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Nurak Abdrakhmanov 
(1929-2014) passed away 
overnight on the twenty-
sixth of May at the age of 
sixty-seven.  He was laid 
to rest the following day. 
A national memorial 
ceremony was held for the 
National Artist of Kyrgyz-
stan, above. (AR)

Nurak Abdrakhmanov, 
pictured below with his 
young students at a 
concert in 2012, entitled, 
“This World,”  was a 
master at the art of komuz 
playing.  He was so 
regarded for his gift as a 
komuzchu (komuz player) 
and singer that he earned 
the epithet “The Father of  
Melody.” (AR) 

Нурак Абдрахманов (1946-2014)  
КҮҮ АТАСЫ НУРАК ДҮЙНӨДӨН ӨТТҮ¹

Нурак Абдрахманов сыймыктанып эскерчү инсан. Салттуу музыканын 
чолпон жылдызы, күү атасы. Мына ошол заманыбыздын залкары Нурак 
Абдрахманов 25-май күнү узакка созулган оорудан улам 67 жашында 
арабыздан узап кетти. Залкар талант 26-май күнү филармонияда ден 
соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен концерт коймок. Аттиң, ал 
асыл ою аткарылбай калды...

Атасы Абдрахмандын таасири менен 6 жашынан тарта комуз чертип баштап 
«бала комузчу» деп атала баштайт. 12 жашында айылдык комузчулардын 
черткен күүлөрүнөн сырткары Карамолдо, Ыбырай, Атай, Токтогул сыяктуу 
алп комузчулардын күүлөрүн үйрөнүп, салтанаттарда аткара баштаган.

1962-жылы 15 жашында эмгекчилердин кароо-сынагына катышып, райондо, 
облуста жана республикалык сынактарда комузчулар арасында биринчиликти 
жеңип алган. 1964-жылы орто мектепти бүтүргөн соң Токмоктогу Маданий 
агартуу окуу жайына кабыл алынат. Кийин Маданият үйүнүн алдында 
комузчулар ансамблин, драмалык коллектив, хор коллективи жана эстрадалык 
ансамблди камтыган «Шаттык» аттуу өздүк көркөм чыгармачылык ийримин 
түзөт. 1974-жылдан баштап Ак-Талаа райондук Балдар музыкалык мектебине 
мугалимдик, кийинки жылы директорлук кызматка дайындалат (1982-жылга 
чейин). 1987-жылы Маданият министрлигинин чечими менен Токтогул 
Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын «Камбаркан» ансамблине 
ырчы-солист болуп кабыл алынган. Аталган ансамблде өмүрүнүн аягына чейин 
эмгектенди.

Нурак Абдрахмановдун жараткан күүлөрү жеке эле кыргыз журтчулугунун 
көкүрөк көксөөсүн сугарбастан, дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнө тарады. Анын 
комузга жан киргизе ойногон күүлөрү Япония, Франция, АКШ, Чехия сыяктуу 
көптөгөн өлкөлөрдө жаңырды. 2009-жылы «Нурактын күүлөрү» деген аталыш 
менен анын чыгармаларынын арасынан 17 күүсү нотага түшүрүлүп, өзүнчө 
көлөмдүү китеп болуп чыккан. Анын «Соң-Көл», «Ата мурасы», «Улуу тоо», 
«Сары өзөк», «Алтын балалык» аттуу күүлөрү, «Курултай», «Аппак сүйүү» 
жана «Бул дүйнө» деген ырлары эл арасында кеңири тараган.

Чебер талант ар бир күүнүн келип чыгыш тарыхын айтып берер эле. Ал өзү 
жараткан «Улуу тоо» күүсү жөнүндө төмөнкүчө баяндап айтчу. «Кыргыз эли 
тоону ата-энебиздей көрөбүз. Тообуз жок болсо өзүбүздү талаада калгандай 
сезебиз. Бул күүнү кыргыздын тоолоруна таасирленип жазгам. Мен бала кезден 
тоо коюнунда чоңойдум. Таң эрте тийген күн нуру биринчи тоо бетине тиет. 
Ошол учурда уларлар шаңдуу үн салып, ал үндөр тээ алыскы аскалардан бир 
керемет болуп жаңырчу. Табият коюнундагы түркүн куштардын сайраганы, 
суулардын шаркырап акканы өзүнчө эле оркестр сыяктуу сезилчү. Мына ошол 
табияттын керемет музасы, бийик тоолор бул күүнүн жаралышына түрткү 
болду».

Нурак Абдрахманов жашоодо өтө жөнөкөй адам катары өмүр сүргөнүн 
жакындары айтышат. Наам, атак-даңкка жан уруп чуркабады. Өнөр сүйгөн 
шакирттерди таптады, өстүрдү.
Notes:
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