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ЧУЙСКОГО И ТАЛАССКОГО РЕГИОНА В 20-50-Е ГОДЫ ХХ В.  

В ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

FOOD CULTURE OF THE KYRGYZ RURAL FAMILY OF CHUY AND TALAS 

REGIONS IN 20-50 YEARS XX CENTURY IN HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC 

RESEARCH 

Аннотация: Сунуш кылынган макалада Чүй жана Талас өрөөндөрүндө жашаган 

кыргыз үй-бүлөлөрүнүн тамак-аш маданияты совет мезгилинин 20-50-жылдарында 

жарыкка чыккан тарыхый-этнографиялык изилдөөлөрү тарыхнамаалык талдоого 

алынды. Макаланы жазууда С.М.Абрамзондун, В.Я.Белоусов, Ц.Г.Рысстын, 

М.Л.Белоцкийдин, В.И.Буров-Петровдун, А.Н.Зориндин, С.И.Ильясовдун, П.П.Кушнердин 

(Кнышев), И.Мишиндин, П.Погорельский, В.Батраковдун, Т.Р.Рыскуловдун, 

М.Г.Сахаровдун, И.А.Фатьяновдун, Ф.А.Фиельструптун илимий чыгармалары жана 

жалпы республикалык маалыматтарды ичине камтыган социалдык-экономикалык 

жыйнактар пайдаланылды. 

Аннотация: В данной статье анализируется историография культуры питания 

кыргызской сельской семьи, проживающие в 20-50-е годы в Чуйской и Таласской долинах. 

При рассмотрении материалов проанализированы работы и научные труды 
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Азыркы мезгилге чейин кыргыз этнографиясында жана этносоциологиясында Чүй 

жана Талас өрөөндөрүндө совет мезгилинде жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн тамак-аш 

маданияты классикалык этнографиялык жана этносоциологиялык маалыматтардын 

негизинде комплекстүү түрдө атайын изилденилген эмес. Мындан сырткары Чүй жана 

Талас аймактарында жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн социалисттик коомдогу социалдык, 

медициналык, экономикалык, философиялык, маданий, статистикалык, демографиялык, 

урбанизациялык, тарыхый-этнографиялык жана этносоциологиялык өзгөрүүлөрүнө 

арналып жазылган комплекстүү эмгек жок.  

Бирок, этнография жана этносоциология багыттары боюнча изилдөөчүлөрдүн 

илимий эмгектеринде аталынган өрөөндөрдө жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн тамак-аш 

азыктарынын курамында жергиликтүү салттык тамак-аштар жана аларга керектелүүчү 

азыктардын түрлөрү, күнүмдүк тиричиликте колдонулган тамак-аш азыктарынын аттары, 

түшүнүктөрү (категориялары), калк аралык жакындашуулардын, аралашуулардын жана 

коомдук тамак-аш ишканаларында (столовая, кафелерде) жасалынган кээ бир тамак-аштар 

тууралуу бүтүн эмес (фрагментардык), чөлкөмдүк (регионалдык же зоналдык) маанидеги 

маалыматтар чагылдырылган. Бул багытта жарыкка чыккан илимий изилдөөлөрдө Чүй 

жана Талас өрөөндөрүнүн айыл жерлеринде жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн советтик 

коомдогу жашоо турмушунун тигил же бул багытын камтыган социалдык-чарбалык, 

профессионалдык маданий, үй-бүлөлүк өзгөчөлүктөрү тууралуу жалпылаштырылган 

маалыматтар кездешет.  

Макалада Чүй жана Талас өрөөндөрүндө жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн тамак-аш 

маданияты совет мезгилинин 20-50-жылдарында жарыкка чыккан тарыхый-этнографиялык 

изилдөөлөрү тарыхнаамалык талдоого алынат. 

Коюлган максаттарга ылайык 20-50-жылдарда жарыкка чыккан тарыхый-

этнографиялык илимий изилдөөлөр эки топко бөлүндү: этнографиялык жана тарыхый. 

Биринчи, этнографиялык топко кирген изилдөөлөрдүн ичинен илимий макалалар, 

брошюралар, популярдык чыгармалар, күнүмдүк басма сөз каражаттарына жарыяланган 

баяндамалар сунушталынган макала үчүн маанилүү орунду ээледи.  

Өткөн кылымдын 20-жылдарынын ортосунан тартып жалпы кыргыз элинин салттуу 

материалдык маданиятына, анын ичинде тамак-ашына арналган алгачкы илимий 

баяндамалар жана макалалар жарыкка чыга баштаган.  

Этнография жана музей таануу илимдерине белгилүү салымын кошкон 

Ф.А.Фиельструп совет бийлигинин башкаруу органдары тарабынын буйуртмасы боюнча 

Чүй, Талас, Нарын, Ысык-Көл жана Фергана өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүндөгү кыргыз 

айылдарында болуп, музейлерге керектүү кыргыздардын салттуу кийимдерин, турмуш-

тиричилик шаймандарын топтоо менен, алардын күнүмдүк тамак-ашына тиешелүү 

аймактык, бүтүн эмес үзүндү (фрагментардык) өзгөчөлүктөрүн топтоого аракеттерин 

жасаган. Ал көзүнүн тирүүсүндө бир нече макаласын гана жарыкка чыгарууга үлгүргөн  

[28-30]. Тилекке каршы Ф.А.Фиельструп тарабынан чогултулган маанилүү талаа 

этнографиялык маалыматтары, автордун массалык репрессияга кабылып, мезгилсиз каза 

болгондугуна байланыштуу жарыяланбай калган. ХХI кылымдын башында Россия 

Федерациясынын Этнология жана антропология институтунун “Орто Азия жана 

Казакстан” секторунун илимий кызматкерлери Ф.А.Фиельструп чогулткан маалыматтарды 

өз алдынча китеп кылып жарыкка чыгарды  [31]. Анын жарыкка чыгарган илимий 

чыгармаларында совет бийлиги орногондон кийинки 5-7 жыл ичиндеги чүйлүк жана 

таластык кыргыздардын социалдык турмушунун оор экендиги көргөзүлүп, социалдык 

бөлүктөргө бөлүнгөн кыргыз үй-бүлөлөрүнүн тамак-аш рационунда сүт жана дан 

өсүмдүктөрүнүн басымдуулук кылгандыгы, мал чарбасынан, дыйканчылыктан, 

мергенчиликтен алынган азыктардын түрлөрү белгиленген.  



1926-жылдан кыргыз совет этнографиясын жана кыргыз элинин тарыхый 

этнографиясын негиздөөчүлөрдүн бири, белгилүү этнограф С.М.Абрамзон өзүнүн 

тарыхый-этнографиялык илимий ишин Кыргызстандан баштаган. Анын этнографиялык 

илимий диапозонунун курамына талаа этнографиялык материалдарын чогултуу, 

республикалык маанидеги тарых музейин ачуу жана ага тиешелүү кыргыздардын салттуу 

материалдык маданиятына, жасалга-колдонмо чеберчилигине арналган буюмдарды топтоо, 

этнография боюнча улуттук кыргыз кадрларын жана илимий эмгектерин даярдоо жана 

башкалар кирген. Анын өткөн кылымдын 20-жылдарынын экинчи жарымынан 40-

жылдарынын ортосуна чейин жарыкка чыгарган эмгектеринде  [1-2] Чүй, Ысык-Көл, 

Теңир-Тоо, Талас аймактарында жашаган кыргыздардын салттуу материалдык 

маданиятына өзгөчө көңүл бурулуп, анын ичинде тамак-аштын жана аларга колдонулган 

азыктардын аймактык өзгөчөлүктөрүнүн кээ бир түрлөрү талдоого алынган.  

Ушул мезгилден тартып С.М.Абрамзон өзүнүн илимий чыгармачылыгында Теңир-

Тоо аймагында жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн салттуу үй-бүлөлүк ырымдарына, үй-

бүлөнүн структуралык түзүлүшүнө өзгөчө көңүл бура баштаган. Анын ушул мезгилде 

жарыкка чыгарган эмгектеринде  [3-4; 6] материалдык маданияттын курамдык бөлүгүнө 

кирген үй-бүлөлүк тамак азыктары аймактык чектелүүлөр менен илимий талдоого алынган.  

1946-жылы жарыкка чыккан С.М.Абрамзондун эмгегинде  [5] Чүй жана Талас 

аймактарында жашаган кыргыздардын салттуу тамак-ашы жөнүндө бүтүн эмес үзүндү 

малыматтар берилет. Мурунтадан көчмөн турмушту башынан өткөргөн кыргыз элинин, 

анын ичинде чүйлүк жана таластык кыргыз үй-бүлөлөрүнүн салттуу тамак-аш рационунда 

эт жана сүт багытындагы тамак-аш азыктарынын басымдуулук кылгандыгын талаада 

чогултулган мүнөздүү этнографиялык маалыматтар менен далилдейт. Бирок, анын илимий 

изилдөөсү жалпы эле кыргыз элинин этнографиялык багыттагы салттуу маданиятына 

арналгандыктан, чүйлүк жана таластык кыргыз үй-бүлөлөрүнүн тамак-аш системасына 

мүнөздүү көңүл бурулган эмес. Ошондой болсо да биздин темага тиешелүү кээ бир учкай 

маалыматтарды изилдөөбүздө пайдаландык. 

Кыргыз үй-бүлөсүнүн тамак-аш маданиятынын социалдык багыттагы кээ бир 

маалыматтары 1926-1927-жылдары Ташкент шаарында Б.Б.Карптын жана И.Е.Суслованын 

редакциялыгы алдында Араван, Чоң-Кемин, Каракол жана Нарын аймактарынан 

чогултулган үч социалдык-экономикалык очеркте  [22-24] чагылдырылган. Аталынган 

очерктердеги маалыматтар ошол мезгилде жогоруда көрсөтүлгөн аймактарда иштеген 

атайын комиссиянын жыйнаган маалыматтарынын жана күнүмдүк басма каражаттарында 

(газеталарда) жарыяланган информациялык кабарлардын, 1926-жылы жүргүзүлгөн Бүткүл 

союздук эл каттонун маалыматтарынын негизинде жарыкка чыккан. Басмаканадан 

жарыкка чыккан очерктер социалдык-экономикалык багытта болгондуктан, ошол 

мезгилдеги айылдык кыргыз үй-бүлөлөрүнүн материалдык жана руханий байлыгына 

жетишээрлик деңгээлде көңүл бурулган эмес.  

ХХ кылымдын 20-50-жылдарында жарыкка чыккан тарыхый багыттагы изилдөөлөр 

“тарыхый материалды жыйноодон башталды, ал материалды биринчи каттоолор, 

статистика-экономикалык жана бюджеттик ... жана ... кыштак менен айылды социалисттик 

жактан изилдөөлөр...» түздү деп белгиленет, 1973-жылы жарыкка чыккан «Кыргыз ССР 

тарыхында»  [32,Б.11]. 

В.П.Шерстобитов жана К.К.Орозалиев тарабынан даярдалган тарых наамалык 

илимий изилдөөдө «Советтик Кыргызстандын тарыхын биринчи изилдөөчүлөрдүн күч-

аракети негизинен … Кыргызстанда социалисттик курулуштун айланасында болду»  

[32,Б.11] деп көргөзүлөт. 

20-30-жылдарда жарыкка чыккан изилдөөлөрдүн басымдуу бөлүгү Кыргызстандагы 

Октябрь революциясына, контрреволюциялык чыгууларга, жер-суу реформаларына, 

басмачылык кыймылга, уруулук жана социалдык тап күрөшүнө, патриархалдык-феодалдык 

жана капиталисттик өндүрүштөргө караганда социалисттик өндүрүштүн жөнөкөй калк 

үчүн ийгиликтүү жактарына, көчмөн жана жарым көчмөн кыргыз чарбаларынын 



отурукташтыруусуна арналган болсо да, 20-жылдардын ортосунан тартып кыргыз элинин 

социалдык, экономикалык, саясий, тарыхый жана социалисттик турмушунун өзгөрүшүнө 

багытталган жаңы методологиялык олуттуу илимий басылмалар жарык көрө баштайт. 

Алардын курамына И.А.Фатьяновдун  [25-27], М.Г.Сахаровдун  [21], П.Погорельский жана 

В.Батраковдун  [18], Т.Рыскуловдун  [20], И.Мишиндин  [17], В.И.Буров-Петровдун  [9] 

жана башкалардын эмгектери кирет. 

Аталынган эмгектердин авторлору ошол мезгилдеги айылды советтештирүүнүн 

ийгиликтерин жана кыйынчылыктарын, ал ишке байлардын, кулактардын, манаптардын 

каршылык көрсөтүүлөрүнүн өлчөмүн жана маңызын, отурукташууга өтүүдө жаатташып 

(кээ бирде уруулашып) күрөшүүнү сүрөттөп көрсөтүүгө аракет кылышкан. Мындай 

чыгармалар канчалык жаңы методологиялык ыкмада жазылса да, алардын мазмуунунда, 

факт түрүндө жазылган материалдарында субъективдүү көз караштарды жана туура эмес 

ой жүгүртүүлөрдү көбүрөөк учуратууга болот. Мындан сырткары өткөн кылымдын 20-30-

жылдарында жарыкка чыккан чакан брошюраларда жана макалаларда калкынын басымдуу 

бөлүгү көчмөн же жарым көчмөн болгон кыргыз элинин чарбалык, саясий жана маданий 

жактан кайра өзгөрүүлөрү жана алардын өнүгүшү начар деңгээлде изилденген. Ошол 

мезгилде өткөрүлүп жаткан чарбалык, социалдык мамилелердин таасирлери, жалпы 

кыргыз элинин чарбачылык деңгээли, руханий, материалдык маданияты, анын ичинде 

тамак-аш маданияты, элдин оозеки жана колдоно-жасалга өнөрүнүн абалы тарыхый-

этнографиялык изилдөөлөрдүн рамкасынын сыртында калган. 

Жогорудагы авторлордон айырмаланып, биздин тема үчүн баалуу маалыматтарды 

П.И.Кушнердин (Кнышевдин) илимий эмгегинен  [16] таба алдык. Эмгек автордун 1925-

1926-жылдары Кыргызстандын Талас, Нарын жана Суусамыр аймактарында жүргүзгөн 

этнографиялык чалгындоосунун негизинде жазылган. Анда кыргыз үй-бүлөсүнүн курамы, 

үй-бүлөдөгү мүлктүк мамилелер, көп аял алуучулук, калың жана көп никелүү үй-бүлөдөгү 

аялдардын ордуна байланышкан маалыматтар жарыяланган. Ошондой эле кыргыздардын 

салттык тамак-ашын үч топко бөлүп көрсөтүп (сүттөн, эттен жана ундан жасалган 

тамактар), алардын айрымдарынын жасалуу ыкмаларына кайрылган. Ал эми ундан (дандан) 

жасалган тамактарды эсепке албаганда, дээрлик өсүмдүктөрдөн жана жашылчалардан 

тамактарды кыргыздар колдонбогондугун баса белгилеген. 

40-50-жылдарда кыргыз элинин маданияты, фольклору, үрп-адаты, каада-салты, 

чөлкөмдүк аймактардагы ишенимдери, өзгөчөлүктөрү, этнографиялык багыттагы руханий 

жана материалдык маданиятынын жалпы комплекстери, колдонмо-жасалма өнөрү жана 

башка күнүмдүк жана коомдук ырымдары тарыхый-этнографиялык изилдөөлөрдүн 

курамына кирбей калган.  

Ушул мезгилде жарыкка чыккан С.Ильясовдун  [14] макаласында алгачкы артелдер, 

шериктештиктер жана колхоздор уюшулганга чейинки кыргыздын айылдарындагы, 

кыштактарындагы уруулук мамилелер, калыптанып жаткан алгачкы социалисттик коомдук 

түзүлүштүн мүнөздүү белгилери изилденген. 

Сунушталынган темага тиешелүү кээ бир сөз түрүндөгү жана статистикалык 

маалыматтар экономикалык багытта жазылган илимий изилдөөлөрдө кездешет. Мындай 

изилдөөлөрдүн курамына жалпы республикалык масштабда Чүй жана Талас өрөөндөрүнүн 

статистикалык маалыматтары камтылган жыйнактар  [10-11; 15; 19], М.Л.Белоцкийдин  [8], 

А.Н.Зориндин  [12-13], В.Я.Белоусов, Ц.Г.Рысс жана В.П.Калмыковдун  [7] илимий 

чыгармалары кирген. Мындай багыттагы жыйнактар өткөн кылымдын 70-жылдарына 

чейин советтик аткаруу органдарынын же партиялык башкаруу аппаратынын көрсөтмөсү 

же тапшыруусу боюнча жүргүзүлсө, 80-90-жылдары ар бир изилдөөчүнүн өздүк демилгеси 

аркылуу иш жүзүнө ашырыла баштаган.  

Чүй жана Талас аймактарында жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн тамак-аш 

системасы ХХ кылымдын 20-50-жылдарында жарыкка чыккан тарыхый, этнографиялык, 

социалдык-экономикалык изилдөөлөрдө изилдөөнүн чек арасынын сыртында кала берген. 

Себеби, ошол мезгилде өкүм сүргөн чыныгы (объективдүү) кырдаалга ылайык 



жергиликтүү тарыхчылардын, экономистердин жана социалдык багыттагы 

изилдөөчүлөрдүн негизги максаты жаңы орногон социалисттик коомдук өндүрүштүн, 

мамилелердин, маданий байланыштардын капиталисттик жана уруулук-патриархалдык 

түзүлүштөргө караганда айырмачылыктары, партиялык органдарда жана совет бийлигинде 

иштеген инсандардын толугу менен отурукташа элек карапайым кыргыз малчыларына, 

дыйкандарына көргөзгөн директивалык перспективалары чагылдырылган. 

Жогоруда аталынган эмгектерде Кыргызстанда колхоз уюшулганга чейинки (1924-

ж.) мезгилден 1950-жылдардын аралыгындагы убакытта кыргыз эмгекчилеринин жалпы 

этнографиялык багытта салттуу материалдык маданиятынын, анын ичинде тамак-аш 

маданиятнын абалы жана анын өнүгүшү (трансформацияланышы) изилдөөнүн объектиси 

катары каралган эмес.  
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