арналган Билим алуу идеяларын Жогорку билим
берүү системасына жайылтуу” (2009), «Place –Based Writing Workshop” (2005, 2007).
Жергиликке байланышкан кат жазуу ыкмаларын өнүктүрүү боюнча Таалим-Форум
КФнун мектептик долбоорунун тренери( 2007-2009).
Макалада Таалим-Форумдун “Жергиликке негизделген билим берүү” долбоордун
алкагында өспүрүм балдар менен иш алып баруу тажрыйбасынын жалпы
корутундусу сунушталган.

Кай бир семинарга, тренингте катышып
жатканда: бул алган билимиңди, маалыматты
кайсы жерде колдонсом болот? - деген суроо
туулат. 2007 жылдагы семинардын “кенже
долбоорлор” түрүндө уланышы, албетте,
чыгармачылык жана изилдөөчүлүк идеялардын
ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө эң керектүү
к о ш у м ч а б о л д у. Б и з д и н т р е н е р л е р д и н ,
консультанттардын аракетинен, ошону менен
бирге,
мектептеги билим берүү жана
тарбиялоодогу бүгүнкү кө йгө йлө рү н чечүүгө
жекече кызыгуусунан, долбоорго кичинекей
балдар менен өспүрүмдөр аудиториясын тартуу
чечими кабыл алынган. Долбоор Бишкек
шаарынын жана Кыргызстандын
айылдарындагы орто мектептин окуучуларына
(6-11 класстар) жөнөтүлгөн. Ошондо, 2007
жылы, биз шаардык бир мектеп жана айылдык
бир мектептен баштаганбыз. Ал кезде, бир аз
мезгилден кийин, биздин долбоордун идеясы
жүзүмдүн сабагындай болуп тарап кетээрин,
шаардагыдай эле региондордо шериктеш
мугалимдерди табаарыбызды элестетүү кыйын
эле. Биздин заманда эң эле кыйын нерсе, идеалист
болуп, тилегиңе ишенип, максатыңа түз умтулуу
экен. Бирок, баардыгын ирээти менен баяндайлы.
О ш е н т и п , к е н же д о л б о о р д у н и д е я с ы
кийинкидей эле: шаардык жана айылдык
окуучулардын орун алмашуусу. Долбоордун
алкагында, шаардык окуучулардын күзгү
каникулдарда айылдык жашташтарынын үйбүлөөсүндө жашоосу, айылдык окуучулардын
ошол эле “сценарий” менен шаардык чөйрөдө
жашоосу болжолгон. Долбоордун негизги
максаты шаардык балдардын айылда жашаган
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мезгилде тиричиликтин маданий
традициялары, кол өнөрчүлүк, фольклор, элдик
оюндар менен түздөн түз катташуусу болду. Бул
долбоор мугалимдер менен окуучуларды
окутуунун инновациялык ыкмалары менен
тааныштырып, балдардын көрүүсү, сезүүсү
аркылуу айланасындагы жаратылышты жана
социалдык чөйрөнү туюу жөндөмдүн
өнүктүрүүгө көңүлдөрүн бурат.
Практика көрсөткөндөй, шаардык
балдардын кадыресе эмес шарттарда, күзгү
каникулдар мезгилинде - түшүмдү жыйноо
убагында, тээ алыскы, 3000 м чейинки
бийиктикте жайгашкан айылдарда болуусу,
аларга айран таң калаарлык таасирин тийгизди.
Ошону менен бирге, жаратылыштын улуктугуна
суктануу, элдик маданиятка сыймыктануу,
көрсө, канчалык жакындаган сайын , ал жөнүндө
абдан аз билгениңди түшүнөт экенсиң, аянычтуу
кайгы сезими. Буга күбө катарындаокуучулардын жергиликти сүрөттөп жазуу
ыкмаларын үйрөтүү тренингинен кийинки
жаазуларына чын жүрөктөн жазган саптары:
“Ыссык-Көлдүн жээктеги толкундары мен
кичинекей чагымда ичкен сүт сыяктуу. Көл –
айнектей таза жана тунук. Көлдүн куму болсо,
апам мага эртең менен жасап берген гречканы
элестетти”(Акылбек кызы Айзада, № 24 ОМ, 13
жашта).
“Мурда мен кыргыздын, “Ат-чабыш”, “Кызкуумай”, жана “Оодарыш”деген элдик оюндарын,
кыргыз болуп, Кыргызстандын борбор шаарыБишкекте жашасам дагы, көрбөптүрмүн. Мага
аталарыбыз, агаларыбыз кайраттанып ат
чапканы абдан жакты. Ээрге кантип ыкчам

Д. Алымова /Жаратылышты сезимдик эмоция
аркылуу туюу: мектептик долбоорду
ишке ашыруу тажрыйбасына

карманганы мени таң калтырды...” (Муратбек
кызы Айдай, №24 ОМ , 13 жашта). “ Мен айылдык
турмуштун бир кичинекей бөлүкчөсүн көрө
алдым, ал көпчүлүк жактан биздиншаардыкынан айырмаланат. Ооба, алардын
турмушу абдан татаал, бирок жергиликтүү эл
ага капа деле эмес, өзүнүн тынч, беймарал
нугунда - үй-бүлөөсүнүн тегерегинде
тиричилигин өткөрүшөт. Эң маанилүү ушул
эмеспи?” (Анарбек кызы Бегимай, № 6 ОМ, 14
жашта). Албетте, жогоруда белгиленгендей эле,
бул бир тараптуу, бир капталдан караган көз
караш болгон эмес: биз “Саламатсыңбы, туулган
жерим!” деп символикалык ат коюп, долбоордун
программасын түзүүгө аракет кылдык. Балким,
ал биринчи көз карашта ашепке пафостуу
болгону менен, бирок, айтмакчы, биринчи эле көз
карашта. Аталышы, эки тараптын тең шаардыктардай эле айылдыктардын, бир бири
менен таанышуу кызыкчылыгын ойготууга
болгон биздин умтулуубузду чагылдырган.
Балдар, чынында эле, жаратылыш дүйнөсү менен
айлана чөйрөнү жаңыдан ачкандай, курчаган
дүйнөнү таңыркоо жана суктануу менен
караганды үйрөнүп жатышты. “Барскоонго бара
жатканда мен жаратылышты абдан көңүл коюп
карап жаттым. Буга чейин эч качан минтип
суктанып караган жок элем... Эмне үчүн
жаратылыштын ушунчалык кооз экени жөнүндө
мурда ойлонгон эмесмин?” (Иманова Айсулуу, №
24 ОМ, 14 жашта).
Балдардын өз ара катышканы, шаардык
менен айылдык окуучулардын бирин бири
түшүнүүсүнө, таанышуусуна , билгени, жөндөмү
менен алмашуусуна негизги түркүк болду.
Балдардын аң сезиминде жасалма түрдө, өздөрү
эле тургузган түшүнбөстүк, ишенбестик дубалы,
бара-бара урап жок болду. Кубанаарлык
маалымат: быйыл мугалимдердин күчү менен
Барскоондо (2007 жылдагы долбоор) өткөрүлгөн
мониторингтин жыйынтыгы жакында эле
Таалим-Форум уюштурган “Биригүү аркылуу
билим алуу” тегерек столунда сунушталды,
анда айтылгандай, балдардын 70% окууну
бүтүргөнүнө карабастан бир бири менен
катышканды жана достошконду улантышкан.
“Мына биздин айдоочубуз-дядя Саша келди. Биз
оокаттарыбызды жүктөп, коштошо баштадык.
Кыздардын көбү ыйлап да жиберишти. Менин
жаңы жолдошум Айпери минтип айтты: “Биз
коштошпой эле, кайрадан көрүшкөнчө деп
жатабыз”” (Ермолина Алена, № 6 ОМ, 15 жашта).
Ошентип, “Саламатсыңбы, тууган

жерим!” мектеп долбоорунун программасы эки
бөлүктөн турган. Биринчи бөлүгүндө Бишкектеги №24, №29, №6 орто мектеп
гимназияларында үйрөтүү семинарлары
өткөрүлдү. Экинчи бөлүгүндө - күзгү каникулдар
мезгилинде шаар жана айыл жергелерине
чыгуулар болду. Кээ бирлери, мисалы, Ыссык-Көл
областынын Тоң районундагы бийик тоолуу
Коргонду-Булак айылынын балдары өмүрүндө
биринчи жолу өлкөбүздүн борборунда болушту.
Дагы бир кыстырма: долбоорго үч жыл
айланганда - 2009 жылы - дагы бир кемчилик
толукталды: айылдык балдарга үйрөтүү
тренинги өткөрүлдү.
Үйрөтүүнүн интерактивдик
принциптерине таянган долбоордун
программасы, окуучу инсандын туюу сезимин
өнүктүрүүгө: жаратылыштын кооздугун көрүп
түшүнүү, өздүк байкоолорун салыштырып жана
корутундулоо жөндөмүн, окуучулардын баяндоо
тилин (жазма,оозеки), ой жүгүртүүсүн,
чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн, сезимдик
маданиятын жетилтүүгө багытталган.
Чакан макаланын кийинки бөлүгү,
үйрөтүү компонентине арналган. Ар бир
педагог билгендей, экологиялык маданиятка
адамды кичинекей чагынан баштап тарбиялоо
жана көндүрүү керек, башкача айтканда,
баланын аң сезимине же балким андан да терең
таасир берүү зарыл. Экологиялык билим алууга,
азыр, эч ким деле жулунбайт, бирок, жомок,
легендаларды укканды, табышмактарды
тапканды, ар түстөгү дүйнөнү көрүү, “Жылкылар
сүйлөсө эмне дээр эле” же “Бүркүттүн көзү менен
жерди көрөйүн” деген темада фантазиялоо,
мындай нерселерди жасаганды кичинекей бала
деле жакшы көрөт. Экотарбиялоо эмоцияга,
сезимге таянуусу керек: таңыркоо менен
суктануу, жаратылышка сый мамиле кылуу
менен жардам берүүнү каалоо. Кытайдын накыл
кебинде айтылгандай: “Айтсаң - унутамын,
көрсөтсөң - эстеп калам. Өзүмө берсең кылгангат ү ш ү н ү п к а л а м .” У ш ул п р и н ц и п т е р д и
тажрыйбалуу тренерлер сабак өтүүдө “Place
based education”- “Жер жергеде негизделген билим
берүү” методикасын негизинде, колдонмо кылып
алышкан.(Автордун кыстырмасы: бул метод
жөнүндө А.Джумабаеванын макаласын караңыз).
Сабактар төмөнкү багыттарда жүргүзүлгөн:
Ј Фото сүрөтчүлүгүнүн негиздерин үйрөтүү
(макалага арналган фотогалереяны караңыз);
Ј Долбоорго катышкан окуучулардын күчү менен
видеофильм жаратуу;
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Ј Жергиликке негизделген кат жазуу ыкмаларын
өнүктүрүү;
Ј Жергиликтүү географияны жана тарыхты
изилдөө;
Ј Жергиликтүү калктын маданияты жана
традициялары менен таанышуу.
Ј

Үйрөтүү тренинг учурунда,
маалыматтарды жөн эле жаттап алып,
кайталап айтылбастан, болуп жаткан
нерселерге, системалык анализдин
элементтерине түшүнүү менен баа берип, тренер
менен окуучунун чогуу чара практикалык
аракетине приоритет берилген. Тренинг
программасы мектептеги базалык
компонентти эске алуу менен бирге,
жергиликтүү шарттарга жараша такталган.
Ар бир разделде 2 бөлүк белгиленген: Үйрөтүү
(жаратылыш, маданият тууралуу
маалыматтар ж.б.) жана тарбиялоо
(жаратылыштын, айлана-чөйрөнүн маанисин
түшүнүү, анын эстетикалык баалулугу, ага жана
адамдарга этият мамиле кылуу). Бул жерде бизге
мектептердеги экология, география жана тарых
мугалимдери активдүү жардам беришти.
Долбоордун алкагында, Коллектив
видеосу – видеороликтеди өз күчү менен жаратуу
методологиясы кеңири колдонулду. Окуучулар
жөн эле камераны колдонгонду гана эмес,
фасилит ыкмаларын өздөштүрүү менен бирге,
жергиликтүү балдар арасында видеофильмдерди
жаратуу ыкмаларын жайылтууга
көмөктөшүүгө жетишип, ошол балдар фильмдин
“башкы каармандары” катарында тартылып,
интервьюларга, съемкаларды өткөргөнгө,
видеороликти монтаждоого да катыша
алышты. Коллектив видеосу методдорун
тезинен өздөштүрүүгө “Өз атыңды атагын”,
“Житүү оюуну”, “Көрсөтүп-айт” ж.б. сыяктуу
интерактивдик оюндар жардам берди. Бул
көнүгүүлөр балдарга маанилүү техникалык
моменттерди өздөштүрүүгө көмөк болуп,
жанындагыларды угууга, анализдөө, интервью
алуу ыкмаларына үйрөттү. Натыйжасында,
“Жердеги эл” 2008 жана 2099 жж. Коллектив
видеосунун фестивалында Таалим-Форум КФ
тарабынан көрсөтүлгөн эки видеоролик
жаратылган.
Же р г и л и к к е н е г и з д е л г е н жа з у у
ыкмаларын өнүктүрүү тренингтерде 2005-2007
жылдардагы семинарлардагы методдор
колдонулган: Тренер – жазуучу Энтони Сатиндин
методикасы (Улуу Британия), Роберт Майкл
Пайлдын (АКШ) жергиликти сүрөттөө боюнча
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курсунун айрым ыкмалары. Жазуу ыкмаларын
өнүктүрүүдөгү методикалардын негизги
багыттарын аныктоодо, ошол семинарларга
өзүмдүн катышуумдун пайдасы тийди:
Ј Белгилүү жазуучулардын чакан текстерин
кийинки анализдөө менен окуу;
Ј Ар түрдүү экскурсиялар, байкоо күндөлүктөрүн
жүргүзүү, аны окугандан кийин коментарийлөө;
Ј “Бала чактагы окуялардан”, “Менин жакшы
көргөн жаныбрым” ж.б. темасында минисочинение жазуу;
Ј “Сөз дарыясы”, “Маанилүү даталар”, “Жакшы
көргөн жер-жемиштер” ж.б. интерактивдик
оюндарды колдонуу.

Биз балдар менен, сөз устаты доктор
Роберт Майкл Пайлдын (мындан ары Р.М.П.)
маанилүү девиздеринин бири - “Тoo many words” өтө көп сөз, дегенин пайдаланып, сочинениесүрөттөлөрдү кыска, нускалуу кылып, “ток
этээр” жерин көрсөтүүгө аракет кылдык.
Төмөндө, жазмага чыгармачыл мамиленин
негизги “иштелип чыккан эрежелери”
көрсөтүлгөн. Бирок, “эреже” деп айтыш деле
шарттуу түрдө. Чыгармачылык эмеспи!
1. Жазганды үйрөнүү күнүгө болду. Үйрөтүү
көшөрүп, үзбөстөн жүрдү. Сабакта, үйдө, сейилде,
шаар четинде, айылда. Бул башкы коюлган багыт
болгон. Бирок максат үчүн, коюлган максат эмес
эле. Биз көңүлдө калган: сулуулук менен тири
суукту, күлкүлүү менен кайгылууну, бөлүк менен
бүтүндү көрүүгө жана жазып алууга үйрөндүк.
Кээде бул оюн болоор эле: “сөз дарыясы”, “сөз
тоосу”, “ сөз короосу”. Биз өзүбүздүн “шаркыратма,
к ас к а д , к и чи не к е й с у ул ар д а й д а й аңгемелерибизди” “куюштуруп”, Р.М.Пнын - бири
бириңди баалап, сыйлагыла: “ Сүрөтөө - мөмөжемиш өстүргөндөй эле татаал эмгек!”- деген
кеңешин унутпай, жакшы жаман жактарын
айтып, чогуу талдадык.
2. Шыктанганды билүү. Биздин шыктануубуздун
булагы кайсы көрүнүшү болбосун бул - жашоо:
жеке тажрыйба, бала чактагы окуялар,
аксакалдардын аңгемелери, суу үстүндөгү күндүн
кулагы, крандан чыккан кочкул суу, көчөдөгү
таштандылар. Жер жергени сүрөттөө, көрсө,
жаратылышка зыян келтирип, ресурстарды
үнөмсүз пайдаланган мамлекеттин саясатын,
адамдардын көз карашын, бири бирине кылган
мамилесин өзгөртүүгө жараган жакшы аспап
болуп чыкты. Бир гана нерсе, өткөн менен бүгүнкү
учурдун, элдер менен маданияттардын
байланышын табууну үйрөнүү керек.

Д. Алымова /Жаратылышты сезимдик эмоция
аркылуу туюу: мектептик долбоорду
ишке ашыруу тажрыйбасына

“Таң калтырып, өзүң да таң калгын. Мен муну
“ачык жүрөк” деп атайм. Р.М.П.” “Тоодо кой
кайтарган бир абышка түшүндө Манас кырк
чоросу менен келгенин көрөт. Манас абдан чоң,
аты да зор күчтүү экен. Легенда боюнча, Манас
ошол тоонун үстүнөн элдин бейкутчулугун
көзөмөлдөп турган” (Виктория Диль № 29 ОМ, 12
жаш)
3. Ким үчүн жана эмне үчүн жазып жатканыңды
бил. Таң калбай эле койгула: фактылар, сезимдер
жана эмоциялар, окуучунун “тегирменинен”
өткөндөн кийин сеники эле болбой калат.
Окуучунун жашоо тажрыйбасына жараша, ар
жолу ар кандай болот. Негизгиси, балдарды
устат педагог катары кыйнабай: ой-сезимдерди
байлабай, ойготуп бошотуу. “You must relate to the
experience, Р.М.П.”. Ошондуктан, дагы бир эрежени
унутпоо пайдалуу: окуучунун тажрыйбасына
кайрылуу керек. “Ар бирөөнө өзүнчө караган, ошол
эле убакта баарына жараган “универсалдуу
тажрыйбаны” издөө керек!!!. “Күндүн нурлары,
ушунчалык сагынган, апамдын колдорундай
жылуу жана мээримдүү эле. Шамаал согуп,
ышкырып, ырдагансып турду. Ал ырларды
шамаал , жаратылышты көрүп, билгенден
башка, ал эмне деп сүйлөп жатканын билген
адамдарга арнады...” (Урматбек улуу Нурсултан,
№ 24 ОМ, 14 жашта)
4. Улам, улам кайрадан көркөм чыгарманын
кичинекей бөлүкчөлөрүнүн күчүнө ишенүү. Өзүңдүн
(бөтөндөрдүн) ой-пикириңди көрсөтүүдө
жадатпай, тажатпай, кеңири маалыматтарды
жалпылап чогултуу. Чыныгы сөз устаттарын
окуп жатып, «Wish I written this. Р.М.П.»- “ Мен
ушуну жазганды калаар элем” – деп кайталоо.
Сүрөттөчү жазуучунун эмгеги-зор эмгек. Чакан
чыгармабы, ириби- сүрөттөө жергиликтин
көлөмүнө көз каранды болбойт, ошондуктан,
“жакшы сүрөттөп жазсаң - дайыма жакшы
болот! Р.М.П.” Сабак учурунда балдар деталдар
менен фактыларды гана сүрөттөөчүлөр
болбостон, жаратылышты жайбаракат
кароодон, адамдарды, жаныбарларды,
предметтерди жана көрүнүштөрдү байкап
сүрөттөөдөн чоң ыракат алууга үйрөнүштү.
Алган билимдерин көпчүлүк балдар, Алма
Фестивалына, “Ат-Чабыш” фестивалына
саякаттап жүрүү учурунда жазган
сочинениелерин жазууда эбин таап колдонушкан.
Бул жөнүндө чакан сүрөттөө-сочинениелеринин
аттары: “Алма жыты”, “Бүркүттүн көзү менен” ,
Бишкек шаарынын горизонтунан ары”, эле айтып
турат.

Тренинг өтүп жаткан учурдагы эң
негизгиси, балдардын “көрүү” деген сөздүн
маанисин түшүнгөнүндө!!! Тренерлер чыдамдык
менен, акырын окуучуларды, көптөгөн адамдар
айлана чөйрөнү, адамдарды, предметтерди ж.б.
көргөнү менен, көрүүгө, байкоого, ой жүгүртүүгө,
салыштырууга жана анализдөөгө үйрөнө
алышкан жок.
Тренинг өткөрүү мезгилинде окуучулар тобу
Ј Команданын алтын эрежелерин” иштеп
чыгышты: башканын ой-пикирин урматтоо,
чыдамкайлык, кайрымдуулук ж.у .с. бирдиктүү,
дурус команданын белгилери;
Ј “Фото-видео каскадеры 24 kg”, “НЭШ: новая эра
школьников” ж.б. командалардын аттарын
ойлоп табышты;
Ј өздөрүнүн видеоролигинин идеясын жана
сценарийин иштеп чыгышты;
Ј фотосүрөт ыкмаларын, видеосъемкалардын
эрежелерин өздөштүрдү;
Ј шаардагы/айылдагы келерки чыгыштарынын
программасын даярдады.
Баардыгыбыз бирдикте негизги
м а к са т к а у м тул у п к е л е жа т т ы к :
фестивалдарга катышуу, айылдык балдар,
алардын ата-энелери, мугалимдер, жергиликтүү
калк менен жолугуп маектешүү, туулган жер
жаратылыш менен таанышуу. Тренерлер,
балдардын “өсүшүн” байкап, өз ара
мамилелеринин өзгөрүшүн белгилеп жатышты.
Татаал учурлар болду дечи , бирок алардан
командалык эрежелер куткарып кетип жатты.
Тренинг убагындагы негизги жетишкендик
б а л д а р д о с т о ш у п , жа л п ы и ш и , жа л п ы
кызыкчылыгы пайда болгонунда.
Долбоордун катышуучуларынын мотивациясын
көтөрүү үчүн, айылга баруучу окуучулардын
тандоонун кошумча критерийлери иштеп чыгып,
жарыяланган.
Финалист болуу деген:
1. Мектебиңдеги уюштурулган тренингдерге
үзгүлтүксүз катышуу;
2. Долбоордун иш аракеттеринин мүмкүн
болушунча баардыгына катышуу;
3. Сочинение конкурсуна катышуу;
4. Үч тренингдин натыйжасында 25 баллдан кем
эмес алуу;
5. Мектептеги жетишүүчүлүгүн чейректин
аягына чейин жогорулатуу.
Интеграцияланган тренинг
сабактарынын мазмуну, окутуу иш аракети
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окуучунун инсандык жагына бурулгандыктан,
окуучулардын бул семинарга катышуусу төмөнкү
мүмкүнчүлүктөрдү берди:
Ј өз алдынчалыкты өнүктүрүү;
Ј ар түрдүү илимдерге таандык билимдерди
кортундулоого чакыруу;
Ј таануу активдүүлүгү жана окуучунун
кызыкчылыгынын ар түрдүүлүгү, ошонун
Ј ичинде, элдик традициялар ( боз үй тигүү,
тамак жасоо, оюн-зоок ж.б.);
Ј жөндөмүнүн жана креативинин ар тараптан
өнүгүшү;
Ј·жаратылышка жана адамдарга этият
мамиле кылуу;
Ј·достук, шаардык жана айылдык окуучулардын
катышы.
Балдар аудиториясын жөн эле
жайбаракат байкоого эмес, фото- жана
видеоаппаратуранын мүмкүнчүлүгүн пайдалануу,
жагымдуу эмоционалдык атмосфера, оюндар
менен коштолгон интерактивдик
методикаларды колдонуу балдардын активдүү
чыгармачыл изденүүлөрүнө ыңгайлуу
шарттарды түзүп, билим алууга кызыктырып,
катышуу ыкмаларын, визуалдык ой жүгүртүүсүн
өнүктүрүүгө түрткү берди.
Балдар тарабынан даярдалган көптөгөн
материалдар- фотосүрөттөр, сочинениялар,
видероликтер, компьютердик презентацияларГ.Айтиев атындагы көркөм искусство музеинде,

СОБЫТИЕ

К.Баялинов атындагы китепканада, Коллектив
видеосунун 2 Фестивлында, мектептик
предметтер менен иш аракеттеринде(экология,
география, дубал газеталарындагы макалалар,
фотосүрөттөр, ПК- презентациялар)
көрсөтүлүп, көрсөтмөлөрүндө чагылдырылган.
2 0 1 0 ж . О к у у ч ул а р д ы н с ү р ө т т ө р ү ,
сочинениелеринен алынган фрагменттери менен
альбом жана календарь чыгарылды. Бул биздин
алгачкы натыйжаларыбыз. Анан?
Биз баардыгыбыз оптимисттербиздайыма ишенгенибиз: эгерде сен аракеттенсең
кыялдар, тилектер сөзсүз ишке ашат! Эмне деп
кыялдандык эле ар бирибиз? Биз – мектеп
д о л б о о р л о ру н у н у ю ш ту ру у ч ул а р ы жа н а
тренерлери билүүгө умтулган, жаңы билимдерге,
ачылыштарга даяр балдарга жолугууга, атаэнелердин, мугалимдердин колдоосуна
үмүттөнгөмбүз. Балдар жаратылышты,
адамдарды таанууга арналган жүрүштөрдү
көңүлдөнүп, чыдамсыздык менен күтүшкөн. Эми
биздин каалаганыбыз , күндөрдүн биринде, ар
мектепте өз колу менен жасалган, түстүү
желекчелер менен, окуучулар каникул маалында
кызыктуу саякатка бара турган биздин өлкөнүн
шаарлары, айылдары белгиленген жаңы карта
пайда болсун... Тилектер сөзсүз орундалат.

Эмоционально-чувственное восприятие природы: из
опыта реализации школьного проекта
Д. Алымова
ОФ Таалим-Форум

Динара Алымова – – координатор проектов Общественного Фонда Таалим-Форум.
Участник и тренер международных проектов UNESCO, Фонда Ага Хана (AKHP),
АKCEЛС. Участник международных конференций, тренингов, семинаров, в том числе
"Внедрение идей Образования для Устойчивого Развития в систему высшего
образования» (2009), «Place –Based Writing Workshop” (2005, 2007). Тренер школьного
проекта ОФ Таалим-Форум по развитию навыков письма, по описанию местности
2007-2009.
В статье представлены некоторые обобщения по опыту работы ТаалимФорума с детско-юношеской аудиторией в рамках проекта «Образование, основанное
на связи с местностью».
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Д. Алымова /Эмоционально-чувственное
восприятие природы: из опыта реализации
школьного проекта

Участвуя в каком либо семинаре,
тренинге, задаешься вопросом: а где бы ты мог
использовать полученные знания, информацию?
То, что летний семинар 2007 года имел
продолжение в виде “малых проектов” было,
конечно, самым необходимым дополнением
возможной реализации творческих и
исследовательских идей. Благодаря нашим
тренерам, консультантам, а также личной
заинтересованности современными проблемами
школьного образования и воспитания, было
решено привлечь к проекту детско-юношескую
аудиторию. Проект был направлен на учащихся
средних школ города Бишкек и сел Кыргызстана
(6-11 классы). Тогда, в 2007 году мы начинали с
одной школы в городе и с одной школы в селе.
Сложно было представить себе, что со временем
идея нашего проекта разрастется, подобно
виноградной грозди, и мы обретем
единомышленников-учителей как в городе, так и
в регионах. Еще труднее оказалось быть в наше
время идеалистом, верить своей мечте и верно
идти к цели. Но обо всем по порядку.
Итак, идея малого проекта состояла в
следующем: обмен между городскими и
сельскими школьниками. В рамках проекта
планировалось проживание городских
школьников в семьях сверстников-сельчан на
осенних канукалах, далее – тот же “сценарий”, но
уже в городской среде. Основной целью проекта
стало непосредственное соприкосновение
городских детей с живой культурной традицией
жизни и быта, ремесел, фольклора,
национальных игр во время проживания в селе.
Данный проект был направлен на ознакомление
учителей и учеников с инновационными
подходами в обучении, акцентирующими
внимание на развитие способностей визуального
и чувственного восприятия ребенком
окружающей природы и социальной среды.
Как показала практика, пребывание
городских детей в не совсем обычных условиях, на
осенних каникулах во время сбора урожая,
зачастую в очень отдаленных селах, порой на
высоте до 3000 тыс. метров над уровнем моря –
воздействует на них ошемляюще. Это был и
трепет перед величием природы, и гордость за
культуру народа, о котором, оказывается, при
ближайшем рассмотрении ты знаешь очень и
очень мало, и тихая нежная грусть.
Свидетельство тому – эти искренние строки из
сочинений учеников, созданных уже после
обучающего тренинга по развитию навыков

письма по описанию местности: «Волны у берега
Иссык-Куля похожи на молоко, которое я очень
любила в детстве. Озеро – чистое и прозрачное,
как стекло. А песок у озера напомнил мне гречку,
которую мне по утрам готовит мама» (Акылбек
кызы Айзада, СШ № 24, 13 лет). «Раньше я не
видела национальные кыргызские игры «АтЧабыш», «Кыз куумай» и «Оодарыш». Хотя я сама
кыргызка и живу в столице Кыргызстана в
городе Бишкек. Мне очень понравилось, как наши
братья и отцы очень мужественно скакали на
конях. Я удивилась, как они умеют держаться в
седле...” (Муратбек кызы Айдай, СШ № 24, 13 лет)
“Я увидела маленькую частицу деревенской
жизни, и во многом она отличается от нашей
городской. Да, у них очень сложная жизнь, но
местные жители не жалуются на нее, так как
они живут в тихой и спокойной атмосфере в
кругу своей семьи. А не это ли главное?” (Анарбек
кызы Бегимай, СШ № 6, 14 лет). Конечно, как уже
отмечалось выше, это не был односторонний,
однобокий взгляд. Мы постарались построить
программу нашего проекта с символичным
названием “Здравствуй, родной край!” таким
образом, чтобы были задействованы интересы к
познанию обеих сторон школьников – как города,
так и села. Дети действительно как будто
заново открывали для себя мир природы и
окружающей среды: они учились смотреть на
мир с удивлением и восхищением. «Я очень
внимательно разглядывала природу, когда мы
ехали в село Барскоон. До этого я никогда так не
любовалась ею... Я даже не знаю, почему я никогда
не задумывалась о том, какая она красивая –
природа” (Иманова Айсулуу, СШ № 24, 14 лет).
Общение между детьми стало основным
“ключом” к пониманию и узнаванию друг друга,
обмену знаниями, умениями между городскими и
сельскими школьниками. Стена недоверия и
непонимания, искусственно возведенная в
сознании детей ими же, постепенно
развеивалась, как осенний дым на полях. Отрадно
вдвойне: проведенный мониторинг в селе
Барскоон (проект 2007 года) силами учителей в
этом году и представленный на круглом столе
«Образование через воссоединение»,
организованном Таалим-Форумом недавно,
показал, что 70 % учащихся, даже окончивших
школу, продолжают общаться и дружить между
собой. «Вот приехал наш водитель дядя Саша. Мы
загрузили вещи и стали прощаться. Многие
девочки даже расплакались. Ну, а Айпери, моя
новая подруга, сказала: «Мы не прощаемся, а всего
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лишь говорим «до свидания»» (Ермолина Алена,
СШ № 6, 15 лет).
Таким образом, программа школьного проекта
“Здравствуй, родной край!” состояла из двух
частей. Первая часть – обучающие семинары,
которые прошли в средних школах-гимназиях №
29, № 24, № 6 города Бишкек. Вторая – поездки в
сельскую и городскую местности во время
осенних каникул. Некоторые дети, например из
высокогорного села Коргонду-Булак, Тонского
района, Иссык-Кульской области вообще впервые
были в столице страны. И еще одно примечание:
на третий год проекта – в 2009 году – был
восполнен недостаток: проведение обучающих
тренингов для сельской детворы.
Программа проекта, построенная на принципах
интерактивного обучения, была направлена на
развитие восприятия, личности учащегося:
видеть и понимать красоту природы, умения
сравнивать и обобщать собственные
наблюдения, на совершенствование речи
школьников (письменной, устной), их мышления,
творческих способностей, культуры чувств.
Следующая часть небольшой статьи как
раз и посвящена обучающему компоненту в
п р о е к т е . Ка ж д о м у п е д а г о г у я с н о , ч т о
э к о л о г и ч е с к у ю к ул ь т у р у н е о б х о д и м о
воспитывать и прививать с самого раннего
детства, то есть воздействовать на сознание
детей, а возможно, и на подсознание. Вряд ли
сегодня можно найти много желающих
“экообразовываться”, а вот слушать сказки,
легенды, отгадывать загадки, уметь видеть мир
глазами цветов, фантазировать на тему: “Если
бы лошадь вдруг заговорила” или “Глазами орла
взгляну на мир” это любит делать почти
каждый ребенок . Эковоспитание должно
опираться на эмоции, чувства: удивление и
восхищение, уважение и желание помочь природе.
Китайская мудрость гласит: “Скажи мне и я
забуду. Покажи мне и я запомню. Дай мне сделать
с а м о м у и я п о й м у ”. Э т и м п р и н ц и п о м
руководствовались опытные тренеры при
проведении своих занятий, основываясь на
методике “Place based education” – «Образование,
основанное на связи с местностью» (Прим.
автора: о данном методе см. статью А.
Джумабаевой). Занятия велись по нескольким
направлениям:
Ј Обучение основам фотографирования (см.
фотогалерею к статье);
Ј Создание видеофильма силами учеников,
участников проекта;
Ј Развитие навыков письма, основанного на связи
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с местностью;
Ј Изучение истории и географии местности;
Ј Знакомство с культурой и традициями
местных жителей
Приоритет в обучающих тренингах
отдавался не простому запоминанию и
механическому воспроизведению знаний, а
пониманию и оценке происходящего, элементам
системного анализа, совместной практической
деятельности тренера и учеников. Программа
тренингов учитывала базовый школьный
компонент, который конкретизировался с
учетом местных условий. В каждом разделе были
выделены 2 части: обучающий (сведения о
природе, культуре и пр.) и воспитывающий
компонент (понимание значения природы,
окружающей среды, ее эстетическая оценка,
бережное отношение к ней и к людям). В этом нам
активно помогали и учителя школ,
преподаватели экологии, географии и истории.
В рамках проекта широко использовалась
методология Коллективного Видео – создание
видеороликов своими силами. Школьники не
просто учились пользоваться видеокамерой, но и
освоили навыки фасилитирования, содействуя
передаче и распространению навыков в создании
видеофильмов среди местных детей, которые не
только выступили в качестве «главных героев»
фильмов, но и сами приняли непосредственное
участие в съемках, интервью. Ребята также по
возможности участвовали в окончательном
монтаже видеоролика. Быстрому усвоению
методов Коллективного Видео помогли
интерактивные игры: «Назови свое имя», «Игра
на исчезновение», «Покажи-расскажи» и др. Эти
упражнения помогли ребятам понять важные
технические моменты, научили их слушать и
слышать другого, навыкам анализа,
интервьюирования. В итоге ими созданы два
видеоролика, которые ОФ Таалим-Форум
продемонстрировал на фестивалях
Коллективного Видео «Люди на Земле» в 2008 и в
2009 гг.
В тренингах по развитию навыков письма
основанного на связи с местностью
использованы методы работы семинаров
2005/2007 годов: методика тренера-писателя
Энтони Сатина (Великобритания), а также
о т д е л ь н ы е п р и е м ы к у р са п о о п и са н и ю
местности писателя Роберта Майкла Пайла
(США). Личное участие в них помогло в
определении основных направлений методик,
развивающих письменные навыки:
ў чтение с последующим анализом небольших

Д. Алымова /Эмоционально-чувственное
восприятие природы: из опыта реализации
школьного проекта

текстов;
ў экскурсии, ведение дневников наблюдений,
комментарии после чтения;
ў написание мини-сочинений на темы «Случай из
детства», « Мое любимое животное» и др. ;
ў применение интерактивных игр «Река слов»,
«Важные даты», «Любимые фрукты» и др.;
Мы с ребятами использовали один из важных
девизов нашего мастера слова – доктора
Роберта Майкла Пайла. (далее - Р.М.П.)“Тoo many
words” – слишком много слов, стараясь делать
свои сочинения-описания краткими,
лаконичными, но в то же время верными и
точными. Ниже приведены основные
«выработанные правила» творческого подхода к
описанию местности, хотя понятия «правила»
весьма и весьма условны. Все-таки это
творчество!
1. Мы развивали навыки письма каждый день. .
Учились упорно, настойчиво. На занятиях, дома,
на прогулках, за городом, в селе. Везде. Такова
была установка, главное. Но это не была цель,
ради самой цели. Мы учились видеть и
записывать впечатления: прекрасное и
безобразное, смешное и трагичное, детали и
целое. Иногда это были игры: «река слов», «гора
слов», «двор слов». Мы «разливали» собственные
«водопады и каскады, маленькие ручейкирассказы», разбирали их вместе, высказываясь о
достоинствах и недостатках, не забывая совет
Р.М.П. – уважать и ценить друг друга: «Писание –
это трудная работа, как взращивание плода!
Р.М.П.».
2. Умение вдохновляться. Нашим источником
вдохновения стала жизнь, во всех ее проявлениях:
личный опыт, воспоминания детства, рассказы
стариков, радуга над рекой, черная вода из-под
крана, мусор на улице. Оказалось, описание
местности – хороший инструмент даже для
изменения политики государства по
нерациональному использованию ресурсов,
наносящих вред окружающей среде, а также
взглядов людей, взаимоотношений. Нужно
только научится находить связующие нити
между прошлым и настоящим, между людьми и
культурами. «Удивлять и удивляться самому.
Это я называю «открытое сердце» Р.М.П.»
«Одному старику, который пас овец на горе,
приснилось, что прибыл Манас со своими сорока
джигитами. Манас был большой, а конь его
мощный. По легенде, с этой горы Манас наблюдал
все ли у народа в порядке» (Виктория Диль, СШ №
29, 12 лет)

3. Знать, для кого и для чего ты пишешь. Не
удивительно: факты, чувства и эмоции
перестают быть твоими, они
«перемалываются» читателями. Всегда поразному, в зависимости от жизненного опыта
читающего. Главное – подводить детейс к этому
ненавязчиво, как искусный педагог: не
навязывать, а высвобождать внутри тебя
пульсирующие мысли. «You must relate to the
experience», - Р.М.П. Таким образом, полезно не
забывать еще одно правило: обращаться к опыту
читателя. Искать «универсальный опыт»,
обращенный к каждому в отдельности, и ко всем
одновременно!!! «Лучи солнца были похожи на
теплые и нежные мамины руки, которых так не
хватало. Ветер дул – будто насвистывал свои
мелодии. Эти мелодичные звуки ветер посвятил
всем людям, которые не только умеют видеть
природу, но и могут слышать то, что она
пытается нам рассказать…» (Урматбек улуу
Нурсултан, СШ № 24, 14 лет)
4. Убеждаться снова и снова в силе маленьких
деталей художественного произведения.
Собрать воедино обширнейшую информацию,
быть при этом неназойливым, ненавязчивым в
представлении своих («чужих»?) мыслей. И,
читая настоящих мастеров слова, повторять
«Wish I written this», - Р.М.П. -«Я желал бы это
написать». Труд писателя-описателя –
колоссальный труд. Маленькое произведение,
большое – описание не зависит от размеров
местности – но так, что «хорошее описание всегда хорошее!», - Р.М.П. Во время занятий ребята
учились быть не только описателями деталей и
фактов. Они учились получать удовольствие от
созерцания природы, наблюдений и описания
людей, животных, предметов. Свои знания
многие дети умело использовали при написании
сочинений во время познавательных поездкахпутешествиях на Яблочный Фестиваль,
фестиваль «Ат-Чабыш», во время экскурсий. Об
этом повествуют красноречивые названия
небольших сочинений-зарисовок “Запах яблок”, “За
горизонтом города Бишкек” и др.
Самым главным во время проведения
тренингов было осознание детьми смысла слова
«видеть!!! ». Тренеры терпеливо, но верно
подводили школьников к мысли о том, что многие
люди привыкли смотреть на окружающую среду,
людей, предметы и пр., но не научились при этом,
видеть, наблюдать, размышлять, сравнивать и
анализировать.

124

КӨРҮНҮШ

За время проведения тренингов группа
школьников
Ј выработала «Золотые правила команды»:
уважение мнения другого, терпение, доброта и
прочие составляющие здоровой атмосферы
единой команды;
Ј придумала название команды «НЭШ: новая эра
школьников»;
Ј разрабатывала замыслы своих видеороликов;
Ј освоила навыки фотографирования, правила
видеосъемок;
Ј постигла азы навыков письма, основанных на
связи с местностью;
Ј подготовила программу своих будущих
выступлений в селе/городе
Все вместе мы продвигались к главной
цели: поездкам на фестивали, встречам и
общению с сельскими ребятами, их родителями,
учителями, местным населением. Тренеры
отмечали, как заметно «растут» дети, как
меняется их отношение друг к другу. Конечно,
были и сложные моменты, но всегда выручали
командные правила. Во время тренингов
основными достижениями было то, что ребята
подружились, у них было общее дело - общий
интерес.
Для повышения мотивации участников
проекта были разработаны и объявлены
дополнительные критерии для отбора учащихся
в поездку в село.
Быть финалистом – значит:
1. Не пропускать тренинги, организованные при
твоей школе.
2. По возможности участвовать во всех
мероприятиях проекта.
3. Принять участие в конкурсе сочинений о
Яблочном Фестивале.
4. Набрать не менее 25 баллов по итогам трех
тренингов.
5. Повысить школьную успеваемость до конца
четверти.
Содержание интегрированных занятий
тренинга, обучающая деятельность были
обращены к личности ученика, поэтому участие
школьников в данном семинаре способствовало:
Ј развитию самостоятельности;
Ј побуждению их к обобщению знаний,
относящихся к разным наукам;
Ј познавательной активности и разнообразных
интересов учащихся, в том числе в области
национальных традиций (установка юрты,
Ј приготовление еды, игры, и др.);
Ј всестороннему развитию способностей и
креативности;
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Ј бережному отношению к природе, людям;
Ј дружбе, общению городских и сельских

учащихся.
Привлечение детской аудитории не
просто к пассивному созерцанию, а использование
возможностей фото- и видеоаппаратуры,
положительная эмоциональная атмосфера,
использование интерактивных методик с
элементами игр благотворно повлияли на
активный творческий поиск детей, пробуждая их
интерес к знаниям, развивая коммуникативные
навыки, визуальное мышление.
Самым важным в поездке можно
считать то, что городские и сельские ребята
подружились. Желание научить сельского друга
всему тому, чему научился сам во время
тренингов в городе, а также обратное
стремление школьников села передать свой
опыт ухаживания за домашними животными,
у м е н и е д е р ж а т ь с я в с е дл е , и с к р е н н и е
переживания по поводу предстоящей разлуки положительно воздействовали на установление
дружбы и доверия между школьниками.
Многочисленные материалы,
подготовленные детьми – фотографии,
со ч и н е н и я , в и д е о р о л и к и , с т е н г а з е т ы с
фотографиями, компьютерные презентации –
были представлены и освещены на выставках в
музее изобразительных искусств им. Г. Айтиева,
Республиканской детско-юношеской библиотеке
им. Баялинова; 2-х Фестивалях Коллективного
Видео, в рамках школьных предметов и
мероприятий. Выпущен альбом и календарь на
2010 с фотографиями школьников,
фрагментами из их сочинений. Многие дети –
участники проекта сейчас активно участвуют в
фото-конкурсах и побеждают. Это наши первые
результаты. А что дальше?
Все мы оптимисты – и всегда верили:
мечты обязательно сбудутся, если ты будешь
действовать! О чем мечтал каждый из нас? Мы –
организаторы и тренеры школьных проектов надеялись на встречу с любознательными
ребятами, готовых к новым знаниям и
открытиям, на поддержку их родителей и
учителей. Школьники с нетерпением ждали
походов, новых впечатлений от общения с
природой, людьми. Теперь мы надеемся, что
однажды, в каждой школе появится новая карта,
созданная руками учеников, на которой
разноцветными флажками будут отмечены
города и села нашей страны, куда бы дети желали
отправиться в увлекательное путешествие на
каникулах…. Мечты сбываются…
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Фотогалерея к статье
Макаланын фотогалереясы
Фото 1. Бактыбек уулу Жаркынбек,13 лет

Фото 2. Карыбекова Сейил, 13 лет.

Фото 3. Тулебергенов Айдин, 13 лет

Фото 4. Жакыпбаев Азирет, 14 лет

Фотографии школьников - участников проекта “Здравствуй, родной край!”
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Эмиль Джапарович Шукуров - профессор, доктор географических наук, заслуженный деятель науки КР
Перевод:
Азамат Абдыкадыров
Дизайн и вёрстка:
Айбек Нурмамбетов
Координатор проекта издания:
Динара Алымова – Общественный Фонд Таалим Форум

Выражаем благодарность Ресурсному Центру Центрально-Азиатской Ассоциации в поддержку ремесел (CACSARC-KG)
за предоставленный фотоматериал, использованный в оформлении данного сборника

Бишкек 2010
Тираж 400 шт.
Сборник подготовлен к изданию ОФ Таалим-Форум
при финансовой поддержке Фонда Кристенсена (США)
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