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Корутунду: Илимий макалада K.P. енуккен дене тарбия жана спорттун тарыхы, азыркы
абалы, ар-кандай езгечелуктеру керсетулуп берилген. Тарыхта кездешкен фальсификациялоолор, божомолдоолор да сынга алынган. Фальсификациялоого жол бербес учун эмнелерди
билуу керек экени да маалымдалган. Изилдегенде ката кетирбес учун кандай талаптарды, тарыхый принциптерди билуу керек экени да баса керсетулген.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ИСТОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОДУ
«ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ»
Саралаев М.К.
РЕЗЮМЕ : В научной статье отражаются: краткая история физической культуры KP осо
бенности, современное состояние; показаны имеющиеся в исторической литературе и сред
ствах массовой информации моменты фальсификации событий, опора на предположения без
доказательной базы. Даны основополагающие и принципиальные требования к историческим
исследованиям.
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE HISTORY OF PHYSICAL
CULTURE AND SPORTS OF THE YEAR “HISTORY AND CULTURE”
Saralaev M.K.
A bstract: In the scientific article recognized: A Brief History of Physical Cultureof the Kyrgyz
Republic; especially the current state; shows available in the historical literature and media moments
falsifying events, relying on assumptions without evidence. It also gives basic and fundamental
requirements for historical research.
K eywords: history, period, facts, sources, supply, fabrication.
MaKa^aHUH vaKcaTbi - geHe TapGua
*aHa cnopT TapbixbiHbiH a3wpKw Me3ra.ngerH
aGanwH Tangoo, Ke3gemKeH Go:*:oMongoonopro,
*anraH MaanwMaTTapra cwHgyy nuKup aMTyy.
MaKa^aHUH MH^geTTepn:
1. 3aMaH6an Me3rH^HHgerH geHe TapGua
*aHa cnopT TapwxwHwH aGanwH agaGuaTTapgaH roungen aHWKT00;
2. ^eHe TapGua *aHa cnopT TapwxwHgarw
KeMreHnyy MacenenepuH aHwKTan KaMcw Gup
aKTyangyy TeManapwH Ge.nrH.nee;
3. AgaGuaTTapga *aHa MaccanwK MaanwMaTTapga Ke3gemKeH TapwxwM cnopTTyK OKyanapwH $anbcн$нкaцнanooгo c w h GepYY.
H.iHM H3H^geeHyH w K va^apu:
• geHe TapGua *aHa cnopT TapwxwHa
TuemenYY agaGMaTTapgw Tangoo;
• geHe TapGuaHw *aHa cnopTTy narwngwpraH MaccanwK MaanwMaTTapwH roungee;
• cnopTTyK npaKTMKaga TonTonroH Ta*pwMGaHw naMganaHyy;
• geHe TapGua *aHa cnopT agMCTepu MeHeH
a«reMenemyy.
H3H^geeHyH xuHHHTUKTapu.
I.^eHe TapSimHbiH T a p u x u 6oroH*ia
KMCKana SaHHgaivia
^YHHeHyH GamKa эngepннgeн эne Kwprw3gapga ga oroH-3ooKTop *aHa MengemTep
GaHwpTagaH naMga Gonyn *aHa eHYryn KenreH.
HnrepTeH KenaTKaH oroHgap, ap KaHgaM
KeHyryynep *aHa MengemTep mapTTyy TYpge
TeMeHKYgeH TapwxwM *o n MeHeH KnaccM^Mкaцнanaнaт: 1) «ooKepnunKKKe gaapgoony
GaaTwpgwK MengemTep (*aMGw aTMaM, эp caM
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wm, эp oogapwm, эp HaGwm); 2) Man napGanwnwKKa GaHnaHwmKaH cnopTTyK MYHe3gerY aT
oroHgapw *aHa MengemTep (aT HaGwm, *opro
canwm, KeK GepY, эp эцнm, k w 3 KyyMaM, t w h w h эцмeн, aT YcTYHge o h h o o ); 3) Kapa Kyn
MengemTepu *aHa oTypyn oMHonny oroHgap
(KYpem, opgo, Tory3 Koproon, ynaM, HaTwpam); 4) coцнangwк T e ^ ^ g ™ ™ GKngKpYY^Y
oroH-3ooKTop (Tee nenMeM, aTana Gam, enKe
nanMaM, Ta3 cY3Ym *.G.); 5) *amTapgwH, GangapgwH KwHMwngyy oroHgapw (aK HenMeK,
*oonyK TamTaMaM, h u k k t , HaKaH Tam *.G.); 6)
wpwM-*wpwM, canT oroHgapw (Tymoo Kecyy,
* ap KepYY, k w 3 oroHy *.G.); 7) MepreHHunKK
Kwnyy (canGyypyHra Hwryy, Kym canyy, TaMraH arwTyy, KanKaH canyy *.G.).
OpTo KwnwMgapga Kwprw3 ^epuHgeru
CyaG, EanacarwH, /3reH, Om, ^apKaH maapnapw «Ynyy *uGeK *onyHga» GonroHgyKTaH,
EopGopgyK A3ua эngepнннн oroH-3ooKTopy,
KeHYryYnepY *aHa MengemTepu GapgwrwHa
TaaHgwK GonroH.
CoBeT goopyHga 30-*wngapgwH GamwHga *annw geHe TapGua KwHMwnwHa *eTeKnun™ KwnyyHy *aKmwpTyy, cnopT umuHge
Ke3gemny кeмннnнктepgн *oroy ynyH Kwprw3cTaHgwH ^eHe TapGua GoroHHa KeRemu
Ty3ynreH. ^eHe TapGua umnH *eH re canwn,
cnopTTyK KwHMwngw aHgaH apw eHyKTypyyge
1931-*. KoMcoMongyH geMunrecu MeHeH Ty3ynyn, кнннннepээк coBeTTKK geHe TapGua k w h MwnwHwH HopMaTKBgyy HerroKHe aMnaHraH
«3MreKKe *aHa MeKeHgu Koprooro gaap»
(rT O ) gereH EyTKyn coro3gyK geHe TapGua
KoMnneKcuHKH кнpгнзнnнmн h o r ponb o h h o roH.
Ynyy corym GamTanraH KyHgeH TapTwn,
pecnyGnuKaHwH geHe TapGua *aHa cnopT yroMBecTHHK
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дары кайра куруу иштерин баштан кечирген.
Согуш учурунда «Бардыгы фронт YЧYн, бар
дыгы жециш YЧYн!» деген ураан астында республиканын дене тарбия жана спорт уюмдары орчундуу маселелерин чечишкен.
Улуу согушта Кыргызстандын жоокерспортчулары баатырдыкты, эр жYрeктYYлYктY, шамдагайлыкты кeрсeтYшкeн.
Согушка катышып каармандык керсеткeндeрдYн арасында спортчулардан - Кыргыз педагогика институтунун окутуучусу
Юнус Мусин (ал атайын атчан жоокерлердин полкунда командир болгон), футболчу
К.Оторбаев, гимнаст А. Сухов, альпинист
А.Чайбеков, штангачы И.Михайлюк ж.б.
болгон.
Кыргызстан коммунисттик партиясы
1949-ж. 5-апрелде атайын «Массалык дене
тарбия кыймылын кецири жайылтуу жeнYндe» токтом кабыл алган.
1954-ж. айылдык ыктыярдуу спорт коому «Колхозчунун» уюштурулушу, андан
кийин СССР элдеринин спартакиадаларынын eткeрYлe башташы жана Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтунун ачылышы республикада дене тарбия менен спорт
eнeрYHYн eнYктYPYYгe чоц тYрткY берген.
1960-жылдан тартып Кыргызстандын
спортчулары Олимпиялык оюндарына ка
тыша баштаган. СССРдин курама командасына кошулуп С.Мурсалимов, Л.Иванов,
А.Анарбаев, В.Корсакова, О.Барч, А.Древина, В.Чичаева, А.Абушахметовдор олимпиялык оюндарына ийгиликтYY катышышкан.
Москва Олимпиадасына (1980-ж) ийгиликтYY катышып чемпион болгондор К.Осмоналиев, А.Мелентьев, Т.Колпаковалар болушкан. Ошондо А.Блинов - кYMYш медалына жеткен, С.Жуманазаров - коло медалын
алган, ал эми Т.Сысоева болсо 5-орунду ээлеген. 1988-жылы Сеул (ТYштYк Корея) шаарында eткeрYлгeн Олимпиялык оюндарында М.Кульчунова 4х400 метрге эстафетага
жYГYPYYДe - СССРдин курама командасында
жарышып чемпионка болгон, дYЙнeлYк рекордду жацырткан.
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Кайра куруу мезгилинде Кыргызстандын
дене тарбия иши бир топ eзгeрYYгe дуушарланган. 1991-ж. Кыргыз Республикасынын
Улуттук Олимпиялык Комитети уюшулган
(президенти Э.Кутманалиев).
1996-ж.
Атлантада
(АКШ)
eткeн
26-Олимпиялык оюндарга Кыргызстандын
спорт командасы (33 спортчу) 1-жолу eз алдынча катышкан.
29-жайкы Олимпиялык оюндары Кытай
Эл Республикасынын борбору Бээжин шаарында болуп eткeн. Анда 204 мамлекеттен
спортчу мелдештин 27 тYPYнeн таймашкан. Кыргызстандан 20 спортчу катышкан.
Кыргыз Республикасынын спорттук жаатында грек-рим кYрeшYнeн Канатбек Бегалиев кYMYш медалын утуп алган. Руслан
ТYмeнбаев болсо коло медалын алган.
Кийинки 30-жайкы Олимпиялык оюндарына (Лондонго) Кыргызстандын 14 спортчу
катышкан, бирок медалдуу орундарга жеткен спортчу болгон эмес.
Быйыл кыргыздын спортчулары Рио де
Жанейро (Бразилия) шаарында eтe турган
кезектеги олимпиялык оюндарына даярданууда. [2].
II. Дене тарбия ж ана спорт тар ы х ы н ы н
академ и ядагы илим изилдееге тиеш елуу
кээ бир керсеткучтеру
1. Азизбаев С.С., Саралаев М.К. « ^ ч мeн кыргыздардын улуттук дене тарбиясы:
тарыхы, eзгeчeлYГY жана азыркы абалы»
деген тарыхый окуу колдонмо даярдалды,
2016-жылы басылып чыгат.
2. Кыргыз-тYрк «Манас» университетинин изденYYЧYCY Тагаев М.И. «Развитие и
становление физической культуры кыргызов
(с древних времен до наших дней. Источни
коведческий анализ)» деген темадагы мекенибиздин тарыхына тиешелYY диссертациясын аяктап жатат.
3. Академиянын аспирантурасын бYTYPгeн Кызалаков Ж. «Кыргыздын салттуу мергенчилигинин тарыхы» деп аталуучу диссертациясынын YCTYндe иштеп жатат.
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4. Т.Т.Иманалтевдин жана М.К.Саралаeвдин авторлyгy мeнeн «Кыргыз энциклопeдиясынын» 7-томyнда «Спорт» дeп
аталган Кыргызстандын дeнe тарбиясынын
тарыxын жана азыркы абалын баяндаган ма
кала басылып чыкты.
5. 2015-жылдын 15-16-октябриндe Кыр
гыз мамлeкeттик дeнe тарбия жана спорт
акадeмиясынын 60-жылдык маарeкeси бeлT ^ e ^ e ^ Докyмeнталдyy-тарыxый очeрктe
акадeмиянын ачылышы, eнYГYY жолу, дeнe
тарбия жана спорт боюнча адистeрди даярдоодогу сан-сапаттары, нeгизги тарыxый
окyялары, орчундуу даталары, атактуу окутуучулары, бYTYPYYЧYлeрY, рeкторлорy жана
башка жeтeкчилeри, атактуу спортчулары
баяндалып кeрсeтYлгeн.
III.

Дeнe тaрби ян ы н ж aнa спорттук
тaры xы й м aaл ы м aттaр ы н
ф aльсиф икaциялоочу aрaкeттeр жeнYндe
Кийинки мeзгилдeрдe рeспyбликабыздагы гeзит-жyрналдарда, интeрнeттин маалыматтарында ар кандай тарыкка туура кeлбeгeн, апырылтып бeрилгeн жалган «Чынгызxан кыргыз болгон» дeгeн пикирлeр таралып
жатат. Кээ бир авторлордун маалыматтары
боюнча кыргыздын оюндары «мындан 6-7
миц жыл мурун пайда болгон» дeп жазылып
жYрeт. « Ш ^ м а т оюнун кыргыздар ойлоп
тапкан» дeгeнди да кeздeштирeбиз.
Казак окумуштууларынын айтуусу бо
юнча «Олимпиялык оюндары Казакстанда
башталган экeн. Илгeрки заманда бир бий
eлгeн. Ошого аш бeргeндe «eлYмбий» дeп
айтылган - ошондон олимпиялык оюндары
кeлип чыккан» дeгeн маалыматты ЫсыкКeлдeгY илимий конфeрeнцияда казактын
окумуштуусунун оозунан уккам.
Aстана-Aлматыда болуп eткeн кышкы
Aзиялык оюндарынын ачылышында (2011ж), орус тилиндe маалымдаган коммeнтатор аянтка дeцгeлeтYп чыгарылган бир нeчe
дeцгeлeктeрдY коммeнтариялап «колeса вывeли на площадку м с проста, имeнно прeдки казаxов придумали колeсо» дeп маалымдаганын уккамын.
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Бул туура эмeс маалымат болуп саналат. Сeбeби казак этносу жаш этностордон дeп айтылат илимдe. Aл эми дeцгeлeк
болсо Байыркы Египeттeги арxeологиялык
табылгыларда жана дубалдын бeтиндeги
CYрeттeрYндe кeрсeтYлгeн маалыматтарына
кайрылсак биздин замандан мурунку XIV
кылымда фараондор согушта жана мeргeнчиликтe пайдаланган эки дeцгeлeктYY ат
арабалары (колeсницалары) кeрсeтYлeт. Бул
дeгeн заманбаптан Y4 жарым миц жыл му
рун болгон тарькы й маалыматтарын чагылдырганын аныктайт. Каир мyзeиндe сакталган кутучанын бeтиндe тартылган CYрeттe
Тyтанxамон фараонунун азиялыктар мeнeн
болгон согушундагы колeсница YCTYндe жаа
мeнeн атып жатканы кeрсeтYлгeн. Бул маа
лымат «Искусство дрeвнeго Востока» дeгeн
китeптин 125а иллюстрациясында бeрилгeн.
Кийинки мeзгилдeрдe казак туугандардын eкYлдeрY «тогуз кумалакты», «кeк
бeрYHY» казак этносунун жeкe мeнчиги дeп
ЮНЕСКОго таанытууга сунуштап жYPYшeт.
Бирок, «тогуз коргоол», «кeк бeрY» Борбордук Aзиянын бардык элe этносторунун
оюндары болгон. Ошону эстeн чыгаруу болбойт.
Кийинки мeзгилдeрдe рeспyбликабызда кыргыздын улуттук тYрлeрYнe кошууну
талап кылган «кабартeп», «тайтeбиш», «эр
таймаш» дeгeн тYрлeрYн алардын авторлору
улуттук спорттун тYрлeрYHYн дирeкциясына
сунуштап кeлишeт.
Е.Aлимxановдyн «Улуттук спорт мeнeн
оюндардын тeориялык жана пeдагогикалык
нeгиздeри» дeп аталган докторлук дистертациянын авторeфeратынын 25-бeтиндe мындай дeп кeрсeтYлгeн.
«Улуттук оюндардын пайда болушуна сeбeп болгондор кайсы бир калктын башынан eткeн тагдырына, чарбачылыгына,
жашаган жeринин табигый шартына байланыштуу ар тYрлYY болуп телген. Ошого
байланыштуу тYрк тилдYY калктардын арасында таралган улуттук оюндардын окшоштугу кeздeшeт. Буга мисал ирээтиндe кeкпар
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тартуу, кыз куу, оодарышпак, байге, ^ р е ш ,
элдери кыргыздардан башталып таралган»
деген жалган пикирди карап керсек, кыржаа атуу ж.б. тYрлерY казак, кыргыз, езбек,
тYркмен, татар, бурят ж.б. кептеген элдергыз этносу качан пайда болгон? Кыргыздар
дYЙнелYк тарых аренасына качан келген? дин арасында таралганын керYYге болот»
деп жазылган.
деген суроолорго жооп берсек, ошону далилдесек кеп нерселер ез ордуна келет [4];
Биз дагы ушундай туура пикирди кол• тарыхый илимдеринде дарек таануу
доор элек. Ошондой эле тYндYк элдеринин,
(источниковедение) деген жагдайы да бо
башка элдердин «таяк тартышын» да кырлот.
Мында, кайсы бир окуяны баяндаганда,
гыздын улуттук спортунун бир тYPY деп айанын чын эле болгондугун, кайсы мезгилде
туу да тарыхый маалыматтарын фальсифиболгонун кантип далилдейбиз? Деген сурокациялоо болуп эсептелет.
олор туулат. Ошол болгон окуяны тактаган
«Таяк тартышуу» оюну (мелдеши) каркандайдыр бир документ же дарек болушу
паттык украиндерде, ханты элинде жана
керек [5];
якуттарда бYГYнкY кYнге чейин енYГYп кел• тарыхый илимдеринде историогра
ген. Бул маалыматтар «Дети и народные тра
фия (тарыхтын тарыхы) деген жагдайын да
диции», «Игры народов СССР» деген китептерде керсетYлген.
билYY керек. Мында биз кайсы бир тарыхый
IV.
Кыргыз Республикасынын дене тар- илиминин тарыхы кандай экенин баяндаган
бия жана спорт тарыхы боюнча кандайдыр
маалыматтарын ездештYPYп алышыбыз керек.
бир теманын YCTYнде иштегенде теменкY
Тарыхый илимдеринде, маселен - дене
езгечелYктердY эске алуу керек
тарбия жана спорт тарыхында да болгон та
Дене тарбия жана спорттун тырыхый марыхый окуяларды «божомолдоого», же аларселелерин изилдегенде «тарыхый факт» жана
ды «фальсификациялоого» жол берилбейт.
«тарыхый мыйзам» деген тYШYHYктердY дааТарыхый окуялары фактылар жана жыл
на билип туура колдонуу керек болот.
эсептеенун негизинде баяндалат.
Тарыхтын илимий ыкмаларын тарыТарыхый даректер, булактар аркылуу
хый-логикалык, тарыхый- салыштырмалуу,
мурунку мезгилдерде болуп еткен окуялартарыхый-генетикалык,
ретроспективдик
дын
элеси CYреттелет жана илгерки замантYрлерYне белYп атасак болот. Дагы бир тадар менен заманбап мезгилине гносеологиярыхтын илимий ыкмаларынан болуп кейгейлык байланыш «кепYре» тYЗYлет.
лYY - хроникалык ыкмасы эсептелет. Бул ыкДагы бир такилип бар - мында кырманын езгечелYГY - тарыхый окуяны мезгилгыз элинин оозеки чыгармаларын илим
дик мазмунун керсетет. Мында окумуштууизилдееде колдонгондо бир нерсени эстеп
лар окуянын мезгилдик келемYн мYнездейт.
Бул ыкманын тYШYHYк аталмалары: хроно
жYPYY керек болот. Бул оозеки чыгармалардагы, манасчылардын, семетейчилердин,
логия, эра, эпоха, тарыхый белYк, этап жана
дастанчылардын автордун кошумчалагандата деген аталма - тYШYHYктерYн камтыйт.
Дене тарбия жана спорттун тарыхы
дарын, алардын фантазияларына байланыштуу апырылтып керсеткендерYн илимтармагында болгон окуяны божомолдоп айтде пайдаланууга болбойт. Мисалга алсак,
пас YЧYн, туура эмес маалыматтарын таратКекетейдYн ашында ат чабышта Аккуланын
пас YЧYн илмпостор теменкYлердY билYYCY
«канатын жайып зымырап» учкандыгын,
керек:
•
тарых илиминдеги жыл эсептее (пе же болбосо Кошой балбан менен Жолойдун
кYрешYHYн алты кYн созулгандыгын алсак
риодизация) деген жагдайы эц маанилYY
жетиштYY болот. Ошондой эле Манас «жамезгечелYГY болуп саналат. Ошону туура колбы атмайга» катышып Исфанада жасалган
донуу зарыл. Мисалы, «дYЙненYн бардык
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«Ак келте» деген мылтыгы менен жамбыны
атып тYШYргенY да кийинки мезгилдеги манасчылардын кошкону болуп саналат. Себеби Манастын тарыхы 1Х-Х - кылымдарга дал
келет деп керсетYшкен М.Ауэзов, С.Мусаев,
А.Бернштам ж.б. окумуштуулар. Ал эми окдарыны колдонуп атылган мушкет, мылтык,
тапанча, замбиректер XIV-XV - кылымдардан баштап колдонулган. Мындай фантастикалык кошумчалангандар дастандарда кеп
эле кездешет. Ошолорду ылгап эпостордун
негизги езегун тYЗген чындык окуяларын
апырылтып керсетYлгендерден белYп пайдалануу керек.
Баатырдык «Манас» эпосу кыргыз эли
нин УШ-1Х-кылымдардагы тарыхын чагылдырат» деп керсеткен А.Н.Бернштам. [1,
176 б].
Ж ы й ы н ты ктоо.
1. Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спортунун басып еткен тарыхый
жолу ете узак болгон. Макалада кыргыздын
салттуу дене тарбиясынын жана оюндарынын феодалдык доорунда, совет мезгилинде жана эгемендYYЛYк учурунда енYГYYCY
керсетYлген.
2. Макалада
улуттук
спорттун
тYрлерYHYн азыркы мезгилдеги абалы
керсетYЛYп, спорттук кыймылында кездешкен фальсификациялоорго сын берилген.
3. «Тарых жана маданият» жылында
дене тарбия жана спортто, алардын тарыхый маалымдоосунда эмнелерге к е ^ л бу-
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руу керек экени, тарых илиминин негизги
езгечелYктерY, илимпоздорго коюлган талаптары керсетYЛYп берилген. Мында алдыга коюлган негизги максат - жаш окумуштууларга берилген акыл-насаат жана илим
изилдееде кездешкен ыкмалардын жолжобосун керсетYY болуп саналат.
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