Кыялдын миң бир кылдарын, келтирет күүгө шырдагым...

КЫРГЫЗ ШЫРДАГЫ

китебине маалымат иретинде

Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Конвенцияны биринчи
болуп бекиткен Кыргызстан, 2012-жылы жоголуп кетүү коркунучу
алдында калып жана тез арада сактоого муктаж болуп турган кыргыз
шырдагы менен ала-кийизин ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий
мурастарынын тизмесине киргизди.
Шырдак менен ала кийиздин адамзаттын дүйнөлүк маданий
мурасынын Тизмесине кошулганы жергебизде чоң маданий окуяга
айланып, элибиздин маанайын жаркытты. Бул окуя Кыргызстандын
коомчулугунда жалпы адамзаттын дүйнөлүк маданиятынын казынасына
кыргыз элинин кошкон зор салымы катары бааланып, бардык
региондордо кол өнөрчүлүк кыймылынын жанданышына чоң түрткү
болду.
2015-жылы Борбор Азиялык чеберлерди колдогоо бирикмесинин
Кыргызстандагы Ресурстук Борбору (CACSARC-kg) «Кыргыз шырдагы»
аттуу 360 беттен турган коломдуу китепти жарыкка чыгарды.
Кыргыз шырдагы жана ала-кийизи номинациясын ЮНЕСКОнун
тизмесине киргизүүгөө жана китепти жарыкка чыгарууга демөөрчу болгон
кыргыз элинин белдүү азаматтарынын бири Карганбек Самаковдун
китепке жазган баш сөзүнөн үзүндү:
«Кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана терең философиясын
чагылдырган элдик оозеки чыгармачылык менен көл өнөрчүлүктүн
ажайып сонун үлгүлөрү далай кыйын доорлорду аласалдырып, байыркы
бабалардын асыл наркын жана баа жеткис өнөрүн биздин күндөргө чейин
сактап келди.
Алардын арасында керемет көркү менен көздүн жоосун алган
шырдактын өз орду бар. Шырдактагы ар бир оюу көчмөн элдин жашоотиричилиги менен тарыхына байланышып, купуя сыры барын айтып
турат.
Кыргыз шырдагы менен ала кийиз жасоо өнөрүнүн, көчмөндүк
доордон бери келаткан боз үй жасоо салттуу билинин жана Манас,
Семетей, Сейтек үчилтигинин адамзаттын материалдык эмес маданий
мурасы катары таанылганы дагы бир жолу, маданий дөөлөттөрдү сактоо
жана келечек муундарга өткөрүп берүү канчалык денгээлде маанилүү
экенин далилдеп турат.
Кыргыз элинин ушундай улуу маданий баалулулуктарын
коомчулуктун кеңири катмарына жайылтууга демилге көтөргөндөрдүн
бири болгонума каниет кылам.»

Секелек кезим андагы,
Тойбогон күлкү, оюнга.
Апакем төрдө отурат,
Кыялын төгүп оюмга.
Акындар ырды жазгандай,
Астыртан тиктеп, ойлонот.
Калеми – кайчы жалаңдап,
Кагазы – кийиз толгонот.
Жибинин учун өпкүлөп,
Ийнеге кылдат өткөрөт.
Колунун берип дарманын,
Көзүнүн нурун чөгөрөт.
Акындын жакшы ырындай,
Шырдагын бүтөт керилтип.
Келгендин алып көз жоосун,
Ким жасады дедиртип.
Меймандын салат алдына,
Болсун деп жылуу таманга.
Койгондой сездим апакем,
Жүрөгүн төшөп Адамга!

Маңдай-тескей оюу шырдагы
Сапия Кадырова, Кара Шаар айылы, Ысык-Көл обл., 1980 ж.

Табакча оюу шырдагы
Белгисиз уз, Нарын обл., 2000-чи жылдары.

Түр шырдак
Турдубүбү Кожоева, Aча-Кайыңды айылы, Нарын обл., 1995.

Сулп оюу шырдагы
Белгисиз уз, Чүй обл., 1960-чы жылдары.
Булут оюу шырдагы
Белгисиз уз, Нарын обл., 1995.
Ыскыт шырдагы
Белгисиз уз, Чаткал р-ну, Жалал-Абад обл., 1980-чы жылдары.

Нью-Йорк шаарынын батириндеги кыргыз шырдагы
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ЮНЕСКОнун тизмесине 2013 жылы кирген, азыркы
кезге чейин элдин жан дүйнөсүнөн бекем орун алып,
аң-сезимине күчтүү таасир этип келаткан теңдешсиз
Манас, Семетей, Сейтек эпосунун үчилтиги
жана 2014 жылы кирген көчмөндөр маданиятынын
керемет архитектуралык үлгүсү болгон кыргыз боз үйү
жөнүндө китептер даярдалып жатат.

«Кыргыз шырдагы» китебин алууну каалагандар үчүн маалымат:
(+996) 312 620385, (+996) 555 960577, (+996) 550 270684

