
Шаарды көрүү, угуу жана сезүү
 
Эс тутумду визуалдаштыруу үзгүлтүксүз уланып келаткан

сезим-туюм антропологиялык долбоору. Анын

демилгечилери Бишкекте жашап иштеген медиа изилдөөчү,

куратор Лилит Дабагян менен Берлинде жашап иштеген эс

тутум изилдөөчү Давид Лойполд. Көркөм өнөр жана

антропологияга таянуу менен бул долбоор шаар эс

тутумунун көп катмарлуу кубулушун визуалдаштырууга

жана изилдөөгө аракет кылат.

 

Сезим-туюм антропологиясы антропологиялык байкоодогу

сезүүнүн маанисине басым жасайт жана мындай

байкоолорду баяндап жеткирүүнүн жаңы жана өзгөчө

жолдорун табуу менен алек болот. Шаар ландшафтынын

тарыхый катмарларын изилдеп жатканда катышуучулар ар

кандай сезүү ыкмаларын колдонушат. Ал ыкмалар кийин

авто-антропологиялык тексттер, үндөр, ошондой эле

кыймылсыз жана кыймылдуу сүрөттөр аркылуу

чечмеленет.

 

 

Пилоттук долбоор: БИШКЕКТИ визуалдаштыруу (2018)

 

БИШКЕКТИ визуалдаштыруу (2018) деп аталган алгачкы

пилоттук долбоор Борбор Азияда башталган. Ал

Кыргызстандын борборунун тарыхы туурасында жаңы

жана суктандырган контр-баяндоолорду камтыган

шаардагы жерлерди көрсөтүп берүүнү көздөйт.

Лаборатория Си аттуу арт коллективинде чогулуп, киришүү

иретинде өткөн жолугушууга бул темага кызыккан, бирок

бири-биринен өтө алыс ар башка кесип ээлери келишкен.

Алардын арасында шаар фотосүрөтчүлөрү, антропологдор,

тарыхчылардан тарта маркетиң адистери жана

журналисттер бар. “Мичигандагы көркөм өнөр” иш-

чарасынын алкагында бул долбоор 2018/19 кышкы окуу

жылында Мичиган университетинин аудиторияларына

чейин жеткен.

 
 
 
 
 

Жошик Мурзахметов сыяктуу жергиликтүү

фотосүрөтчүлөрдүн лекцияларынан турган сессиялар

аркылуу катышуучулар алгач эс тутумду окуп изилдөө

боюнча терең маалымат алышты. Ошондой эле алар

креативдүү документалистика жана шаарды сүрөткө тартуу

сыяктуу искусствонун ар түрдүү формалары менен

таанышышты. Кийинки баскычта алар Бишкектин төрт

жерин көп катмарлуу эс тутум жайлары катары изилдеп

көрүштү. Алар: Ала Тоо аянты, Эркиндик бульвары,

Интергельпо району жана Пишпек чеби.

 
 

Бул санарип платформа аркылуу изилдөөчүлөрдү
ээрчип, Бишкектин лабиринттерин аралап келүүгө болот.
Интергельпо районунун жашыруун бакчаларынан
тартып, дат баскан темир жол көпүрөгө, андан ары
Пишпек чебинин кум баскан дөңсөлөрүнө барып келиңиз.
Жарык жана үндөр аркылуу Бишкектин түстүү өтмүшүн
таап чыгасыз. Андагы эс тутумдун ар бир бөлүкчөсү
азыркыдан өтмүшкө жана кайра артка баскан
жолуңузда мозаиканы кураштырууга жол көрсөтөт...
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БИШКЕКТИ 
ВИЗУАЛДАШТЫРУУ



«Une maison est une machine à habiter.»
– Ле Корбюзе (1927) 
 
 
“Үй – бул жашоо үчүн машина” деп белгиленген швед-француз
архитектору Ле Корбюзе ачылыш алып келген Vers Une
Architecture (“Архитектураны көздөй”) аттуу эмгегинде.
Азыркы шаар “Машина доорунун” келечегинен эргүү алып
ишке ашкан, үйдүн жана анын түзүлүшүнүн элесин берет.
Ошондой эле азыркы шаар бир машина катары турак-жай
архитектурасынын келечегинин функционалдык көрүнүшүн
ачыкка чыгарган.
 
Дээрлик бир кылымдан кийин, бир ыргакта иштеген,
мамлекет тарабынан жөнгө салынган “жандуу машина”
катары шаардын так жана даана көрүнүшү азыркы күндүн
талаптарына көп деле дал келе бербейт. Анткени бүгүнкү
күндөгү шаар органикалык түрдө өсүп аткан, бирок ошол эле
учурда катуу талаш-тартыш жараткан мейкиндик абалына
келди. Анткени өзгөргөн режимдерден тарта бейөкмөт
уюмдарга жана жеке ишкерлерге чейин ар кандай тараптар
өздөрү элестеткен шаар түшүнүгүнүн негизинде шаардын
түзүлүшүнүн үстүнөн иштеп жатышат.
 
Татаал, көп катмарлуу шаар мейкиндигин убакыт жагынан
кармап калуу үчүн Бишкекти визуалдаштыруу ар кайсы
элестерге таянат. XX кылымдагы шаарды түшүнүүгө аракет
кылуу менен биз шаарды тынымсыз кубулуп турган
абалынан улам organisme à habiter – “жашоо үчүн организм”
деп түшүнүүнү сунуштайбыз.
 
Бир убактарда Кокон хандыгынын аскердик бекети болуп,
кийин падышалык колониянын алдындагы Пишпек
шаарчасына айланган, андан соң Советтик Кыргызстандын
Фрунзеси болуп отуруп, акыры Бишкек Кыргыз
Республикасынын борбор шаарына айланды. Эки кылымга
жетпеген убакыттын ичинде азыркы Бишкек шаары Борбор
Азиянын ээн талаасынан бир миллион калктуу шаарга
айланды. Бирок кантип бул тыным тааныбаган кайра куруу
жана кыйроо, саясий режимдердин пайда болуу жана чөгүү,
коомдук өзгөрүү процесстери азыркы шаардагы эс тутум
ландшафттарында чагылдырылган?
 
Шаардын түзүлүшүнөн көп катмарлуу тарыхый издерди
сууруп чыгарсак, ал бизге өзүнүн эң керектүү элементтерин
ачып көрсөтө баштайт. Мисалы: жарылган терисин, кум
баскан жүрөгүн, жашыл өпкөсүн, эки жүздүү бетин, ошондой
эле көмүскө аң сезиминдеги эс тутумун жана кыялдарын
көрө алабыз.
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Шаар жана анын жарылган териси
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| үстүңкү бетинен катмарларды көздөй
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XIX кылымга чейин азыркы Бишкектин аймагы Жибек
Жолунун боюндагы кербен токтоп эс алган жер катары
гана кызмат кылып турган. Борбордун бүгүнкү күндөгү
тургундарынын жана конокторунун көпчүлүгүнө
белгисиз бойдон унутта калган шаардын жүрөгү жер
тамдардын арасында, чаң менен кумага көмүлүп,
Пишпек чеби деген дөңсөдө жайгашкан.
 
Бизге белгилүү алгачкы таштан салынган курулуш 1825-
жылдарга барып такалат. Анда баткак токой Кокон
Хандыгы тарабынан бекемделген эле. Мадали Хан 14
жашында такка отурганда апасы, белгилүү акын Надира
(Махлар айым) Кокон Хандыгынын де-факто
башкаруучусу болуп турган. Азыркы күндө бул райондун
Темирчилердин чеби (Кузнечная крепость) деген
аталышы шаар тарыхынын унутулган барактарына
жымжырт гана күбө болуп турат.
 
Бирок XIX кылымдын экинчи жарымында, падышалык
саясаттын тушунда, алгачкы шаар тургундары
отурукташа баштап, шаардын борбору батышты көздөй
жылган. Натыйжада чеп жайгашкан аймак жаңы эле
түптөлгөн Пишпектин чет-жакасында калып калган.
 
Шаардын жүзү Совет доорунда чоң өзгөрүүгө учураган
болсо да, Пишпек чебинин айланасындагы жер тамдар
өзүнүн элеттик мүнөзүн сактап калган жана андагы
калктын көбүн орустар түзгөн.
 
Эс тутумду визуалдаштыруу долбоорунун алкагында
Чолпон Жуманалиева менен Айжибек Кимсанова эски
чеп жайгашкан аймакка барып, бүгүнкү күндөгү
жашоону тартып алууга аракет кылышты. Алар
даярдаган визуалдык жана аудио материалдар ал жерде
жашаган калктын күнүмдүк жашоосундагы
кыйынчылыктар менен жакшы көз ирмемдеринин бир
четин баяндап берет.
 
 

Шаар жана анын кум каптаган жүрөгү
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ПИШПЕК ЧЕБИ



автомобиль [ɐftəmɐˈbʲilʲ]: жай мезгилинин куйкалаган
аптабында Mercedes 230 үлгүдөгү машинасын жаап аткан
киши.

сад [sat]: толугу менен кыйрап жок болгон чептин 
жанындагы жер тамдын бакчасы.

холм [xolm]: чептин түбүндө бейрасмий жайгашкан жер
тамдардын көрүнүшү.
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Немисчеден которулду
 
Биз Пишпек чебине биринчи жолу барганыбызда
азыркы шаардын бир убактардагы башатын түзгөнүнө
ишенүү кыйын болуп турду. Башка шаарлардын
курулушунда тарыхый борбору өзгөчө мааниге ээ
болгон болсо, мында тарыхый чеп жайгашкан аймак
толугу менен чет-жакага сүрүлүп калганын көрүүгө
болот. 
 
Ал “Уйгурлардын районунан” өтө деле алыс эмес жерде
жайгашкан.Анын себебин бул тарыхый жай болгонуна
карабастан “өзбек” Кокон хандыгына ишарат кылып, ал
эми бул моноэтникалык кыргыз шаарынын имиджине
кедергесин тийгизиши мүмкүн экендиги менен
байланыштырса болот.
 
ДАВИД ЛОЙПОЛД
 
 

|авто-антропологиялык үзүндү

Фотосүрөт: Чолпон Жуманалиева, Айжибек Кимсанова
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Темир жол бекетинин артында шаардын жашыл өпкөсү, азыркы
Эркиндин бульвары жайгашкан. Совет доорунда Дзержинский
бульвары, ага чейин жөн гана Бульвар катары белгилүү болгон.
 
Бульвар шаардын ар кайсы жериндеги жашыл аймактар сыяктуу
эле шаардын эң таасирдүү “көмүскөдө калган архитектору”
Алексей Михаилович Фетисовдун кол издеринен кабар берет.
Ботаник жана агроном падышалык саясаттын тушунда Пишпекке
келген кезде шаар чаң баскан, кургак талаанын элесин берген.
Анын жеке аракети менен бүгүн Бишкек шаары “жашыл шаар”
катары эсте калат.
 
Совет доорунда Фетисов түзгөн кенен жашыл мейкиндиктер
шаардагы абанын таза болушун камсыздоодо жана советтик
шаар куруу иш-аракеттеринде чоң мааниге ээ болгон. Шаар
борборун жашылдандыруу татаал суугаруу системасы аркылуу
ишке ашкан. Суу Ала-Арча жана Аламүдүн дарыяларынан келип,
шаардагы парктар жана эс алуу жайлары аркылуу агып өтөт.
 
Бишкектин шаардашуусуна кошкон эбегейсиз салымына
карабастан Фетисовго шаардагы эл баатырларына, мамлекеттик
кызматкерлерге, эр жүрөк аскерлерге жана аты аталбаган
революционерлерге тургузулган эстеликтердин арасынан эч
качан орун берилген эмес. Анын жымжырт мурасы азыркы күнгө
чейин бульвардагы көлөкө берген бак-дарактардын арасында
катылуу.
 
Бульвар шаар турмушунда, өзгөчө жайдын аптабында “жашыл
баш калка” катары кызмат кылат. Зарина Урманбетова менен
куратор Лилит Дабагян чоң бак-дарактардын арасындагы
тынымсыз жашоону видеого тартып, аудиого жаздырып
келишти.
 
 

Шаар жана анын өпкөсү
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дзержинка [dʑerˈʐɨɲka]: Айрым тургундар Эркиндик бульварын
Дзержинка деп атап келишет. Бульварга мурда советтик жашыруун
милицияны түптөгөн белгилүү Феликс Дзержинскийдин ысымы
ыйгарылган болчу. Азыркы күндө бульвар “Темир Феликс” менен
дээрлик айкалышпайт. 1990-2000-жылдары студенттердин арасында
Дзержинканы Дзержинка деп басым жасап айтуу көп кездешчү.
Кээде адамдар аны Держинка деп туура эмес айтышчу.
 
Биринчи видеодон Эркиндик бульварын сейилдөөчү, спорттук
көнүүгүлөрдү жасоочу жана көчө музыкалык фестивалдарды
өткөрүүчү жай катары көрүүгө болот. Бульвар коомдун ар кайсы
катмары үчүн жагымдуу жер. Башкача айтканда, ата-энелер балдары
менен келип ойношот, карыялар спорттук көнүгүүлөрдү жасашат,
жаштар болсо достору менен жолугуп же кездешүүгө келишет.
 
 

интеллигенция [ɪntʲɪlʲɪˈɡʲentsɨjə]: Ошондой эле, Эркиндин бульвары
мурдагы советтик интеллигенциянын элесин берген жай. Фрунзенин
(Бишкектин мурдагы аталышы) интеллигенциясы тууралуу
ностальгиялык сезимдерди тартуулаган жер катары аздектелет. Бул
жерде белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов же балет бийчиси Бүбүса
Бейшеналиева жашап өткөн жана мурда күндө сейилдеп жүрүшчү.
Бульвар Пишпек-2 темир жол бекетинде бүтөт. 1990-2000-жылдары
бул бекеттен эмгек мигранттары Орусияга жөнөп кетишчү.Орусияга
поезд менен барган эмгек мигранттары дагы эле бар. Бирок учак
менен төрт сааттык сапар поезд менен үч күн жүргөнгө караганда
кеңири жайылып калды окшойт. Ошондуктан дүйнөнүн башка борбор
шаарларындагы станцияларга салыштырмалуу Бишкектеги темир
жол бекети аябагандай эле бош көрүнөт. Экинчи видеодон
Пишпек-2нин жанындагы автобекеттин жанындагы имаратты
көрүүгө болот. Темир жол бекетиндеги бирин-серин угулган үндөрдү
угууга болот жана андагы жайбаракат жашоо тартылган.
 
 

мост [most]: үчүнчү видеодо темир жолдун үстүнөн өткөн көпүрө
тартылган. Эски жана солкулдаган жыгач көпүрөнү камеранын
жардамы менен көрсөтүп беребиз. Адамдар штативдин жанынан өтүп
жатканда камера титиреп, кыймылдаган сүрөттөр бузулуп кетет.
Видеодон угулган үн поезддерден эмес, жаңы курулуп аткан
имараттан чыгып атат. Бул дагы Пишпек-2нин жайбаракат
жашоосунан кабар берет.     

звук [zvuk]: Эркиндик бульварында болуп өткөн
барабанчылардын флешмобунда жазылып алынган үн.
Өтүп бараткан адамдар чогула калып, чыгарманы
кызыгуу менен тамаша кылып жатышат.
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| авто-антропологиялык үзүндү

Орусчадан которулду
 
Бала кезимде Белводскиден Балыкчыга чейин поезд менен
баратып Бишкек аркылуу өтчүмүн. Ошондон бери бул
жерден өтпөдүм. Темир жолдун үстүндөгү көпүрөдөн же
бекеттен эле өтсөм керек (Лев Толстой-Разаков же
Логвиненкодо беле, кайсы биринде экени эсте жок).
 
Мен ар дайым бул шаарга чоочун экенимди айтып келем
жана ошого ишенем. Бишкек менен аябай татаал мамилебиз
бар. Шаар мени ар дайым эле кабыл ала бербейт, бирок мен
кайра эле келе берем. Ал эми темир жол бекети мага бардык
чоочун адамдар узак же алыс эмес жактарга сапар тарта
турган жайдай туюлат. Бул жер мен үчүн 90-жылдардагы
эмгек мигранттары менен айкалыша берет. Чоң
баштыктарды көтөргөн челнок кыз-келиндердин, 2000-
жылдарда жаштардын сапар тарткан жайы.
 
Ушундай айкалыштардын баарынан өзүмдү оолактатып,
айтор эч нерсе ойдо жок жайдын ысык күндөрүнүн биринде
ойгондум. Мурдагы айкалыштарга салыштырмалуу
мунусунда кооз бекетти, көз жоосун алган Эркиндик
бульварынын көрүнүшүн, Фрунзенин бийик эстелигин,
бирин-серин эле киши басып келген тынч жайды көрө
алдым. Менин көңүлүмдү бурган транспорт каражаттары
35-автобус менен таксилер эле болчу, анан көп кабаттуу
курулуштан угулган үндөр.
 
Темир жол менен бекет толугу менен бош болчу. Бирок бул
жер муңдуу эмес, аябай кооздой туюлду. Азыркы күндө
алыс жана жакын сапарга чыгуу үчүн маршрутка, такси,
учак (!) сыяктуу транспорт каражаттары кеңири колдонула
баштагандыктан поезддер өз маанисин жоготуп, жер
которуунун негизги каражаты катары колдонулбай калды. 
 
Бирок Эркиндик бульвары жашоого жана жаштарга толо
бойдон кала берет. Ал жерде чоочундар жок. Ал жерде
баары өзү менен өзү. Эч ким бул жерди чыныгы “Бишкек”,
“Фрунзе” же “шаар” деп аныктай албайт. Эркиндик – баары
үчүн! Күндүн ар кайсы убактарында бул жерге ар кандай
адамдар келет. Эртең менен жашы 50дөн ашкан аялдар
балдары менен келгенин көрдүм. Бир караганда чоң энелер
неберелери менен жүрсө керек деп ойлодум. Көрсө кээ бири
бала карап иштейт экен. Ал аялдар эбак эле пенсияга
чыгып, азыр бала карап жан багып атышкан экен. Түшкө
маал жумуштан чыгып, бульварды аралап (кандай гана
сонун жер!) тамактанганы чыккан аябай көп адамдарды
көрүүгө болот. Алардын баары чыкыйып расмий
кийинишкен, айрымдары шашып, башкалары болсо
жайбаракат басып баратышат. Түштөн кийин болсо бульвар
бала бакчага айланат. Ошондой эле романтикалык жана
дагы достордун жолугушуу жайы боло калат.
 
ЗАРИНА УРМАНБЕТОВА
 
 

12Фотосүрөттөр: Зарина Урманбетова 

Фотосүрөттөр: Нелли Эркин 

12



Ош базарынын ызы-чуусунан бир нече чакырым жерде
интергельпо аттуу бир жана эки кабаттуу өзгөчө үйлөрдөн
турган район жайгашкан. Бул аталышты чечмелөө шаардын
көмүскө аң сезимине, жашыруун катмарына сүңгүп кирүүгө
тете.
 
Бул райондун аталышынын келип чыгышын иликтөө бизди
Тянь-Шань тоолорунан азыркы күндөгү Словакиядагы чакан
шаарчага чейин алып барат. 1923-жылы эсперанто
өздөштүргүсү келген чехословакиялык
интернационалисттердин тобу Жилина шаарчасына
чогулушат. Анда Кара Кыргыз автоном облусунда өнөр-жай
өнүгүүсүнө салым кошуу үчүн индустриалдык жамаатты
негиздөөнү максат кылышат. Рафел Марачек башчылык
кылган 1317 социалист Европадан ошол кездеги Пишпекке
келишкенде катаал турак-жай шарттарына жана өлүмгө
алып келген илдеттерге туш болушат да, кээ бири шаардан
кайтып кетүүгө аргасыз болушат. Бирок өз максаттарынан
тайбагандары калып калышып, Фрунзенин (азыркы
Бишкектин) шаар катары өнүгүүсүнө аябагандай зор
салымын кошушкан.
 
Өз ишинде коммунанын мүчөлөрү чех, словак, немис, венгер,
орус жана жергиликтүү тилден турган табигый сүйлөшүү
тилин иштеп чыгышат. Интергельпонун мүчөлөрү
кыялкечтер эмес, интернационалист болушкан. 1920-
жылдын ортолорунан тарта алар белгилүү бир иш-
аракеттерге тартылган. Чоң эле бир районду алар жок
жерден электр станциясы, мектеп, текстиль фабрикасы жана
өздөрүнүн архитектуралык чыгармачылыгынын негизинде
өзгөчө турак-жайлардын баарын баштан аяк тургузуп
коюшкан. 1943-жылы Интергельпо жоюлуп, мүчөлөрү
Советтер Союзунун душмандары атыгат да, сталиндик
куугунтукка кабылып жок болот.
 
Асел Осмонгазиева, Бегимай Мокеева жана куратор Лилит
Дабагян аталган райондун азыркы күндөгү абалы менен
таанышканы барганда, таптакыр башка Интергельпого туш
болушкан. Тешилген жолдор, короолордо токтоп турган
кымбат импорттолгон машиналар, имараттардын ортосунда
илинип турган түркүн түстүү кийим-буюмдар, көчөдө ойноп
жүргөн балдардын жагымдуу жүздөрү, улгайган
адамдардын зээриккен жүздөрү жана Ош базардагы
жумушчулар жашаган, дубалдары көчүп эскирген мурдагы
жатакана.
 
 
 

Шаар жана анын көмүскө аң сезими
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ностальгия [nəstɐlʲˈɡʲijə]: Интергельпонун айрым көчөлөрү
кароосуз калгандай көрүнөт жана өтмүштөгү күндөрдүн
элесин бергендей туюлат. Биринчи видеодон суу түтүгүнүн
жанында кошуналардын жолугушкан жерин көрүүгө болот.
Артында кыйрап калган имаратта жашаган улгайып калган
тургун Маша апанын монологу угулат. Ал шаардын
борбордук бөлүгү өнүгүп жатканы менен чет-жакасы
каралбай калганын айтып кайгырды.
 
Ал бул район жакшы каралган убактарга ностальгия болду.
Ал убактарда жумушчу класс экономикалык жактан абалы
бир топ эле жакшы болгонун жана бир рублдай акчага “бир
бөтөлкө арак, эт жана жумуртка келээрин” айтып эскерди.
Маша апа жаңы тургундар бул районго көчүп келатканына
жана Сталиндин тушунда болгондорду эстеп нааразы
болду. 
 
 

амнезия [ɐmnɨˈzʲijə]: экинчи видеодон райондун аталышы
туура эмес жазылып, дүкөнгө коюлганын көрүүгө болот.
Интергельпо деген сөздүн ордуна Интергильпо деп жазып
коюшкан. Бул Интергельпонун тарыхы шаардын бүгүнкү
тургундарынын эс тутумунан чыгып кеткенинен кабар
берет. Эс тутумду визуалдаштыруу долбоорунун бир мүчөсү
такси чакырганда, алар Интергельпо кайда жайгашканын
билмек тургай, андай жер бар экенинен кабары жок экен.

спокойствие [spɐˈkojstvʲɪje]
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Немисчеден которулду
 
2-троллейбус Ош базардын ызы-чуусунан өткөндөн
кийин көзгө өөн учураган бир дүйнө көрүнө баштайт. Бир
же эки кабаттуу, тамдары учтуу үйлөр, терезелери
тосулган жана дубалдары чоң. Шаардын борбордук
бөлүгүндөгү короолору курчалган үйлөргө
салыштырмалуу бул райондогу үйлөрдүн короолору
тосулган эмес жана элеттеги жашоонун элесин берет.
Шаардын борбордук бөлүгүндөгү короолор 2010-жылы
Бакиев бийликтен кулатылып, кандуу көтөрүлүштөн
кийин жана талап-тоноого байланыштуу курчалган эле.
 
Чындыгында эле бул райондогу кичинекей, убактылуу
салынган соода түйүндөрүндөгү сатуучу кыздардын
көпчүлүгү Кыргызстандын түштүк аймагынадагы элет
жеринен келишкен экен. Бир чети канткенде да бул район
унутулган жай катары эле эмес, унутулгандардын жери
катары жашап калды. Оор жумуш шарттарынан жана
жакырчылыктан жабыр тарткан адамдар короодогу суу
түтүктөрүнүн жанында топтолушат. Алардын дээрлик эч
кимиси Интергельпо көчөнүн аталышы же социалдык
долбоор катары кандай мааниге ээ экенин эстебейт.
 
ДАВИД ЛОЙПОЛД
 
 

| авто-антропологиялык үзүндү

Фотосүрөт: Асел Осмонгазиева, Бегимай Мокеева
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Ошентип сапарыбыздын аягында шаардын жүзүн
чагылдырган жайга келип жеттик. Ала-Тоо аянты
азыркы Бишкектин борбору болуп эсептелет. Бул жер
аркылуу шаар өзүн дүйнөгө (жана өзүнө) тааныштырат.
Аянттын бетиндеги өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурсак,
азыркы Кыргызстандагы бардык татаал көрүнүштөр
көз алдыбызга чагылат. Анын эки жүздүү бетинен
өлкөнүн жакынкы өтмүшүндөгү талаштуу жоромолдор
менен түшүндүрмөлөрдү (наративдерди) көрүүгө болот. 
Бул кыргыздардын өтмүшүнүн жаңы кыялдары менен
советтик келечектин эски кыялдары, Владимир Ильич
Улянов менен кыргыз эпосундагы баатыр Манас, бири-
бири менен кагылышкан жер.
 
Башы алынган (Украинада), талкаланган (Грузия) же бош
жаткан бассейнге ташталган (Армения) эгиздеринен
айырмаланып Бишкектеги Лениндин эстелиги болгону
Улуттук тарых музейинин аркасына жылдырылып,
кайра эле постаментке тургузулган. Аянттын алдында
Манастын, ал эми арт жагында Лениндин эстелигин
тургузуу менен Бишкектин борбордук бөлүгү өтмүшкө
байланыштуу бири-бири менен ат салышкан эки башка
наративди пайда кылган талаштуу жай бойдон калууда.
 
Борбордук аянттан алыс эмес жерде Туризм
министрлиги жайгашкан. Ал имараттын пайдубалынын
алдында болсо советтик “сыр” жатат. Советтер Союзу
өзүнүн 10 жылдыгын белгилегенде ал жерге 500 жылдан
кийин ачыла турган каттар катылган.
 
Совет доорунда бул аянт расмий майрамдарды жана
аскердик параддарды өткөрүүчү жай болгон. Бирок Ала-
Тоо аянты жана анын айланасы Бишкектин азыркы
тургундары үчүн кандай мааниге ээ? Перизат
Рахманбердиева менен Насиба Таштемирова, Лилит
Дабагян менен бирге аянтка барып билип келишкен.
 
 

Шаар жана анын эки жүздүү бети
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Ле́нин [lʲenʲɪn]: Видео эски аянттагы Лениндин эстелигинин 
жана Тарых музейинин аркасында тартылган. Жаркын
келечекти көрсөтүп аткан Лениндин эстелигинин жанында
отурган үч жаш жигит камерага кандай түшүп калган?

галерея [ɡəlʲɪˈrʲejə]: экинчи видеодон Ала-Тоо аянтынын
жанындагы көчө галлереясын көрүүгө болот. Бул жай
жаштар жолугушуу үчүн келген, коммерциялык чыгармалар
көрсөтмөгө коюлган, караокеде ырдай турган жана
сүрөтчү-сатуучулар отжимание жасап күч сынашкан
эклектикалык жер да болуп эсептелет.

 

селфи [ˈsɛlfʲɪ]: Ала-Тоо аянты 1980-жылы аскердик
параддарды жана расмий саясий иш-чараларды өткөрүү
үчүн курулган. Кийин бул жер 2005 жана 2010-жылдары эки
саясий көтөрүлүш өткөн талаа да болуп берди. Үчүнчү
видео эстеликтин жанынан тартылган. Ал эстелик 2010-
жылы көтөрүлүштө каза тапкандардын элесине арналып
тургузулган. Видеодон эки кыздын эстелик менен болгон
мамилесин көрүүгө болот. 
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Орусчадан которулду
 
Бишкекке биринчи жолу 6-классымда Туңгучта
туугандарымдыкына келгем. Ал кезде бул жер өтө деле
өзгөчө туюлчу эмес. Кийин эжем мага Ала-Тоо аянтын
көрсөтүп келем деп калды. Аябай толкундансам керек,
аянтка барыш үчүн атайын өзгөчөлөнүп кийингем.
 
Азырга чейин элеттин атмосферасы мага жакын
туюлат. Бишкекке барсаң, ыңгайсыз боло бересиң, ал
жерге таандык эмес экениңди туюнткан белгилүү бир
сезим бар. Мисалы, Burger House кафесине барсаң, бүт
эле шаардыктар отурганын көрүп, өзүңдү ыңгайсыз
сезесиң.
 
Шаардагы башка жайларга караганда борбордук аянт
ыңгайлуу жер. Себеби бул жерде жүргөн бардык эле
адамдар сага окшош... алты-жети баласы менен келген
үй-бүлөлөр, сүрөткө түшүп атышкан, кеч киргенде болсо
балдарына жалтыраган оюнчуктарды алып берип
атышкан... Көшөргөн фотографтар сүрөткө түшөсүңөрбү
деп тынбай сурап турушат, арт жагында болсо кыргыз
улуттук музыка чыгып турат. Аянтка биринчи жолу
келген коноктор болсо келип-кеткен аскерлерди кызыгуу
менен карашат.
 
Ошол эле учурда Ала-Тоо аянты чоочундар үчүн жай.
Өзүңдү аянтта эмес, бир коридордо тургандай да
сезишиң мүмкүн. Ал коридор сага шаардын башка
жайларына багыт берет. Бул жай аркылуу адамдардын
агымы тынбаганын байкоого болот. Бул жай баарына
жана ошол эле учурда эч кимге таандык эмес... 
 
Карнавалда болгон сыяктуу, бул жер байкоочуну
велосипедчендердин трюктары, караокеде ырдагандар
жана үлпөт кортеждери аркылуу өзүнө тартып турат. Бир
нече жыл мурда бул жерде чоң саясий иш-чаралар
өткөнүн элестетүү кыйын. 50 жаштардагы эркек киши
2005-жылы да, 2010-жылы да, эки революцияда тең,
катышканын айтат. Биз изилдөө жүргүзгөн күнү болсо
ал киши уулу менен сейилдеп жүргөн эле. Уулу ижарага
алган велосипедди бейкапар тээп, биздин
интервьюбузга кээде “Ата! Ата!” деп аралашып жатты.
 
Дагы бир респондентибиз балмуздак жана газдалган
суусундуктарды саткан аял эле. Ал жаш кезинен бери
Эмен багынын жанында иштеп келатыптыр. Азыркы
күндө адамдар өчпөс от жайгашкан жердин маанисин
түшүнбөйт деп нааразы болду. Ал жерде көбүнесе
велосипедчендер ар кандай трюктарды жасашат. Ар
түрдүү идеологиялардын тушунда тургузулган
эстеликтер азыркы күндөгү адамдар үчүн маанисин
жоготуп, эс тутумдан бара-бара өчүп бараткандай. Же
болбосо жаңы замандын шарттарында алар башка
мааниге ээ болуп аткандыр?
 
 
ПЕРИЗАТ РАХМАНБЕРДИЕВА, НАСИБА ТАШТЕМИРОВА
 
 

| авто-антропологиялык үзүндү

Фотосүрөт: Насиба Таштемирова, Перизат Рахманбердиева
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“Искусствонун максаты заттардын сезимин белгилүү 
болгондой эмес, туюлгандай кылып өткөрүп берүү” – 

Виктор Шкловский



Seeing, hearing and feeling the city
 
Visualizing Memory is an ongoing, sensory anthropological
project initiated by Lilit Dabagian, a Bishkek-based media
researcher and curator, and David Leupold, a Berlin-based
researcher in memory studies. Drawing from art and
anthropology, it seeks to explore and visualize the multi-
layered landscape of urban memory.

[...]
 
 
Visualizing BISHKEK | БИШКЕК (2018)
 
The �rst pilot project Visualizing BISHKEK (2018) was
launched to shed light on urban sites that tell new and
fascinating counter-narratives on the history of Kyrgyzstan's
capital. Graciously hosted at the art space of Laboratory Ci,
an introductory workshop brought together participants from
extremely diverse occupational backgrounds interested in the
topic - ranging from urban photographers, anthropologists
and historians to marketing specialists and journalists.
Within the framework of "Arts at Michigan" the project was
brought into classrooms at the University of Michigan in the
winter semester 2018/19
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Лилит Дабагян медиа изилдөөчү. Учурда Борбор Азия
университетинде сабак берет. Ал коомук-маданий, билим
берүү жана көркөм өнөр багытындагы бир нече
долбоорлордун тең демилгечиси жана тең куратору.
Алардын арасында Орусиядагы эмгек мигранттары
тууралуу Памир-Москва. Маданияттардын фестивалы
(2017), Эс тутумду визуалдаштыруу (2018-жылдан ушул
күнгө чейин), Музей архивин иргейт (2019) аттуу
Кыргызстандагы жашоонун тарыхына арналган
архивдик арт көргөзмө жана ARtBUS (2019-жылдан ушул
күнгө чейин) деп аталган Бишкектеги чыгармачыл
адамдардын баарлашууларын жана кино көрсөтүүлөрдү
камтыган иш-чаралар бар.

Давид Лойполд (David Leupold) Берлиндеги Чыгыш
таануу борборунда (Leibniz-Zentrum Moderner Orient
Berlin) эс тутум жана шаар изилдөө тармагында
изилдөөчү болуп иштейт. Ал 2018-2019-жылдары
Мичиган университетинде пост-доктордук изилдөөчү
болгон. Дэвид талаштуу эс тутум багытында көптөгөн
макалалардын, анын ичинде “Армян, түрк жана
күрддөрдүн талаштуу эс тутум саясаты” (Embattled
Dreamlands. The Politics of Contesting Armenian, Turkish
and Kurdish Memory, 2020) аттуу монографиянын автору.
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БИЗ КИМБИЗ?

катышуучуларга рахмат


