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КАЙТАЛАНГЫС ТАЛАНТ ЭЭСИ 

 

    Бул макалада кыргыз элинин кайталангыс таланты , сүрөтчү Гапар Айтиев жөнүндө 

баяндалат. 
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THE OWNER OF THE UNIQUE TALENTS 
 

      The unique talents of the people in this article, a book about the artist of Fine Arts. 
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Элибиздин тарыхында өзүнүн  таланты талыкпас эмгеги менен журтуна  кызмат 

кылып, өлбөс-өчпөс  эстелик калтырып кеткен улуу инсандарыбыз көп. Алардын арасында  

кыргыз элинин чыгаан уулу, искусство ааламында өз  орду бар залкар сүрөтчү,  коомдук 

ишмер, СССРдин эл сүрөтчүсү,  Социалисттик эмгектин  баатыры, Токтогул  атындагы 

мамлекеттик сыйлыктын ээси, Республикабызды улуттук профессионалдык сүрөт 

искусствосунун  негиздөөчүлөрүнүн бири,  кайталангыс талант, Улуу Ата Мекендик 

согуштун катышуусу   Гапар Айтиевдин да өз орду бар. Гапар Айтиевдин 100 жылдык 

маарекесине  элибиз , жалпы коомчулугу  чоң салтанат менен белгилешип, 

республикабызды  бир топ иш чаралар өткөрүлдү. 

1912- жылы  айтылуу Ак-Буура дарыясынын  боюнда  жайгашкан жаратылышы кооз 

Төлөйкөн  айылында  төрөлүп, өз талантынын  негизин мына ушул  жердин таасиринде  

башталган. 

Чоподон  майда  тулкуларды жасап, кагаз, карандаш  колуна тие калса, айлана чөйрөнү 

сүрөткө түшүрүү жөндөмдүүлүгү жаш  чагынан  эле  башталып “ Живописти  бала кезимдин  

жакшы көрүп  калдым. Мектепте  окуп жүрүп бардык  убактымды сүрөткө  бердим”, - 1939-

жылы газетага  жазгандыгынын жөнү бар эле.1 

Кыргыз  педагогикалык техникумда   окуп жүргөндө сүрөт сабагынан берген 

В.Оброзцов  сүрөткө  шыктуу кыргыз  жаштарынан ийрим  уюштуруп анын  таасиринен  

сүрөт искусствосу Г.Айтиевдин   биротоло өзүн арнап жашаган  өмүрдөгү   максатына 

айланган, “Владимир  Витальевич мага  живопистүү этюд   маданиятын, натураны иликтөө  

жана  ага  карата  активдүү   сүрөткерлик мамилени үйрөттү”,- деп өзүнүн  сүрөтчүлүк 

шыгынын  ачылышын  дайыма  окутуучусун  эскерүүдөн   баштаар эле.2  Сүрөтчүлүк  

атайын билимин өркүндөтүү үчүн Москвадагы сүрөт окуу жайында окуп, атагы алыска 

кеткен сүрөтчү педагогдор Крымов жана  Петровичевтерден сүрөт тартуу өнөрү боюнча 

терең билим алуусу анын сүрөтчү  катары өзүнүн  даңгыр  жолун  табуусуна зор өбөлгө 

түздү. 

Жаш сүрөтчү 1932-жылы Республикадагы  берилген сүрөт көргөзмөсүнө “Атанын 

портрети” , “Колхоз катчысы Имангазы”, “Түштүк кызы” деген  портретинде менен 

катышып, ошол жылы СССР сүрөтчүлөр союзуна мүчө болуп алынган. 

Гапар Айтиев  сюжеттик-тематикалык картиналардын жана портреттердин ошондой 

эле монументалдык  айкелдердин автору  катары гана белгилүү болбостон Кыргыз 

сүрөтчүлүк  искусство тарыхына  пейзаж тартуунун устаты  катары  кирип өзүнүн  

сүрөттөрү аркылуу эстетикалык  көз карашын, терең  оюн өзгөчө бир  ички логикалык  

биримдикти  билдирип, күчтүү  көркөмдүктү бере алган. 
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Гапар Айтиев  өзүнүн сүрөтчүлүк эмгек жолунда  кыргыз  сүрөт  дүйнөсүнүн  байлыгы  

болуп түбөлүккө калган, ошондой эле  дүйнөлүк сүрөт искусствосунда ордун тапкан  жана  

бааланган улуу шедеврлерди жаратты. Анын пейзаж  сүрөттөрү  жана этюддары, өзүнүн 

түстүү өзгөчөлүктөрү  жана  сүрөтчүнүн  ой – толгоосу менен сезимдерин  бириктирип, 

кыргыз  табийгатынын зор эпикалык  мүнөзүн  бизге жеткирген. 

“Жалтылдаган көл”,  “Кыштак четинде”, “Ыссык Көл”, “Кыргыз деңизи”, “Тоодогу чөп 

чабуу”, “Кыргыз жергеси”, “Түштүктөгү кеч”, “Тоодогу күүгүм” ж.б.  чыгармалары  бири 

бирин  толуктап сүрөт искусствосунун  жогорку үлгүлөрүнөн болгон. 

Анын чыгармалары  республикалык , жалпы союздук, эл аралык көргөзмөлөргө 

коюлуп, ошону менен бирге Москвада,  Бишкекте  анын  чыгармаларынын  өзүнчө  

көргөзмөсү  чоң ийгилик менен өткөн. Эң мыкты  чыгармалары Кыргызстан мамлекет сүрөт  

музейинин ,  Третьяков галериясынын, Чыгыш  маданият музейинин, Алматы шаарындагы 

Шевченко атындагы  сүрөт галереясынын Львов шаарындагы  сүрөт музейинин  менчигине 

айланган. Кыргыздын  жеринин сулуулугун элге даңазалап, улутубузга таандык 

сезимталдуулукту байытууда анын эбегейсиз эмгеги зор. 

Гапар Айтиевге “Социалисттик эмгектин  баатыры” “СССРдин эл сүрөтчүсү” деген  

наамдардын  ыйгарылышы анын сүрөт искусствосунун  дүйнөлүк  туу чокуларга 

чыккандыгын , талантын күчү менен өзү  жашап турган өлкөнү бийик даңазага  жеткизип, 

дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн алдында  табийгый сулуу дөөлөттү  саясий эмес, маданий 

жактан үлгү болоорлук  деңгээлде  жаратып   көрсөтө  алгандыгы  үчүн  берилген. 

Анын өрнөктүү  өмүрү бүгүнкү  эгемендүү Кыргыз мамлекети үчүн көркөм өнөрдүн 

тарыхый негизи гана болуп калбастан, өзгөчө жаш муундар  үчүн үлгү жана өрнөк, анын кыл  

калеминен  жаралган кайталангыс сүрөттөрдүн  ар биринде турмуштун философиясы, 

журттун орошон  тарыхы, жашоонун таттуу маңызы кошо  жазылган. Ал эмгекте  кыргыз 

баласы  ааламдын  кайсыл жерине гана барбасын , сыймыктанып  көрсөтүүгө  арзыган, 

мактанып айтууга татыган баалуулук болуп саналат.   

Улуу сүрөтчүнүн  калеминен жаралган дүйнөлүк үлгүдөгү  бийик жана көркөм  

чыгармалары ар бир көрүүчүнүн жүрөгүнөн  орун таап, ички руханий азык берип, өз 

мекенин,  туулган жерин, элин чын дилинен сүйгөн,  намысы бийик инсан болууга түрткү 

берет. Сүрөтчүнүн  нукура, нарктуу көркөм тартылган чыгармалары  кайсыл учурда, кайсыл 

мезгилде жазылгандыгына карабастан, өзүнүн баалуулугун , таасирдүүлүгүн эч качан 

жоготпойт. Ал гана  эмес коомдо күн санап  көркөмдүк күчү , баа-баркы өсүп тургандыгын  

турмуш тастыктоодо. Анын ар бир тартылган  сүрөтү бүгүнкү  күндө мамлекетибиздин 

алтын  фондусунда сакталууда. Таланты таш жарган улуу сүрөтчүнүн искусство дүйнөсүндө 

да, эл ичинде да кадыр – баркы өсүп ,  кол  жеткис бийиктикке жетти. 

Топтогон  бай  тажрыйбасын, акыл казынасын инсандардын рухуна азык  берүүгө 

арнап, ошого жараша мамлекет, өкмөт жана коомчулук тарабынан татыктуу баасын алган. 

Гапар Айтиев Кыргыз сүрөт искусствосунда   жараткан эмгеги, кыргыз маданиятынын 

кошкон   салымы үчүн Ленин, Октябрь революциясы, эки жолку Эмгек Кызыл Туу, “Ардак 

белгиси”, “Эмгектеги эрдиги үчүн” ордендери жана  медалдары менен сыйланган. Анын 

ысымы  борбор калаа Бишкекте жайгашкан Кыргыз улуттук көркөм музейине, Төлөйкөн  

айылындагы орто жана Ош шаарындагы балдардын сүрөт мектептерине берилген. 

Улуу сүрөтчүнүн 100 жылдык мааракесинин  урматына Республикада бир топ  иш 

чаралар  өткөрүлүп, анын  китеби чыгармаларынын каталогу  ошондой эле  эстелик төш 

белгиси чыгарылып,  ал жөнүндө даректүү тасма тартылды. Мындан сырткары билим берүү 

жана маданият мекемелеринде Г.Айтиевдин  100 жылдыгына арналган    жаш  

сүрөтчүлөрдүн кароо сынагы жана Ош мамлекеттик университетинде “ Залкар сүрөтчү 

Гапар Айтиевдин руханий жана көркөм мурастары” аттуу Республикалык илимий 

конференция өткөрүлдү.  

Коомдук ишмер Гапар Айтиев эл ичинде  өзүнүн жогорку адамгерчилиги , 

жөнөкөйлүгү , талбаган эмгеги менен  жетишкен зор кадыр -баркы  , Кыргызстандын 
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маданиятына кошкон бараандуу салымы,  өрнөктүү өмүрү мезгил агымына жараша   элге  

кеңири таанылып,  улуу талант катары улутубуздун сыймыгы. 

Биздин жаштар да эгемен элибиздин улуу мурастарын кастарлап , окуп үйрөнүп , 

таасирленип, ал тургай баалуулуктарга толуктоолорду киргизип ,  өз салымдарын  кошуп 

туруусу зарыл. 

Гапар Айтиев  түзүп  кеткен табигый элдик галареясы эл арасында , эл менен бирге, 

түбөлүккө  жашайт. Бул улуу инсан эч качан унутулуп , эстен кетпей эл арасында өлбөс-

өчпөс өмүрүн сүрө бермекчи. 
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