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Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар,
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Алатоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырта:
Алгалай бер кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер.
Өз тагдырың колуңда.

Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,
Досторуна даяр дилин берүүгө.
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип, 
Бейкуттукту берет кыргыз жерине.

Кайырма.

Аткарылып элдин үмүт-тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ага салтын, мурасын;
Ыйык сактап, урпактарга берели.

Кайырта.
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XIX—XX КЫЛЫМДАРДАГЫ КЫРГЫЗ 
КОЛЖАЗМА АДАБИЯТЫ

Кыргыз эли өзүнүн басып өткөн узак жана татаал жо- 
лунда жалпы түрк элинин бирдиктүү тутумунда жалпы, 
орток жазма маданиятка ээ болуп келгени ырас. Мына 
ушул жагдайда Орхон-Енисейлик таштагы жазуулар, 
Махмуд Кашгаринин «Диван лугат ат-тюрк» деген атак- 
туу сөздүгү, Ж усуп Баласагындын «Кутадгу билиг» 
поэмасы байыркы түрк элдери менен канатташ жашаган 
мезгилдеги кыргыз элине да толук тиешелүү орток мүлк 
катарында каралуу керек. Бирок, кийинчерээк, кыргыз 
эли өзүнчө жиктелип, өз алдынча эл, өз алдынча улут 
катары нда калы птана баш таганда өзүнүн бул орток 
мүлкүнөн ажырап, унутуп калган мезгилге да туш кел- 
ген. Бул жөн эле мезгил эмес. Бекеринен улуу «Манас» 
эпосу төмөнкүдөй сөздөр менен башталбайт:

Бирөе тентип Алтайга,
Бирөе тентип Кангайга,
Бирөө тентип Эренге,
Бирөе түшүп кетти тереңге...

Ушундай катаал кыргынга учураган эл жалпы орток ма- 
даниятынан ажырап, унутуп калары да шексиз. Ошентип 
дүйнөлүк маданий өнүгүштүн кербен жолунан сырткары кал- 
ган кыргыз эли өзүнүн эң негизги маданий мүлкү болгон 
поэзияны кантсе да оозеки түрдө кылымдан-кылымга, муун- 
дан-муунга өткөрүп сактап келди. XVI кылымда, айрыкча 
ХУП-ХУШ кылымдарда араптардын үстөмдүк таасири на- 
тыйжасында кыргыз элинин турмушуна ислам дини кире 
баштайт. Бирок бул дин кыргыз жерине диндик философия 
катарында толук орношуп, өнүгүп кетүүгө үлгүргөн жок. 
Ошондой болсо да ислам дининин жөрөлгөлөрү, каада-салт- 
тары кыргыз турмушуна каада-салт, жөрөлгө денгээлинде 
бекем орной баштаганы талашсыз. Кандай болсо да, кыр- 
гыз элинин аң-сезим инин ойгонуш унда, маданий 
өнүгүшүндө ислам дининин келиши белгилүү даражада оң 
маанидеги кызмат аткарды. Анткени, кыргыз айылында



газ жаза билгендиктен эл арасында аларды көбүнчө «мол- 
до» деген наам менен кошуп аташкан. Ушул жагдайдан 
алып караганда « молдо» деген кесипчилик дүйнөлүк «жаз- 
гыч-көчүргүч» деген наамдай бийик жана кадырлуу угул- 
ган. Мына ошондой «молдолордун» шыгы, аракет-эмге- 
гинин наты йж асы нда арап тамгасы  менен кагазга  
түшүрүлгөн кыргыз элинин эн биринчи колжазма адабия- 
ты жаралат. Демек, «молдо», «молдолук» бул жөн эле 
«жазгыч» же «көчүрүп жазгыч» эмес, бул баарынан мур- 
да -  жеке чыгармачыл инсан. Бирок бул жазгыч акындар 
өздөрүнүн табияты боюнча азыркы жазма адабиятка кара- 
ганда фольклорго алда канча жакын болчу. Тагыраак айт- 
канда, алар фольклордон, маселен, арман, терме-санат ыр- 
ларынын салтынан узап кете алышкан жок, ошондой эле 
индивидуалдуу жекече чыгармачылыктын, аң-сезимдүү 
авторлук чы гарм ачы лы кты н кесиптик дараж асы на 
көтөрүлүп жетише алган жок. Мындай болушу толук түрдө 
табигый, мыйзамченемдүү көрүнүш болчу. Анткени, мын- 
дай даражага жетиш үчүн биринчи жазгыч акындардын 
тагдырына берилген тарыхый мөөнот өтө кыска болду. Ма- 
селен, орус адабияты XVIII кылымдын бийик деңгээлине, 
Карамзиндин деңгээлине жетиш үчүн Х1-ХУП кылымдар- 
дын аралыгын, б. а. жети кылымдын аралыгын басып 
өтүүгө туура келген. Ал эми кыргыздын жазма адабияты 
бар болгону XIX кылымдын экинчи жарымында, XX кы- 
лымдын биринчи жарымында дүйнөгө келип, калыптана 
баштады. Анын үстүнө бул жазма адабият нукура улуттук 
негизден, улуттук кыртыштан өнүп чыккан жок. Ошон- 
дуктан аны колдоп, андан ары өнүктүрүп жиберүүгө шарт, 
өбөлгө түзүлбөдү, жазма адабияттын бирден-бир таянычы, 
базасы улуттук басма иши жок эле. Ушундан улам, би- 
ринчи жазгыч акындар көркөм сөз өнөрүнүн жаңы багы- 
тын баштоого гана, анын эң алгачкы негизин гана калып- 
тоого араң үлгүрүштү. Кыргыз эли ал мезгилде негизинен 
уруу-уруу болуп, бөлүнүп жашагандыктан, алардын орто- 
сундагы жалпы элдик, жалпы улуттук өз ара байланыш 
жокко эсе болгондуктан, бул акындардын чыгармачылы- 
гы да жекече бөлүнүп, негизинен өз-өз коктусунда, өз-өз 
дөбөсүндө обочолонуп кала берген. Булардын ушундайча 
бөлүнүп-болүнүп обочолонгон абалда турушу колжазма ада- 
биятынан кетенчиктеп, жалиы адамзаттык маданияттан 
четтеп калышыпа да себепкер болбой койгон эмес.

Кыргыз жергесине совет бийлигинин орношу жаңы- 
дан башталган колжазма адабиятынын андан аркы таг-

дырына кескин бурулуштарды алып келди. Маселен, алар- 
дын көпчүлүгүнүн чыгармалары өздөрүнүн мазмуну боюн- 
ча, айрыкча диндик багытталышы боюнча жаңы бийлик- 
тин саясатына, социалисттик идеологиянын жол-жоболо- 
руна туура келген жок, ал турмак карама-каршы болду. 
Мына ошондуктан, алар чындык турмушта дегеле болбо- 
гон сыяктуу «кара сандыктын» түбүнө жабылды (Молдо 
Нияз, Казыбек, Алдаш Молдо ж. б.) же элге каршы кан- 
дайдыр бир коркунучтуу көрүнүш катарында жарыялан- 
ды (Молдо Кылыч ж. б.), ал эми жазгыч акындардын кээ 
бирлери өздөрүнүн чыгармачылыгын жаңы бийликтин 
саясатына ылайыкташтырууга аргасыз болушту же аң- 
сезимдүү түрдө, ички ишеними менен ошондой жасашты 
(Т. Талканбаев, А. Жутакеев, Тоголок Молдо ж. б.).

Мына ушундайча түзүлгөн жаңы тарыхый шарттарда эң 
биринчи кыргыз жазгыч акындары өздөрүнүн калыптан- 
ган эстетикалык мектебин, бекемделген адабий салтын ор- 
нотууга жана улантууга үлгүрбөй калышты. Ал турмак алар- 
дын колжазмаларынын түпнускалары, колтамгалары, ал гана 
эмес өмүр баяны да толук сакталбай калышы да дал ушул 
тарыхый трагедиялуу кырдаалга байланыштуу.

Кыргыздын биринчи жазма акындары эмне жөнүндө 
жазышты, эмнени даңазалады жана эмнени ашкереледи? 
Баарынан мурда алар өз мезгили, өз доору жөнүндө жа- 
зышты, ал кандай мезгил, кандай доор экенин түшүнүп- 
билүүгө аракеттеништи. Ошондуктан алардын дээрлик бар- 
дыгынын чыгармаларынан Х1Х-ХХ кылымдарда кыргыз 
элинин башынан өтүп жаткан тарыхый окуялар, атап айт- 
канда, Кокон хандыгынын үстөмдүгү, Россия бийлиги- 
нин келе башташы, күч алып орной башташы, буга кара- 
та болгон кыргыз манаптарынын мамилеси, кыргыз эли- 
нин уруулук коомдук турмушу, көрүнүктүү манаптардын 
жашоо-өмүрү, алардын өз ара карым-катышы сыяктуу окуя- 
лар кеңири орун алат. Ошондой эле жазгыч акындар өмүр, 
өлүм, сүйүү темасына, адамдардын жүрүм-турумуна, жара- 
тылыш көрүнүштөрүнө арналган чыгармаларды жаратат.

Жыйынтыктап айтканда, XIX кылымдын орто чени- 
нен тартып, XX кылымдын башында жарала баштаган 
кыргыз колжазма адабияты (түпнускалардын дээрлик сак- 
талбай калганына карабастан) кыргыз элинин маданий 
тарыхында өзүнчө бир маанилүү тилкени түзөт, элдин өткөн 
турмушун, оор жана татаал тагдырын таанып-билүүдө баа 
жеткис көркөм байлык экени талашсыз чындык.



аны ктайт. Молдо Н ияз муну менен эле чектелбейт, эки 
дүнүйөнү бөлүштүрүүнү ого бетер ж иктейт, «о дүнүйөнү» -  
«ж акш ы га», «бу дүнүйөнү» -  «жаманга» ыйгарат.

Молдо Нияз «дүнүйө» жөнүндөгү ж алпы  ааламдык бийик 
темадан өтүп, кадим ки  эле кады ресе турмуш  жөнүндө, 
адамдардын жөнөкөй тиричилиги жөнүндө да өзүнүн өзгөчө 
санаттары н  ж а р а тк а н . А кы н  адам  турм уш у, тагды ры  
жөнүндө ойлонгондо, анын өзүнүн ж екече турмуш у, же- 
кече тагды ры  катары нда карайт, өзүнүн ж екече арманы , 
ж екече кайгы сы  катары  сүрөттөйт.

Баш Алай жайлап жаз болсо,
Мал багып келсем дейт эдем.
Сары жилик, кой жорго,
Саман тору, кара жал,
Саратан жемин үзбөстөн,
Ат багып минсем дейт эдем.
Бул арманым дагы бар.
Сазга кулун байлатып,
Бээлүү болсом дейт эдем,
Боз шыбактуу боз талаа,
Ботолуу каймал боздотуп,
Төөлүү болсом дейт эдем.
Алайга көчүп жаз болсо,
Көк-ала жылкы айдатып,
Көрктүү болсом дейт эдем.
Кундуз телпек, түлкү ичик,
Бөрктүү болсом дейт эдем.
Бул арманым дагы бар.

Көрүнүп тургандай, акы н анчейин гана кы ргы з турму- 
шунун өткөндөгү элесинин өзүнчө бир ачы к, даана сүрөтүн 
тартат, ошол аркы луу кы ргы з адамыны н «арманын» ачат. 
Көрсө, кы ргы з адамынын арманы асманда эмес, көктө эмес, 
кадим ки эле ж ерде, өзү ж аш ап, өзү күн көргөн айлана- 
чөйрөдө, карапайы м  турмуш та экен. Ага бири жетет, экин- 
чиси жетпейт, бири «зор» болот, экинчиси «кор» болот. 
Ушундан улам, адамдын «арманы» келип чыгат. Молдо 
Н ияз үч нерсени апы ртпайт, ж ок  нерсени көкөлөтпөйт, 
кады ресе эле м ал багы п, «төөлүү», «бээлүү» болгонду, 
кийим  кийип «көрктүү», «бөрктүү» болгонду бул турмуш- 
тун бийик мартабасы, ж еткен дөөлөтү катары нда көрсөтөт. 
Бирок акы нды н терең түшүнүгү боюнча «малдуу» болуу 
менен адамдын бактылуу болушу ж етиш сиз. Ошондуктан 
адамдын дагы бир «арманы» келип чы гат. Ал мындайча: 

Карчыга салып көлдөргө,
Каздарды алсам дейт эдем.
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Алты тогуз мал берип,
Наздарды алсам дейт эдем.

М ына уш ундай «наздардын» бири ж айлоого көчүп кет- 
кен «Ж агалм ай» сындуу К ы м чаж анды н образын элдик 
оозеки поэзияны н үлгүлөрүнө салы п сүрөттөйт.

М олдо Н и я зд ы н  ч ы г а р м а л а р ы н ы н  и ч и н д е  өзүнчө 
өзгөчөлөнүп турган ы  К урм ан ж ан  д атк а  жөнүндөгү са- 
наты  болуп эсептелет. Бул санат А лайды н атактуу ханы- 
ш асы К урм анж ан  датканы н  ж еке  адам ды к трагедиясы  
жөнүндө баяндайт. Орус бийлигинин келиш и менен кыр- 
гыз ж еринде тары хы й бурулуш тар болгону, ошондой эле 
уруучулук-патриархалды к тартип, ж ол-жобо менен ж а- 
ш аган коомдо күтүлбөгөн кайгы луу  окуялар  болгону да 
талаш сы з. К урм анж ан датка  дал ошондой оор тагды рга 
туш  келгендердин  бири. А лы м бектен  кийин  д аткал ы к  
дөөлөткө ээ болгон К урм анж ан өз уулдары ны н бири Си- 
бирге айдалы п, бири О оганстанга качы п, бири орустун 
колунан курм ан болуп ж атса да, уш ундай  ̂ жекече таг- 
ды рды н мүшкүлүнө карабастан  ал орус бййлиги менен 
элдешүүгө барат. А лбетте, бул К урм анж ан үчүн өтө эле 
оор эле, бирок ал элдин ты нчты гы  үчүн, бөөдө кы рсы кка  
кабы лбаш ы  үчүн орус бийлиги менен ж араш ууга аргасы з 
болчу. А кы н Молдо Н ияз К урм анж ан датканы н уш ул оор 
кайгы сы н бир кы й ла  таасирлүү сүрөттөгөн.

Кара түн менен там басып,
Карып болдуң бу чакта.
Абдуллабектен айрылып,
Дүйнөң кетти шо чакта.
Муңдуу болдуң бу чакта.
Булбулуңан айрылып,
Муңайгансың о чакта.
Жалтанчаак бу чакта,
Жакшы уулуңан айрылып,
Жаңылган башың о чакта.
Жолборсуңан айрылып,
Жолдон чыктын о чакта.
Адамдын баары жайланып,
Алайдай жакшы жер гана?

«Даткайым». Акындын бул санаты кыргыз аялынын сым- 
батын, сулуулугун, бийик адамгерчилик сапатын, акылман- 
дык касиетин даназалайт. Ар кандай мактоо ырындай эле 
бул чыгарма деле күчөтүп, апыртып сүрөттөөдөн куру эмес. 
Бирок ошондой болсо да аялдын нукура сапатын көрсөтүү 
үчүн акын бул аялдын элесин реалдуу жаш аган аялдардын 
кебете-кешпирине, кы лы к-ж оругуна, атак-наамына салыш-
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тырат. Н атыйжада Алымбектин Курманжаны, Бакыбектин 
Базарж аны , Султанмураттын Супсурканы, Аш ымбайдын 
Айш ажаны, Ы рыскулбектин Канышасы ж . б. аталат. Ал- 
бетте, бул аттардын көпчүлүгү азыркы окуучуга эчтеке деле 
туюндурбайт, бирок өз учурунда конкреттүү адамдын обра- 
зын ачуу үчүн, өз учуру үчүн атак-наамдуу аялдарды аташ 
акы нга өтө зарыл болгон. Анткени акын:

А к бети айдын жүзүндөй,
Көздөрү чилги жүзүмдөй.
Чачы кара кундуздай,
Сааркы Чолпон жылдыздай.
Кашы кара пиликтей,
Колдору коюн жиликтей,
Конодо озгон күлүктөй.
Султан боюн карасаң,
Суудан чыккан сүлүктөй 

болгон сулуунун образын тартуу м аксаты н көздөгөн.
М олдо Н и яз  кы р гы з ад аб и яты н ы н  тары хы н д а кол- 

ж азм а  адабиятты  баш тагандарды н эң ал гач кы л ар ы  ка- 
тары  өз доорун, өз зам ан ы н  даан а , таасы н  ы рдаган  ди- 
ний түшүнүктөгү акы н  катар ы , өчпөс м урасы н калты р- 
ган акы н  катары  баалуу.

СУРООЛОР ЖАНА ТАПШ ЫРМАЛАР:

1. Молдо Н ияз канча тил билген ж ана анын тил билгич 
өнөрү чыгармачылыгына кандай таасир берген?

2. Молдо Нияздын чыгармачылыгы социалисттик заманда 
кандай себептен унутта калды?

3. Акындын чыгармачылыгын алгач ж олу ким изилдөөгө 
алган?

4. Молдо Нияздын чыгармаларынын башкы темасы жана 
көтөргөн маселелери кайсылар?

5. Молдо Н ияз адеп-ахлак ж агы нан адамдарды эмнеге  
үндөйт?

6. Акындын философиялык ойлорунун маңызы эмнеде?
7. Молдо Нияздын санаттарынан жатка айта билгиле.

\

Н У Р М О Л Д О  \
(1838 -1920)

Нурмолдо Н аркул уулу кы ргыздын классикалы к акын- 
дар поэзиясынын улуу өкүлдөрүнүн бири. Ал 1838-жылы 
Алабука районунун Кош терек айы лы нда ж ары к дүйнөгө 
кслген. Нурмолдо бала кезинде эле тын, чыйрак, зээндүү^, 
таланттуу бала болгон. <<От болуп чы ккан жаш ынан, оттой 
күйгөн башынан» деп ал жөнүндө Коргоол акы н бекеринен 
ырдаган эмес. Бала Нурмолдо адегенде Коштеректеги ме- 
читтен окуп, кат таанып, сабатын ачкан. XIX кылымдын 
40-жылдарында мечитте окуп жүргөндө ал молдолордун айт- 
кандарын, китептеги ж азылгандарды дароо чап илип ала 
койгон өзгөчө зээндүүлүгүн көрсөткөн. М ына ошондуктан 
биланын бөтөнчө ш ык-жөндөмүн байкаш кан  туугандары 
ж ана окуткан молдолор мечиттеги окуусу аяктагандан кийин 
Нурмолдону андан ары чоң окууга жөнөтүүнү чечишкен.

Ошентип, Нурмолдо Н аркул уулу 1850-жылдарда На- 
манган калаасы ндагы  Молдо К ы ргы з медресесинде окуйт. 
Нурмолдо аталган  медреседе да өз жөндөмүн көрсөтүп, 
алды ңкы лардан  болуп окуп, кийин окуусун бүткөндөн соң 
уш ул эле медреседе мударис — окутуучу болуп калган .

Медреседе мугалим бөлуп жүргөн кезинде, ал тагдыр- 
дын буйругу менен И ндияны н К аш мир ш аары на барган.
«Үлкөн ш аар экен К аш мири, тааныбайт мени эч бири>>, 
ден ырдайт Нурмолдо бир ырында. Нурмолдонун өмүрүндөгү 
бул окуя жөнүндө Ж ум ан аттуу календер өз мезгилинде
♦ Кы ймы лдаты п Каш мирди, далайды көрүп бу жолдо, даа- 
пмш ман болду Нурмолдо», -  деп ырдаган экен. Нурмолдо 
Кашмирде 5 ж ы лча жүрүп, өнөр-билим үйрөнүп, Кашмир- 
ден ары А рапстандагы  М екке, М едина ш аарлары н кыды- 
рып, анан көп ж ы лдан кийин чоң таж ры йба, өнөр-билим 
топтоп, А лабукага кайты п келген. Нурмолдо өз доорунун 
билимдүү адамы болгон. М аалы маттарга караганда ал арап, 
(]>арсы, түрк тилдерин билген. А нын оор кеселдерди айык- 
тырып жиберүүчү табыпчылык өнөрү да болгон.

Ал өзүнүн ыр, поэмаларын кагазга түшүрүп ж азган . Эс- 
керүүлөргө караганда, учурунда Нурмолдонун Юго ж акы н
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кол ж азм а  түрүндөгү китеби болгон. Нурмолдо өз зама- 
нында акын катары, чоң молдо катары, чоң табып-дарыгер 
катары бүткүл Түркстанга атагы чыгып, а түгүл чет өлкөлөргө 
да белгилүү болгон. Нурмолдонун өзүнүн байбичеси Толгонай- 
дын ж ана Нурмолдонун окуучусу Н азар м ат  Ж ай л о о б ай  
уулунун төмөнкү эскерүүлөрү улуу акы н д ы н  өз доорун- 
да кан д ай  д ар аж ад агы  инсан  болгондугу ж өнүндө бизге 
көп кабар  берип турат.

ал.
атыкты. Ар жактан келгендер ар башкача улуктап аташчу. Мек- 
ке, Мединадан, Кашмирден, Пакыстандан, Ыстамбулдан, Кы- 
рымдан, Самаркенттен, Букарадан, Казандан жана башка ушун- 
дай сыяктуу жакгардан келгендер: «Түркыстандын ак эшени 
барбы?», «Алаштьш ак эшени кайда?», «Тураидьш ак эшени 
үйдөбү?» — дешип добуш сальш келшне турган». (Нурмолдо. -  
Бишкек, 2003, 540-41-беттер)1.

Нурмолдо бир нече тил билген, ал тилдерде көп китептер- 
ди окуган билимдүү адам болгондуктан түрк калктарынын та- 
рыхын, Куранды, диндик санжыра-икаяларды, чыгыш ада- 
биятынын үлгүлөрүн ж акш ы билген. Ал айрыкча, кыргыз эли- 
нин оозеки көркөм адабиятын, эпосторун, элдик поэмаларды, 
ырларды терең билген. Өзү манасчы да болгон. Анын манас 
айтканы жөнүңдө Токмолдо аттуу адам мындайча эскерген:

«Ш арапатың колдогур олуйа акы н мударис Нуракем Мар- 
казий  (борбордук) А сийада П иш пек, Таш кент, А ш кабат 
ж актарда кы ргызча ырдар эле. Кыргызчаны чала түшүнгөн 
угармандар арасында: Дүйшөмбү, Самаркент, Букар, Казан, 
Упа, Кырым, Урум, Ыстамбул ш аарлары  тараптарда орток 
туркий тилде (кыпчакча) ырдаган. Орток тилге түшүнбөгөн 
Кабулда, Каш мирде, М екка-М адинада ж ана баш ка улук 
ш ахарларда арап тилинде төгүп ырдар эле. Ош ойактарга 
зы йаратка барып келгендерден ойакты ктар арап тилинде 
төгүп ьфдаганына жуда мамнун болуп ыраазы  экенин бил- 
дирген дубай салам кат жолдогонун алы п келиш кенин мага 
да көрсөткөн Нуракем. М ындай көп каттардагы: «Туран 
Түркыстанынын Наменкент вилаетиндеги Коштерек кыш- 
тагында ж аш аган жигарим (боорум) олуйа мударис акеш ен 
арап Нурмолодого» деп ж азгандары  кы зы к2.

1 Бул эскерүүлөр өз учурунда кандай кагазга түшүрүлсө, ошол калы- 
бында бергенибизди окуучуларга эскертип коёлу.

2 (Назармат Жайлообай уулу. Нуракем -  олуя, акын, мударис, аке- 
шен эле. -  Нурмолдо, 521-бет. Бул текст кагазга убагында кандай 
түшүрүлсө, ошол калыбында цитата катарында келтирилди).

«Кызым, Айсулуум! Менин айтканымды кулагына бекем куюп 
Атаңын ысмы Нур эле. Молдолукту өздоштүрүп, Нурмолдо
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А тактуу Нурмолдо улуу Токтогул, Ж еңиж ок, Эшмам- 
бет сы яктуу акы ндарды н устаты  да болгон. Бул ф акты ны  
Токтогул акы нды н

Көздөрүндө огу бар,
Колдорунда чогу бар,
Устатыбыз — Нурмолдо — 

деп ырдаганы  ж ан а  Ж еңиж октун:
Карматып калем оң колго,
Ж етелеп илим жолуна,
Ж етектеген Нурмолдо — 

деп эскергенинен билебиз. А л эми Нурмолдонун өзү да 
Ш акирттерим Токтогул,
Эшмамбет экөө наркы бар.
Эл ичинде ээлеген,
Изгиликтүү баркы бар, - 

деп ырдап отурат. Демек, Нурмолдо өз заманында көп акын- 
дарга өрнөк көрсөтүп, акы нды к өнөрдүн таалимин берип, а 
түгүл кээ бирөөсүн мечит-мектепте окутуп, тамга тааны- 
тып, сабатын ачкан. Чыны нда эле улуу Ж еңиж ок акы н 
бала кезинде Нурмолдонун колунан окуп, кат тааныган.

Нурмолдо өзү да курч сөздүү, торгой тилдүү, дин жобо- 
лорун ыр менен ж ам гы рдай  төгүп айткан  ак таңдай акы н 
болгон. Ж ам гы рдай  төккөн ы рлары н кагазга да түшүргөн 
ж азгы ч  акы н  эле. У чурунда Нурмолдону көргөн атактуу 
Арстанбек акы н  аны минтип мүнөздөп ырдаган экен. 

Адыгине Нурмолдо,
Аят сөзү бир жорго,
Сымбаты ашкан жан экен,
Шарияттан шар экен.
Сүйлөгөнү курч экен,
Кол жетпеген мүлк экен.

Ж огоруда ай ты лган дай , Н урмолдо ы рлары н кагазга  
түшүрүп, он к о л ж а зм а  ки теп  түзүп, санды гы на салы п 
жүргөн. А нын поззиясы  эл арасында кеңири белгилүү бол- 
гон. Бирок тилекке карш ы , колж азм а китептердин бири 
да биздин күнгө ж еткен  ж ок. Мунун негизги себебин про- 
фессор Советбек Байгазиев мындайча туура түшүндүрөт: 

«Дин, мечит-медресе, кожо-молдо, бай-манап десе «че- 
кеси» тырыш ып, итатайы тутулган коммунисттик-атеист- 
тик идеологияны н туш унда Түркстандын улуу уулдары- 
нын бири -  акы н  ж ана агартуучу Нурмолдо тап душ ма- 
ны катары  кара  тизмеге алы ны п, ысымын атоого тыюу 
салы ны п, көркөм  мурастары  куугунтукталы п, кол ж аз- 
м алары  колго тийген ж ерде өрттөлүп, болыпевиктердин
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таман асты нда тепселип, кор болгон. Тапты к эрегиш ке, 
диндик идеологияга чулганган эски дүйнөнү биротоло кый- 
ратабыз деп бир жактуу ураан көтөргөн кы зы л коммунист- 
терге Нурмолдонун медресе, мечиттерде мударис болуп иш- 
тегендиги, имам, молдо, эшен болгондугу, кудайга ишенген 
акын экендиги, чыгармаларында динди ырдагандыгы жак- 
кан эмес. Расмий бийлик «пролетардык массаны» мындай 
«феодалдык -  диндик идеологдун зыяндуу» таасиринен оолак 
кармагысы келген. Бир кезде Нурмолдо өзү «Тарыхты тан- 
ганын -  тамырсыз калганың» деген терең ойду айткан. Чын- 
дыгында эле, большевизм өсүп ж аткан муундарды өз эл-жур- 
тунун өткөндөгү маданий-адабий тарыхына карата маңкурт- 
ка айландыруу жагынан көп нерселерге жетишти. Натый- 
жада, жащырганда не, Нурмолдо акын, агартуучу ушу соңку 
мезгилдерге чейин эле көпчүлүк калайы к-калк үчүн бел- 
гисиз «материк» өндүү болуп келди». (С. Байгазиев. Нур- 
молдо -  туңгуч агартуучу -  Биш кек, 2006-жьш, 5-бет.)

Цитатага алынган С.Байгазиевдин бул сөзүндө Нурмол- 
до агартуучу катары да айтылып өткөн. Чынында эле, Нур- 
молдо Н аркул уулу XIX кы лы мдагы  туңгуч агартуучулар- 
дын бири болгон. А л А л аб ука , А ксы  ай м ак тар ы н д а  Ок- 
тябрь революциясына чейин бир нече мечит-мектептерди 
уюштуруп, балдарды окуткан. Нурмолдо мечит-мектепте 
дин менен катар математиканы, агрономияны, география- 
ны, тарыхты, адабиятты да окутуп, өз доорунун педагоги- 
касына чоң ж аңы лы к киргизген дааныш ман агартуучу бол- 
гон. Ал тары хта биринчи ж олу мечит-мектепте «Манас» 
эпосу боюнча дарстарды окуп, кы ргы зды н элдик оозеки 
адабиятын окуу-тарбия ишине киргизген.

Балдарды  улуттук улуу мурастардын духунда тарбия- 
лоого аракет кы лган . Нурмолдо Н аркул  уулунун агартуу- 
чулук-педагогикалы к иш мердиги жөнүндө биринчи ж олу 
эмгек ж азган  ошол эле профессор Советбек Байгазиев өз 
оюн китебинде минтип ж ы йы нты ктаган :

«Акырында ж ы йы нты ктап айтарыбыз, улуу агартуучу 
Нурмолдо Н аркул уулунун педагогикалык идеялары ж ана 
мечит-мектептеги окуу-тарбия ишмердиги улуттук кырты- 
шыбыздагы орчундуу тарыхый мурас, дидактикалы к, ме- 
тодикалык сабак катары бүгүнкү алатоолук педагогдор тара- 
бынан бааланууга ж ана үйрөнүлүүгө тийиш деп ойлойбуз. 
Н у рм ол д он ун  оку у  та р б и я  и ш м ер д и ги н д е  ж о го р у д а  
көрүнгөндөй, бүгүнкү педагогиканын бир катар принципте- 
ринин башталмалары ж ана прообразы жатат.

И лгери Ж еңиж ок ырдаган экен:
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«Ыргап колдо каламды,
Молдо кылып чыгарган,
Караңгыдагы адамды.
Илимий жолго жетелеп,
Тай-тайлатып кадамды.
Түбөлүк кантип унутам,
Нурмолдодой абамды».

Мына ушинтип Ж еңижок гана эмес, туңгуч даанышман 
пгартуучубуз Нурмолдо жөнүндө бүтүндөй кыргыз журту Ьф- 
дип жүрсө, тарыхый тамырыбызга таазим эткен болор элек». 
(('. Байгазиев, Нурмолдо -  туңгуч агартуучу -  50-бет.)

Ж огоруда айтылгандай, Нурмолдо Мударис акындын ке- 
иегинде өз колу менен ж азган он колж азма ыр китептери 
Гюлгон. Тилекке карш ы , ал колж азмалар бизге жеткен ж ок. 
Пурмолдонун поэтикалык чыгармаларынын бир кы йласы  
олдин эсинде сакталып калганы  боюнча гана бүгүнкү күнгө 
жвтип отурат. Акындын ырларын эл арасынан жыйноодо 
плпбукалык фолькЛор жыйноочу Калмурат Рыскултегин- 
дип эмгеги зор. Нурмолдонун К. Рыскултегин ж ы йнап топ- 
тогон чыгармалары 2003-ж ылы өзүнчө бир томдук түрүндө 
Пишкекте ж ары к көргөн.

Нурмолдо Н аркул уулунун поэзиясынын тематикасы ар 
'•'ҮРДҮҮ- Ж ары яланган бир томдугуна Нурмолдонун айтыш- 
гиры, учураш уу ырлары , санат-насыяттары, нускоолору, 
философиялык ырлары, табы ш м актары , кошоктору, дин 
багы ты ндагы  чы гарм алары , «Санамжан», «Азиретаалы, 
Дарийка», «Гүлгаакы» сыяктуу поэма, дастандары, элдик 
т л т  ырларынын нугунда ырдалган көптөгөн ырлары топ- 
толгон. Чыгармаларынан Нурмолдонун ырды уйкаш тарьш  
кслтирип, нөшөрлөтүп төккөн чебер экендиги, сезимдерди 
козгоп ырдай билген лирик, акы л чабыты кенен нускоочу, 
цц мезгилинин көйгөйлөрүн беш колундай билген сергек 
жана алысты көргөн көрөгөч, дааныш ман, сөздү чукугун- 
днн тапкан курч акы н экендиги ачы к туюлуп турат. Масе- 
"'■н* Нурмолдо «Замана» деген ырында Нурбай акы нга жооп 
| |.1лып, абдан терең ойлорду айткан:

Тоголото чапкыдай,
Тобуң эмес замана.
Кааласаң союп жегидей,
Коон эмес замана.
Кулаткыдай ташынан,
Зооң эмес замана.
Тез алмашып кийгидей,
Тонуң эмес замана.



Кайда болсо баскыдай,
Жолуң эмес замана.
Катындар башка салынчу,
Жоолук эмес замана.

М ынауш интип, Нурмолдо «Замана» ырында замана, мез- 
гил менен топ сыяктуу ойноого болбойт, заманага етө жооп- 
туу мамиле жасап, аны терең үйрөнүү керек, сен акылгөйлүк, 
көрөгөчтүк кы лы п, илим-билим үйрөнүп, терең ойлонуп, 
айла-амал менен изденсең, жоопкер болсоң гана замандын 
ачкы чы н, тилин таап, ийгиликке жетесиң деген идеяны 
бизге тартуулайт.

Нурмолдо өзү ойлоп чы гарган табы ш м актары  да кы- 
зы ктуу. Бир-эки мисал келтирбей кетүүгө болбойт. 

Куйругу бар -  конбойт, 
канаты бар -  учпайт, 
буту жок сойлобойт. (Балык)

Бул эмне, тапчы аке:
буту алтоо, көзү төртөө, колу экөө,
куйругу бирөө, оозу экөө?

(Киши атка мингенде) 
Нурмолдо өзүнүн бул өндүү көптөгөн табы ш м актары н 

балдарды мечит-мектепте окутканда пайдаланган.
Нурмолдонун жалпы эле поэзиясына терең маани берип тур- 

ган акындын философиялык позициясы, көз карашы жөнүндө 
профессор Советбек Байгазиев мындай деп таасын жазат:

«Таш аласы ң -  таш  урсаң, ж аш  аласы ң, ж аш  берсең, 
кы ш  берсең, кы ш  аларсы ң, ыш  берсең, ы ш ы н ал арсы ң » , -  
деп ж ы йы нты ктайт, Нурмолдо. Өзүңдөн баш ка дүйнөгө 
карата м ы ндай мамилеге акы н-дааны ш м ан альтернатива 
издейт. Н айза, кы лы ч керек эмес, дейт Нурмолдо, му- 
нун аркасы нан кийин балдарың азап  тарты п калат, иш- 
тин эң ж акш ы сы  бул — бөлөктөргө ырайы мдуу, ак  пейил, 
адал ниетте болуу. Ошондо «ы ракатка канасы ң». Элдер 
арасы ндагы  ошондой ак ниет мамилени бекемдей турган 
нерсе бул -  ты нччы лы к, бейпилчилик ш арттагы  соода. 
«Андан көрө соода кы л, табарга табар аласын» дейт фило- 
соф Нурмолдо. Нурмолдо м ы на уш ундай товарга товар 
алган мамиле бөлөк дүйнө менен болгон алаканы н мый- 
зам ы  болууга тийиш  деген иш енимге бекиген. Ошондо 
зордук өзүнүн ордун ж ак ш ы л ы к к а  бошотуп берет.

Мына ушул эл -  калк аралык товарга товар алмашкан 
ынтымак философиясын Нурмолдо инсан аралык мамиле- 
лердин чөйрөсүнө да которбой койгон эмес. Бул чөйрөдө да
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гаш ыргытсаң, кайра таш аласың, тескерисинче «Аш бер- 
сең -  аш  аласың», «Бөлтүрүгүн уурдасаң, бөрү да өч алат», 
«Впарлашкан -  билгенге ж акш ы », «Бирөөгө жамандык сал- 
ганың -  өзүндү бутуңан чалганың», «Ы шкырышса -  ынты- 
мак качат, ызаатташса көңүлдү ачат», «Өрдөк жеген каз бай- 
лайт» деп корутундулайт Нурмолдо өзүнүн нускоолорунда. 
Тирешкенден баарлашкан артык. Баарлаш уу азыркыча айт- 
каида, диалог -  мынакей эң керектүү инструмент. Окуу-тар- 
(>ия процессиндеги Нурмолдонун жанагындай шакирттерге 
мордук кьшбаган, кагып-силкпеген, адамгерчиликтүү, гуман- 
дуу мамилеси ж ана педагогикалык сабьфдуу жүрүм-туруму 
Гшр жагынан мына ушундай жогоркудай философиялык ички 
ипсандык позициядан агып чы ккан дешке негиз бар.

Нурмолдонун «Нускоолор» деген ж алпы  аттын алдына 
Гшрнккен кыска саптардан турган ырлары да өзүнүн мазмун- 
дуулугу, турмуштук-тажрыйбалардын маңызын камтыган на- 
гмяттуулугу менен айырмаланат. Нурмолдо мындай нускоо- 
>|<>|)ду элге, жаштарга тарбия, багыт берүү максатында ырдаган. 
Маселен, «Тарыхты танганың -  тамырсыз калганың», -  дейт 
11урмолдо бир ьфында. Бул бүгүнкү күн үчүн абдан маанилүү.
11урмолдонун бул накылы Чыңгыз Айтматовдун Маңкуртчу- 
пук жөнүндөгү ою менен үндөхнүп турат. Эгерде биз өзүбүздүн 
улуггук тарыхыбызды унутсак, жети атабызды, ата-баба сал- 
гын билбесек, анда чынында эле тамьфыбыздан ажырап, өз 
'1нч'ине каршы ж аа тарткан маңкурт Жоломанга же Бугу эне- 

ок аткан, өз бешигин бүлүндүргөн Орозкулга («Ак кеме» 
фильмин эсте) окшошуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан, өз 
алинин, өз мекенинин тарыхьш билүү, аны менен сыймыкта- 
иуу ар бирибиздин парзыбыз. Нурмолдо бизди ушуга чакырат. 
Ошоңдой эле Нурмолдо бир нускоосунда «каргалардын ара- 
смнда шумкар карьш, качьфлардын арасында тулпар карып» 
дНгг. Бул да терең айтылган турмуштук ой-сабак. Чьшьшда, ич 
дүНиөсү кең эмес, чектелген майда кишилер акылман, залкар 
идамдарга түшүнбөй, кайра андай мыктыларды тебелеп, кор кы- 
щ.ш коорун турмуштан байкап жүрөбүз. Маңцалар чыньпы, бийик, 
Ш1.1Л нерселерди баалаганга жөндөмсүз. Асьшды асыл баалайт, 
йий чкти баалаш үчүн өзүң да бийиктикке көтөрүлүшүң керек. Нур- 
М1 >лд( > акындьш нускасы мьша ушундай.

Жериңи сатканың 
Элиңи сатканың.
Келечегиңи атканың.

Атаң карыса күң алдырба,
Энең карыса күл алдырба.
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«Бүроөгө жамандык салганың -  
Өзүңдү бутуңан чалганың».

Бакыт чыгаандардыкы:
Бир жеңден кол,
Бир жакадан баш чыгаргандыкы.

Адамкерчиликтен чектелгениң,
Элден ажырап жектелгениң.

СУРООЛОР Ж А Н А  ТАИ Ш Ы РМ АЛАР:

1. Нурмолдону эмне үчүн жазгыч акын дейбиз?
2. Нурмолдонун кандай инсан болгондугун мүнөздө.
3. Арстанбек Буйлаш уулу Нурмолдо жөнүндө эмне деген?
4. Нурмолдонун чыгармаларын коммунисттик идеология 

эмне үчүн четке каккан?
5. «Наадан менен пайгамбар» чыгармасынын негизги 

идеясы эмне?
6. Нурмолдонун тутунган көз караштык позициясынын 

бүгүнкү күн үчүн мааниси эмнеде?
7. Нурмолдо туңгуч агартуучубу?
8. Нурмолдонун өмүрү ж ана чыгармачылыгы жөнүндө 

реферат жазгыла.
9. Нурмолдонун жаккан саптарын жаттап алгыла.

молдо кылыч
(1866-1917) ‘

Кыргыз элинин маданий өнүгүшүндө колж азма адабият- 
ты баш тагандардын ж ана негиз салгандардын бири Ша- 
мыркан уулу Молдо Кылыч 1866-жылы Кочкордун Бугучу 
деп аталган жеринде туулган. Туулган теги боюнча ал Коч- 
кор сарбагышын бийлеп келген белгилүү чоң манаптын ту- 
кумунан. Маселен, анын чоң атасы кы ргы з жеринде бол- 
гон далай кыргындуу тары хый окуяларга түздөн-түз катыш - 
кан Төрөгелди манап болгон. Ата-тегинин ушундай артык- 
чы лы к ш арттары ж аш  Кы лы чка, азы ркы  түшүнүк менен 
айтканда, кат-сабатын ачып, китеп окууга, ж азууга үйрөнүү 
мүмкүнчүлүгүн берген. Ал кезде текш и билимсиз, караңгы- 
лы к доордо кат-сабатын ачуу Молдо К ы лы чка окшоп, ко- 
лунда мүмкүнчүлүгү бар бирин-экин адамдын гана колунан 
келген. А кындын өмүрүн ж ана чыгармачылыгын эң бирин- 
чи ж олу илимий негизде изилдеген Тазабек Саманчиндин 
бнлдирүүсү боюнча Молдо Кылыч кандайдыр бир мектептен 
атайы ырааттуу түрдө билим алган эмес, ал көбүнчө айылда- 
гы молдолордун жардамы менен кат-сабатын ачкандан кийин
оз билимин өз алдынча, өз аракети менен өркүндөтүп, көркөм 
адабиятка ш ы гы  эрте ойгонуп, ал Ч ы гы ш  поэзиясынын 
птактуу өкүлдөрү Навои, Хафиз, Безил ж . б. чыгармаларын 
окуган, ал турмак, Казандан чыгып турган «Юлдуз» деген 
гезит менен тааныш  болгон.

Молдо Кы лы чты н нукура колтамгасы  (автографы) сак- 
тплып калган  эмес. Буга негизинен эки себеп бар. Бирин- 
чиси, кандай гана колж азм а болбосун, аларды улут^ук бай- 
лык, улуттук дүйнө-мүлк катары  сактоо кы ргы з элинде 
мпданият деңгээлинде өнүккөн эмес. Экинчиден, Совет бий- 
лиги кезинде Молдо К ы лы чты н чы гарм ачы лы гы  катуу 
снж'ий кысымга алы нган ш арттарда эл арасында сакта- 
л м и, калгандары  өрттөлүп, ж ок  болуп кеткен болуу ке- 
I ><1. . Мына уш уга байланы ш туу Молдо Кы лыч качантан 
тпртып ыр ж аза  баш таганы н, кайсы  чы гарм асы  кайсы  
лч.1 лы жазылганын, б. а. акы нды н чы гарм ачы лы к ж олун 
Оаштни-аяк бир тартипке келтирип ы раатка  салуу мүмкүн 
■мес. Бар болгону акы нды н чы гарм алары н биринчи ж олу
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иликтеп , топтоп ж ары ял аган  окум уш тууларды н берген 
м аалы м аттары  боюнча айры м  гана божомолдорду айтууга 
болот. Молдо К ы лы чты н поэзиясы на чоң м аани берип, 
аны дилгирлик менен ж ары ялоого, калы ң  элге жеткирүүгө 
биринчи демилге көтөрүп, ж ан-дили менен кириш кен чоң 
окумуш туунун бири И ш еналы  Арабаев болгон. Ал киш и 
1911-ж ы лы  Казан ш аары нда Молдо К ы лы чты н «Кысаи 
Зилзала» деген казалы н  ж ар ы к к а  чы гары п, бул китепке 
ж азы лган  «Алгы сөздө» төмөндөгүдөй билдирет: «Сарба- 
гы ш  уругунан, К ара Кочкор туругунан чы ккан  маш фур 
(белгилүү) ш айы р (акын) Молдо К ы лы ч 20 ж ы лдан  бери 
акы нды к менен көп казал  ж азы п  чы гарган эле». Эгерде, 
китеп чы гы п ж аткан  окуя 1911-ж ы лы  болуп ж атса, эгер- 
де ошол учурдан 20 ж ы л мурда Молдо К ы лы ч ыр ж аза 
баш таган болсо, анда акы нды н чы гарм ачы лы к ж олунун 
баш талы ш ы  1891-ж ы лга барып такалат. Ошондо Молдо 
К ы лы ч 25 ж аш та болот. Б ул , албетте, божомол гана. Се- 
беби И. Арабаев өзүнө гана белгилүү учурду, ф акты ны  
айтып ж атат. А чы ны нда ы р ж азуу  м аш акаты  андан да 
эрте баш талган болуу керек.

Ушул эле мисалдан көрүнүп тургандай, Молдо Кылыч- 
тын өмүр баянын, чы гармачы лы к тарж ы м алы н толугу ме- 
нен тактап, аны ктап көрсөтүү мүмкүн эмес. А нткени алар 
жөнүндө өз учурунда ж азы лы п калган  эч нерсе ж ок. Би- 
рок ошого карабастан кы ргы з маданияты ны н тарыхында 
Молдо Кы лычтын ысмын өлбөс адамдардын катары на кой- 
гон окуя, бул 1911-ж ылы Казан ш аары нда ж ары кка  чык- 
кан «Кысаи Зилзала» деген ыр казалы . Бул кы ргы з ти- 
линде китеп болуп чы ккан  биринчи көркөм  чыгарма. Аны 
жазган, ж араткан киш иси, автору белгилүү биринчи көркөм 
чыгарма. Ошондуктан, дал уш ул учурдан тартып кы ргы з 
ж азм а адабияты өз тары хын баш тайт, аны биринчи баш- 
таган Молдо Кылыч деш ке толук негиз бар.

М олдо К ы л ы ч т ы н  а ты , ч ы г а р м а ч ы л ы г ы  өз көзү  
өткөндөн ки й и н , ай ры кч а  Р осси яд а  болгон О ктябрь ре- 
волю циясы ны н н аты й ж асы н да  кы р гы з ж ерине алы п  ке- 
л и н и п  орн отулган  Совет б и й л и ги н и н  учурунда катуу  
ч ы гы п , ал гана эмес, өзүнчө бир күрөш түн түйүндүү бор- 
боруна ай лан д ы . Б ул  күрөш  баары нан  м урда кы рчы л- 
д аш кан  саясий  и деологиялы к күрөш кө ай лан ы п , бирде 
М олдо К ы лы чты н  аты  а ч ы к к а  ч ы кса , бирде түп көтөрө 
ж окко  ч ы гары л ы п , көмүскөдө көмүлүп ж атты . М аселен, 
Б . Солтоноев түзгөн «Тамсилдер» деген ж ы й н ак та  Мол- 
до К ы лы чты н  «К анаттуулар» деген к азал ы  1926-ж ы лы
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М осквадан ж ары к  көрдү. Кийин, 1946-ж ы лы  Тазабек Са- 
манчин басмага даярдап, Молдо К ы лы чты н иргелген ка- 
залдары н ж ары ялады . Б ул  китепке акы нды н «Чүй бая- 
ны», «К анаттуулар», «Бүркүттүн тою», «Буудайы к», «Зар 
заман» деген чы гарм алары  кирген. Бирок Молдо Кы лыч- 
тын ач ы кка  чы гы ш ы  уш уну менен бүттү десек болбойт. 
Молдо К ы лы чты н чы гарм ачы лы гы н изилдегендер кам ак- 
ка  алы ны п (Т. Саманчин) ж е кы зм аттан  бошотулуп, куу- 
гунтукка түшүп (Ж . Ш үкүров), ал эми акы нды н чыгарма- 
лары  пайдалануудан четтетилип таш талган  болчу. Молдо 
К ы лы чты н уш ундай тагды ры  акы р кы  м езгилге чейин, 
кы ргы з эли өзүнүн нукура эркиндигин колго алы п, өзүнүн 
улуттук м ам лекетин кура баш таган мезгилге чейин ула- 
нып келди. М ына уш ул ж аң ы  заманды н, ж аңы  доордун 
баш талы ш ы н да М олдо К ы лы чты н  м урасы на кайрадан  
кайры лы п, акы нды н адабий чы гарм алары н ж ар ы к к а  чы- 
гаруу кайрадан  колго алы нды . М ына уш ундай аракеттин 
наты йж асы нда «Мурас» деген ж ы й н ак к а  (1990) Молдо 
К ы лы чты н бир кы й ла чы гарм алары  киргизилген. Кыр- 
гыз илимдер академ иясы , Тил ж ана адабият институту- 
нун түздөн-түз демилгеси боюнча Молдо К ы лы чты н азы- 
ры нча толугураак деп эсептелген ж ы й н агы  даярдалы п  
«Казалдар» (1991) деген ат менен ж ары к  көрдү.

Эмне үчүн Молдо К ы лы чты н поэзиясы  бирде ачы кка  
ч ы г ы п , к а д и м к и д е й  к и т е б и  ж а р ы я л а н ы п , и л и м и й  
изилдөөлөр, м акалалар  ж азы лса, бирде кайрадан «кара 
санды кты н» түбүнө түшүп, капаста кам алды ? Эмне үчүн 
Молдо К ы лы чты н чы гарм ачы лы гы  кы ргы з филологдору- 
н ун , т а р ы х ч ы л а р ы н ы н , ф и л о с о ф то р у н у н  о р то су н д а  
«көкбөрүдө» калы п , акы нды н ансыз да татаал тагдыры 
ого бетер чиеленип, түйүндөшүп, баш касы н айтпаганда 
деле, Молдо К ы лы чты н карандай  эле ысмын кы ргы з ин- 
теллигенттеринин бири-биринен өч алуу, куугунтук жа- 
соо, акы ры  келип  репрессияга алпарчу өзүнчө бир корку- 
нучтуу куралга айланы п кетти. М унун себеби, биринчи- 
ден, Молдо К ы лы чты н поэзиясы нда м езгилдин, заман- 
дын мүшкүлү, катаал  драмасы , карам а-карш ы лы ктуу  ар 
түркүн кагы лы ш тары  ачы к-айкы н чагы лган  чы гарм аны н 
м азмунунда болсо, экинчиден, акы нды н поэзиясы н му- 
растаган ж ана аны  андан ары  өркүндөтүүгө тийиштүү бол- 
гон кийинки  доордун, кий и н ки  муундардын өзүнүн тра- 
годиялуу абалы на да түздөн-түз байланы ш туу.

Молдо Кыльгчтын чыгармалары кээде ачы кка чыгып, анан 
кийрадан узак жылдар бою катуу тыюу салынган, коомдук
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турмушка өтө зыяндуу окуялардын катарына кошулуп ке- 
лиш и, бул кандайдыр бир жекече адамдардын жекече кара- 
санатайлыгынын эмес (андайлардын да болгондоруна кара- 
бастан), мунун эң негизги себеби, баарынан мурда, советтик 
бийликтин учурунда калыптанган ж ана тутанып күчүнө кир- 
ген дегеле адабий мураска, бөтөнчө улуттук көрүнүштөргө 
карата болгон бир беткей көзкараш ка, ар кимдин жекече 
ойлонуу касиет сапатын, ж еке чыгармачыл мамилесин бар- 
ган сайын мокотуп, бара-бара тыптыйпыл жоготууга багыт 
алган саясатка барып такалат.

Молдо Кы лычтын акы нды к чы гармачы лы гы  XIX кы- 
лымдын аягы  XX кы лы мды н баш ында, б. а. кы ргы з эли 
менен орус элинин ортосундагы маданий-социалдык ка- 
ры м -каты ш тар улам тереңдеп, улам татаалданы п бараткан 
учурда өттү. М ындай тары хы й бурулуш  учур акы нды н 
чы гарм асы нда кандай  болсо да чагы лбай  коймок эмес. 
Молдо Кы лычтын адабий мурасы совет бийлиги учурунда 
саясий күрөшкө түшүп, бирде солго, бирде оңго «ооп» жа- 
ты ш ы , дал ушул «орус маселесине», тагы раак айтканда 
акындын чыгармаларында орус темасынын сүрөттөлүшүнө 
ж ана чечилиш ине байланыш туу.

Молдо К ы лы ч эмне жөнүндө ж азган? Кандай маселе 
аны көбүнчө кы зы кты рган , эмнеге көбүрөөк көңүл бөлгөн? 
Эгерде акы нды н казалдары н абайлап карап  көрсөк, аны 
эң ириде кы зы кты рган , акы нды н ш ы гы н ойготкон тема 
кы ргы з ж ери , кы ргы з ж еринин ж араты лы ш ы  экенц бай- 
калат. К ы ргы з адабияты нда Молдо К ы лы чка чейин, ан- 
дан кийин  да, кы ргы з ж еринде өскөн чөп-чардан тар- 
тып, кы бы рап ж аш аган  ж ан-ж аны барларды  дээрлик түгөл 
бирден эсеп теп , н а ту р а л д ы к  түр-түспөлүнөн б аш тап , 
көркөм  сүрөтүнө чейин кеңири элесин ж араткан  бир дагы 
акы н болгон эместир.

Маселен, «Керме тоо», «Жинди суу», «Чүй баяны» ка- 
залдарындагы жөнөкөй эле аталып чы ккан  өсүмдүктөрдүн, 
жан-жаныбарлардын, куштардын аттарынын өзү эле кыр- 
гыз ж еринин табияты н таанып-билүүдө кан ч ал ы к  агар- 
туучулук мааниси бар. Бирок бул анчейин гана үстүртөн 
баяндоо, ж е жөн эле санак эмес, алар көп учурда табият- 
тын даана тартылган таасын сүрөтү.

Эгерде «Керме тоо», «Ж инди  суу» к азал д ар ы н д а  ай- 
ры к ча  ж ар аты л ы ш  көрүнүш төрүнө басым койсо, «Чүй 
баянында» социалды к мотив пайда боло баш тайт, Молдо 
К ы л ы ч  Ч үй  ж е р г е с и н д е г и  к о о м д у к  т у р м у ш т а г ы  
өзгөрүштөрдү, «ж ы лкы  салчу жерге» «калаа орногонун»
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айтат. Токмок базары ны н сы рткы  көрүнүшүн, ал жерде- 
ги ар түркүн улуттагы  адам дарды н тиричилик кы ймы - 
лы н  кеңири сүрөттөйт.

Молдо К ы лы чты , алы скы  Т яны пан  тоолорунан келген 
акы нды , эң оболу ш аарды н көрүнүшү, дүкөндөр, устака- 
налар, бөтөнчө базардагы  элдин калы ң  катм ар ж ы йы лы - 
ш ы таң калты рат, акы н аларды н бирин калты рбай кагаз- 
га түшүрүүгө аракеттенет. А ларды н ар бири жөнүндө ка- 
барлоо болсо да зары л деп эсептейт.

М ына ошолордун ичинде акы н үчүн дагы бир эң башкы- 
сы, эң түйүндүүсү -  орус адамы. Ошентип, «Чүй баянында» 
Молдо Кы лычтын орус адамына болгон карама-карш ылуу 
мамилеси эң биринчи иретте ачы ла баштайт. Бир ж агынан, 
орус адамы «чочко-доңуз» баккан, дини баш ка «капыр» 
катары нда көрүнүп, көңүлүнө ж акпайт, ал эми ошол эле 
учурда, экинчи ж агы нан «болуш коюп», «бий шайлап» элге 
ж аңы тартип киргизгени, эгин эгип, мал бакканы, базары, 
дүкөнү, араба менен чанасы, айтор орус адамынын жашоо- 
шарты акынды таң калты рат. Кубантат. Молдо Кы лыч му- 
нун баарын Чүй жерине келген ж аңы лы к катарында сезет, 
ошондой түп нуска мааниде айныбай, бузбай сүрөттөйт. 
Молдо Кылычтын поэзиясындагы орус адамына карата бол- 
гон мына ушундай тикелей карама-карш ы  көзкараш ы  я н к т  
мурасын жактагандарга бир беткей мактоого, айрыкча аны 
апы рты п каралагандарга «жем» болуп, акы ры  аягы нда 
кы лчы лдаш кан келишпес саясий күрөшкө өбөлгө болгон. 
А чындай келгенде Молдо Кылычтын Чүй өрөөнү жөнүндөгү 
поэтикалык баяны кээде көргөнүн көргөндөй, сезгенин сез- 
гендей ырга айландырыш ы, кандайдыр бир саясий талаш- 
тарты ш ка негиз бербеш керек эле.

Анткени, «Чүй баяны» социалдык турмуш жөнүндө атайы 
кеңири ж азы лган поэма эмес. Анын негизги мазмунун ба- 
рып-келип, Чүй жеринин ж араты лы ш ы  түзөт. Молдо Кы- 
лыч сүрөттөгөн Чүй, бул өзүнчө бир аж айы п дүйнө: манда- 
лак, ыш кы н, сарымсак, балтыркан, балжууран, козукулак, 
к ы м ы зд ы к , а д ы р а ш м а н , а т к у л а к , ай тор  эм не д еген  
өсүмдүктөр, ошондой эле казалда эмне деген тал-жыгачтар, 
кпн-жаныбарлар, канаттуу куш тар сүрөттөлбөйт. Бир нер- 

<чч'с, бир ж агдайга таң калбай кою ш ка болбойт, ушунча- 
.11 ык өсүмдүктөрдүн, ж ан-ж аны барларды н, канаттуу куш- 
тлрдын аты н Молдо К ы лы ч кайдан билет, алардын ар би- 
I )П п кантип аж ы раты п тааныйт? Бул бир ж агы  болсо, экин- 
чи ж лгмнан акы н жөн эле тизмелебейт, ар бир көрүнүшкө 
тмк, кы ска мүнөздөмө, сүрөттөмө берет, наты йж ада Чүй
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турмушка өтө зыяндуу окуялардын катарына кошулуп ке- 
лиш и, бул кандайдыр бир жекече адамдардын жекече кара- 
санатайлыгынын эмес (андайлардын да болгондоруна кара- 
бастан), мунун эн негизги себеби, баарынан мурда, советтик 
бийликтин учурунда калыптанган ж ана тутанып күчүнө кир- 
ген дегеле адабий мураска, бөтөнчө улуттук көрүнүштөргө 
карата болгон бир беткей көзкараш ка, ар кимдин жекече 
ойлонуу касиет сапатын, ж еке чыгармачыл мамилесин бар- 
ган сайын мокотуп, бара-бара тыптыйпыл жоготууга багыт 
алган саясатка барып такалат.

Молдо Кы лычтын акы нды к чы гармачы лы гы  XIX кы- 
лымдын аягы  XX кы лы мдын башында, б. а. кы ргы з эли 
менен орус элинин ортосундагы маданий-социалдык ка- 
ры м-каты ш тар улам тереңдеп, улам татаалданы п бараткан 
учурда өттү. М ындай тары хы й бурулуш  учур акы нды н 
чы гарм асы нда кандай болсо да чагы лбай  коймок эмес. 
Молдо Кы лычтын адабий мурасы совет бийлиги учурунда 
саясий күрөшкө түшүп, бирде солго, бирде оңго «ооп» жа- 
ты ш ы , дал ушул «орус маселесине», тагы раак айтканда 
акындын чыгармаларында орус темасынын сүрөттөлүшүнө 
ж ана чечилиш ине байланыштуу.

Молдо К ы лы ч эмне жөнүндө ж азган? Кандай маселе 
аны көбүнчө кы зы кты рган, эмнеге көбүрөөк көңүл бөлгөн? 
Эгерде акы нды н казалдары н абайлап карап  көрсөк, аны 
эң ириде кы зы кты рган , акы нды н ш ы гы н ойготкон тема 
кы ргы з ж ери , кы ргыз ж еринин ж араты лы ш ы  экени бай- 
калат. К ы ргы з адабиятында Молдо К ы лы чка чейин, ан- 
дан кийин да, кы ргы з ж еринде өскөн чөп-чардан тар- 
тып, кы бы рап жаш аган ж ан-ж аны барларды  дээрлик түгөл 
бирден  эсеп теп , н ату р ал д ы к  түр-түспөлүнөн б аш тап , 
көркөм  сүрөтүнө чейин кеңири элесин ж араткан  бир дагы 
акы н болгон эместир.

Маселен, «Керме тоо», «Ж инди суу», «Чүй баяны» ка- 
залдарындагы жөнөкөй эле аталып чы ккан өсүмдүктөрдүн, 
жан-жаныбарлардын, куштардын аттарынын өзү эле кыр- 
гыз ж еринин табиятын таанып-билүүдө кан ч ал ы к  агар- 
туучулук мааниси бар. Бирок бул анчейин гана үстүртөн 
баяндоо, ж е жөн эле санак эмес, алар көп учурда табият- 
тын даана тартылган таасын сүрөтү.

Эгерде «Керме тоо», «Ж инди  суу» казал д ар ы н д а  ай- 
ры к ча  ж араты лы ш  көрүнүш төрүнө басым койсо, «Чүй 
баянында» социалдык мотив пайда боло баш тайт, Молдо 
К ы л ы ч  Ч үй  ж е р г е с и н д е г и  к о о м д у к  т у р м у ш т а г ы  
өзгөрүштөрдү, «жылкы салчу жерге» «калаа орногонун»
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айтат. Токмок базары ны н сы рткы  көрүнүшүн, ал жерде- 
ги ар түркүн улуттагы  адам дарды н тиричилик кы ймы - 
лы н кеңири сүрөттөйт.

Молдо К ы лы чты , алы скы  Т яны нан тоолорунан келген 
акы нды , эң оболу ш аарды н көрүнүшү, дүкөндөр, устака- 
налар, бөтөнчө базардагы  элдин калы ң  катм ар ж ы йы лы - 
ш ы таң калты рат, акы н аларды н бирин калты рбай кагаз- 
га түшүрүүгө аракеттенет. А ларды н ар бири жөнүндө ка- 
барлоо болсо да зары л деп эсептейт.

Мына ошолордун ичинде акы н үчүн дагы бир эң башкы- 
сы, эң түйүндүүсү -  орус адамы. Ошентип, «Чүй баянында» 
Молдо Кы лычтын орус адамына болгон карама-карш ылуу 
мамилеси эң биринчи иретте ачы ла баштайт. Бир жагынан, 
орус адамы «чочко-доңуз» баккан, дини баш ка «капыр» 
катары нда көрүнүп, көңүлүнө ж акпайт, ал эми ошол эле 
учурда, экинчи ж агы нан «болуш коюп», «бий ш айлап» элге 
ж аны  тартип киргизгени, эгин эгип, мал бакканы, базары, 
дүкөнү, араба менен чанасы, айтор орус адамынын жашоо- 
ш арты акынды таң калтырат. Кубантат. Молдо Кылыч му- 
нун баарын Чүй жерине келген ж аңы лы к катарында сезет, 
ошондой түп нуска мааниде айныбай, бузбай сүрөттөйт. 
Молдо Кылычтын поэзиясындагы орус адамына карата бол- 
гон мына ушундай тикелей карама-карш ы  көзкараш ы  яттт.т 
мурасын жактагандарга бир беткей мактоого, айрыкча аны 
апы рты п каралагандарга «жем» болуп, акы ры  аягы нда 
кы лчы лдаш кан келишпес саясий күрөшкө өбөлгө болгон. 
А  чындай келгенде Молдо Кылычтын Чүй өрөөнү жөнүндөгү 
поэтикалык баяны кээде көргөнүн көргөндөй, сезгенин сез- 
гендей ырга айландырыш ы, кандайдыр бир саясий талаш- 
тартыш ка негиз бербеш керек эле.

Анткени, «Чүй баяны» социалдык турмуш жөнүндө атайы 
кеңири ж азы лган поэма эмес. Анын негизги мазмунун ба- 
рып-келип, Чүй жеринин ж араты лы ш ы  түзөт. Молдо Кы- 
лыч сүрөттөгөн Чүй, бул өзүнчө бир аж айы п дүйнө: манда- 
лак, ыш кы н, сарымсак, балтыркан, балжууран, козукулак, 
к ы м ы зд ы к , а д ы р а ш м а н , а т к у л а к , ай тор  эм не д еген  
осүмдүктөр, ошондой эле казалда эмне деген тал-жыгачтар, 
жан-жаныбарлар, канаттуу куш тар сүрөттөлбөйт. Бир нер- 
сеге, бир ж агдайга таң калбай кою ш ка болбойт, ушунча- 
лык өсүмдүктөрдүн, ж ан-ж аны барларды н, канаттуу куш- 
тпрдын птын Молдо Кы лыч кайдан билет, алардын ар би- 
1>1 1п кинтип аж ы раты п тааны йт? Бул бир ж агы  болсо, экин- 
ми жпгмнан акы н жөн эле тизмелебейт, ар бир көрүнүшкө 
тпк, кы ска мүнөздөмө, сүрөттөмө берет, наты йж ада Чүй
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талаасы ны н ж ана тоосунун табияты , адам колу тие элек, 
бүлдүрүп буза элек, өзүнчө бир толукш уп, толуп турган 
бир сонун учуру менен көзгө  элестейт. Молдо Кылыч- 
ты н бул казалы  Чүй боорунун өзгөчө бир табияты н дана- 
залаган  өзүнчө бир поэтикалы к кооз окуя десек болот.

У ш ундан ки й и н  «К анаттуу» деген  атайы  казал ды н  
ж азы лы ш ы  таң каларлы к эмес. Молдо К ы лы чты н адабий 
м урасы  туурасы ндагы  1956-ж ы лы  атайы  илим ий кон- 
ференцияда казак  элинин улуу жазуучусу ж ана окумуш- 
туусу М. О. Ауэзов өзүнүн кеңири сөзүндө «Канаттуу» 
казалы на атайы  токтолуп, «мындай чы гарм а менен кан- 
дай гана улут болбосун сы йм ы ктана алат» деп айтканы  
чы ны нда бекеринен эмес. Ы рас эле бул чы гарм а өзүнүн 
курулуш у ж ана сүрөттөө караж аты  боюнча эле кы ргы з 
ж ери н и н  к у ш тары  ж өнүндөгү өзүнчө бир п оэти кал ы к  
ж ы йнак деп айтса болот. Сыягы Молдо Кы лыч өзүнүн жа- 
раты лы ш ы нан табиятка сугу түшүп, көргөнүн, укканы н 
ж аза  кетирбеген, көзкараш ы  таам ай, курч, өтө сергек, 
баамчыл киш и болгон. Ошонун эсебинен ал ар бир куш ту 
өңү-түсүнө, «иш тер иш ине», «кы лы к-ж оругуна» чейин 
сүрөттөп, ар бирине ж екече «портретин» тартат.

Молдо К ы лы ч «Канаттуу» казалы н  бүтүп ж аты п эле 
төмөнкүдөй билдирет:

Азырынча агайын,
Канаттууну коёюн.
Эрмек болуп силерге,
Бүркүт тоюн жазайын.

А кы нды н уш ул сөзүнөн айкы ндалы п тургандай, ушун- 
дан соң ал дароо эле «Бүркүттүн тою» поэмасын ж азган 
болуу керек.

«БҮРКҮТТҮН ТОЮ»

Бул поэма жөнүндө өз учурунда Т. Саманчин мындай- 
ча ж азган  экен: «Бүркүттүн тою» -  бай-манаптарды н бер- 
ген той-аш тары ны н калы ң  букара элге келтирген жабыр- 
чы лы гы на тамсил түрүндө көрсөткөн аллегориялы к-сати- 
ралы к поэма. Бул поэмада ошол учурдагы  элди эзип кел- 
ген бай-манап, бий-болуш , кож о-молдолордун ырайы м- 
сыз сапаттары  ж ана аларды н уруучулук-ф еодалды к баш- 
каруу жолдору өтө кы лдатты к менен көрсөтүлгөн.

«Бүркүттүн тою» казалы нда уш ундайча мүнөздөмө бе- 
риш ке Т. Саманчиндин өзүнчө негизи бар эле. Баары нан 
мурда кандай  гана чы гарм а болбосун, сөзсүз түрдө андан
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социалдык коомдук-турмуштун тикеден-тике чагы лыш ын 
көрүү мезгилдин адабий таануу илимине өтө мүнөздүү болчу. 
А чынына келгенде, бай-манаптардын той өткөрүү каадасын 
келекелеп, сынга алуу акындын максатына жатпайт, тек 
гана Молдо Кылыч өзү ж акш ы  билген адам турмушундагы 
каада-салттарды, жөрөлгөлөрдү куш тар дүйнөсүнө «көчүрүп» 
келип, канаттуулардын жеке айырмачылыктарын сүрөттөөнү 
көздөгөн. Ж огоруда биз келтирген 1956-жылы болгон Молдо 
Кылычтын чыгармачылыгына арналган талкууда М. Ауэзов 
«Бүркүттүн тоюн» «Ж арым пародиялык» поэма (полупаро- 
дийная поэма) деп аныктайт. Демек, окумуштуунун байка- 
мына караганда поэма толук пародия, каймана-какшык түрүнө 
жеткен эмес. Мунун өз себептери, өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. 
Акын кьф гы з жаратылыш ындагы куштардын «турмушун» 
аябай ж акш ы  билгени, ага кандайдыр бир кокустан эмес, 
учур-учуру менен эмес, ички зарылдыктан улам такай кай- 
рылып, өзүнүн төл максаттарынын бирине айландырганы дал 
уш ул к а за л д а н  д а ’ ач ы к  көрүнөт. М ы н а-о ш о н д у к тан  
«Бүркүттүн тою» баштан аяк  бүткөн аллегория эмес, ошон- 
дой эле тамсил да эмес. Анда, каймана маани жана тамсил- 
дик сюжет бар экенине карабастан... Бул казал баарынан 
мурда афориттик так, таамай мүнөздөмөлөр менен тыгыз 
иштелип, ар бир куш тун жекече «сапаты», «мүнөзү», «кы- 
лык-жоругу» даана сүрөттөлгөн портреттик панорама. Масе- 
лен, бир куштун сырткы сүрөтүн тартуу үчүн бир гана анык- 
тама, же сыпаттоо жетиш ерлик.

Чечен болду булбулу,
Торгой болду молдосу,
Кекилик ашкан жоргосу,
Үпүп болду жолдошу.
Эшен болду күкүгү.
Сопу болду үкүсү,
Күйкө болду бийчиси,
Жөргөмүш болду жарчысы.

Арийне, бул ыр саптарындагы ар бир мүнөздөмөнүн, анык- 
таманын ар жагында катылган аллегориялык маани бар, би- 
I юк бул адам турмушун сүрөттөөгө карата болгон аракет эмес, 
тескерисинче, адамдын жүрүш-турушу, турмуш-тиричили- 
гиие байланы ш туу мүнөздөмөлөр аркы луу «канаттуулар 
дүйиөсүн* ачуу далалаты. А йрыкча ушундай көркөмдүк мак- 
пгг «казанасуу», «балбан күрөш», «ат чабыш» сыяктуу эпи- 
;юддо|>до кескин сезилет. А кын мы ндайча сүрөттөйт:

Комуз берди колуна,
Чегирткеге черттирип,
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Сагызганды сайратты,
Жеө жомогун айттырып.
Күкүккө чоор тарттырып,
Кычы кара карганы,
Үйгө түшпөй кайт деди,
Таз караны, жоруну 
Күрөш салып бер деди.

Комуз чертүү, жомок айтуу, чоор тартуу, күрөш салуу -  
бул адам турмуш унан алы нган  түшүнүктөр, касиет-сапат- 
тар . А кы нды н  б аам чы лды гы , көрөгөчтүгү уш ун чалы к 
экен, куш тун ж ан-ж аны барды н  аты н атаганда эле ага 
ы лайы к «адам ды к кесип» кош о кош толуп, кы ска, так 
мүнөздөмөгө айланы п ж атат. М ына ош ондуктан бул ка- 
залды  афоризмдерден бүткөн өзүнчө бир поэма деп анык- 
таса туура болот.

А кы н поэманын сю жетин өнүктүрүш үчүн атайы  окуя 
кубалабайт, жөн гана ар бир көрүнүштүн так мүнөздөмөсүн 
берет. М аселен , «Ат чабы ш » о к у я с ы н  ал ы п  көрөлү. 
«Күлүктөргө» он байге сайы лат. «Баш  байгеси куу», ан- 
дан ары улам  кичирейип отуруп, эң соңкусу «чычкан» 
болот. Дал уш ул эле градация -  тартип күлүк ж ары ш та 
да толук сакталы п, эң биринчи болуп «карчы га кы ран», 
онунчу болуп «күйкө» келет. А кы н байгени гана эмес, 
«жеңип алуучуларды» да ушул градациядан өткөрөт, «кар- 
чы га кы ранга» -  «куу», «күйкөгө» -  «чычкан» тиет. Бай- 
калы п тургандай градация ж өн жерден эмес, куш тарды н 
табияты на ж араш а келип чы гат. А кы нды  окуп көрөлү. 
Байгенин сайы лы ш ы :

Баш байгеси куу болду,
Бирден сонго сайыптыр,
Койдой болгон тоодакты.
Баш байгеси аз болду.
Үчүнчүсү каз болду,
Төртүнчүсү уларды,
Бешинчиге сайыптыр 
Кекилик-чил чубарды...
Онунчу сайган байгеси,
Майда чычкан болуптур.

Күлүктөрдүн келиши:
Кайра тарткан жеринен 
Карчыга кыраан озуптур,
Шуулдатып канатын,
Бирден кийин ылаачын,
Жеген жеми күч болуп 
Чүйлү келди үч болуп...

Жеген жеми коңуздан.
Кулаалы келет тогузда...
Он болду күйкө адашып,
Онунчу чычкан байгесин,
Кулаалыдан талашып...

Келтирилген үзүндүдөн көрүнүп тургандай акы н күлүк- 
тордүн «жарыш ын» сүрөттөбөйт, ал анын чы гармачы лы к 
а м сезимине кирбейт, тек гана байгеге кою лган «жан-жа- 
пыбарларды» мүнөздөйт, аларды н ар бирине «ээ» боло тур- 
гин «күлүктү» түз эле маанисинде сыпаттап сүрөттөйт. Бул 
үчүн акы нга адам турмуш ун кайм ана түрүндө көрсөтүүнүн 
;ифылчылыгы туулбайт. А нткени, акы нды  кы зы кты рган 
;>и биринчи иретте, бул куш тардын, канаттуулардын, жан- 
капыбарлардын өз дүйнөсү, мындайча айтканда алардын 
«кылык ж оругу», «мүнөзү» ж аш оо м аш акаты . Ошентип, 
«Пүркүттүн тою» поэмасы кы ргы з адабияты нда, кы ргы з 
коркөм сөз өнөрүнүн өркүндөшүнө ж алпы  жаҢы багыт ач- 
кан чы гарма катары нда өзүнүн айры кча тары хы й маани- 
сине ээ. Ы рас, анда автор кандайды р бир коомдук тур- 
муштагы маселени чечүүгө аракеттенген эмес. Ал тек гана 
корком сөздүн күчү менен аалам  чөйрөсүндөгү эң бир кы- 
иыктуу ж араты лы ш  дүйнөсүн, тагы раак  айтканда, жан- 
жнныбарлар, куш тар дүйнөсүн көркөм  таанып-билүү мак- 
сатын көздөгөн . М ы на уш ул ж агы н ан  алганда, Молдо 
1Сылыч ж араты лы ш  менен адамды н бирдиги жөнүндөгү 
кыргыз элинин  улуу эпосторунун бийик салты н ж аңы  
шпрттарда, ж азм а адабияттын баш талыш  ш арттарында, эң 
Пиринчилерден болуп уланткан.

Нүтүндөй чексиз ааламдын шартында адам ж ана жараты- 
ш.нн, бул -  бөлүнбөс бирдиктүү көрүнүш экени, бири-бири- 
гнм жашоо мүмкүнчүлүгү ж ок экени өзүн курчап турган жа- 
|Ш1’ылыш ты ж ок кылуу, ага өкүм, зордук көрсөтүү бул адам 
оаүи озү ж ок кылуу менен барабар экени, кыргыз элинин 
ВПОсунда, маселен, «Кожожашта» эң кооз, эң сонун, ошон- 
цим эле эң трагедиялуу сүрөттөлгөн. М ына уш ул салт, идея 
Мо.мдо К ы лы чты н  «Б уудайы к» поэмасында өз алдынча 
"Күктүрүлгөн.

«БУУДАЙЫК»

Т. Саманчин «Молдо Кы лы ч», «Иргелген казалдар» де- 
гри жыйнактын кириш  сөзүндө түз эле «Буудайык» Кы- 
ЛЫЧТЫИ оа чыгармасы эмес, бул «куш төрөсү буудайык 
Шонүндпгү алдин жомогу» деп божомолдогон. Бирок кийин 
П)Г»(1 жылы талкууда өзүнүн өтө кеңири ж ан а  далилдүү
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сөзүндө уш ул поэмага атайы  көңүл бөлүп, бул поэманы эл 
оозунан угуп, каирадан иш теп чы ккан  бир гана Молдо 
Я ы лы ч болушу мүмкүн деген ж ы й ы н ты кка  келет. Мын-

КеЛҮҮ ҮЧҮН ЭН негизги аргументтердин ри Молдо К ы лы чты н куш тар, табият темасы ндагы  чы- 
гарм ачы лы гы  болуп эсептелет. Биздин оюбузча Т. Саман- 
чиндин кийинки  ж ы йы нты гы  чы нды кка ж акы н

Ы рас, бул поэма өзүнүн стили, образды к курулм асы  
боюнча акы нды н баш ка чы гарм алары нан айы рм аланы п 
кантсе да, элдик эпөстун поэтикалы к табияты на ж акы н- 
дап турат. «Буудайык» казалы ны н  негизи элдик поэзия- 
нын түпкүрүндө ж атканы , элдик мифологиялык аң-сезимде 
ж атканы  талаш сы з. «Буудайык» поэмасыны н мурда бел- 
гисиз, ж аңы  варианты ны н «Мурас» ж урналы на ж ары я- 
ланы ш ы , буга ачы к-айкы н далил. Д емек, өз мезгилинде 
Молдо К ы лы ч дагы  элге кеңири белгилүү болгон сюжет- 
ке, мотивге кайры лы ш ы  толук мы йзамдуу көрүнүш.

Молдо К ы лы чты н чы гармачы лы гы нда «Буудайык» ат- 
туу поэма өзүнчө бөлүнүп, айы рм аланы п турат. Бул чыгап- 
ма ӨЗҮНҮН көркөмдүк табияты боюнча элдик сюжеттин не- 
ги зи н д е  ж а зы л га н ы  ай ги н е . П оэм а адегенде К ойлуу  
Түкөлөи Деген карыянын (Б. Данияр уулунун кабары боюн- 
ча) оозунан ж азы лы п алынган да, 1925-ж ылы ж ары кка 
чы ккан  «Тамсилдер» деген китепке киргизилген. Түзүүчү 
тарабынан бул поэма кандай  негизде Молдо К ы лы чты н 
ы сы мы на ы игары лганы  азы ры нча белгисиз. Бирок бир 
нерсени божомол түрүндө айтса болот. Кантсе да Молдо 
1ХЫЛЫЧ чы гармачы лы гы  ж агы нан  көбүнчө ж ан-жаныбар 
өсүмдүктөр канаттуулар дүйнөсүнө ж акы н  болгондуктан 
акы нды н Б уудаиы к жөнүндөгү м иф ологиялы к сю жетке 
каиры лганы , анын өзүнүн поэтикалы к ыңгайы на ж араш а 
иш теп чы кканы  түзүүчүгө негиз болгон болуу керек

К уш  төрөс^  Б у у д а й ы к  ж ен ү н д егү  м и ф о л о ги я л ы к  
сю ж ет баары нан мурда адам менен ж араты лы ш ты н орто- 
сундагы  табигы й бирдикти, гарм онияны , илгертен ке- 
м т к а н  бул кош  бирдиктүү мыйзамченемдүүлүктү сүрөттөйт 
Ж а р а т ы л ы ш  м ы и зам ы н  бузуу , а га  зо р д у к -зо м б у л у к  
көрсөтүү, табигыи эркинен аж ы ратуу, акы ры  келип адам 
турмушунун коогалуу трагедиясына алып келет. Буудайык- 
ты  тапка келтирүү б. а. аны каалагандай  «пайдалануу» 
үчүн саятчы  өз өмүрүн кы йы ш  керек . Бир эмес, эки  саят- 
чы ны н өмүрү кы йы лат. Бирок баары бир, Буудайы к бүт 

оидон багынып бербейт. Адам зордугуна көнбөйт, «тек- 
ирдеги текени терип алган , кую луш та кул ж ан ы  кууп

алган Буудайы к» алты м ы ш  айры  ак бугуга сала берген- 
де, аны  алуудан баш тартат, анткени * уш  Т?РӨСҮ ^ р а т ы -  
лы ш ты н дагы  бир төрөсүнө карш ы  барбаит. Эмне үчүн 
деген суроо чы гат. Көрсө, кы ргы з элинин оозеки поэзия- 
сында, «Кож ож аш » эпосу баш болгон ж араты лы ш  турму- 
шун түшүндүрүүгө, аны н кеңири сүрөтүн тартууга олгон 
поэтикальш  ачы лгалар  бар экен . Ош олордун арасьш да 
сөзсүз «Буудайы к» поэмасы адам менен ж араты лы ш ты н 
ортосундагы татаал м ам илени ачы к сүреттеп баяндаит.

Элдик сю ж етти  к а за л га  ай лан д ы рууда кан аттуулар  
дүйнесүн м ы кты  билген Молдо К ы лы ч түзден-түз езүнүн 
ж екече акы н д ы к  мүмкүнчүлүктерүн толук ж ум ш аганы - 
на ошондой эле элдик стилди толук сактоого аракет кы л- 
ганы чы гарм аны н бүтүндөй м азм унунан, көркөмдүк тур-
паты нан ачы к эле көрүнөт.

Куш төрөсү Буудайык 
Колго конбой койду ошол.
Колго консо Буудайык,
Туурга конбой койду ошол.
Туурга консо Буудайык,
Тапка кирбей койду ошол,
Тапка кирсе Буудайык 
Үндөккө келбей койду ошол.

М ындай караганда сөз Б уудайы кты  таптоо, үйрөтүү, 
м ы ндайча ай ткан д а  аны^ эркинен  аж ы ратуу , багы нтуу 
жөнүнде баратат. Табиятты  ез эркинен аж ы ратуу, түзден- 
түз багынтуу анчейин эле ж еңил колго тиибеит. Ошөн- 
дуктан көндүрүү, үйрөтүү, б. а. зордоо, адамдьга эркине 
баш ийдирүү улам  күчөп, улам  ж огорулап отурат. Колго 
кондуруу, туурга кондуруу, тап ка  киргивүү, үндөккө кел- 
т и р ү ү  -  бул өзүнчө эле бир көркөмдүк күчөтүү, биииктөө. 
Адам табиятты  багындыруу үчүн э ң  акы ры  өзүндөи эле 
пдамды тирүүлөй өлүм гө к а р м а п  берет. М ы на уш ул  
коркөмдүк күчөтүү, бийиктөө поэманын бүтүндөи өзөк кан-
тамырын аралап  өтөт.

Тектирдеги текени 
Терип алды Буудайык,
Куюлушта кулжаны  
Кууп алды Буудайык.
Энкейиште эчкини,
Энип алды Буудайык,
Адырдагы аркарды 
Аны да алды Буудайык.

«Тектир», «кую луш », «эңкейиш », «адыр» бул жөн эле 
жердин ар түрдүү көрүнүшү гана эмес, ал ошону менен
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бирге адамдын зордугу наты йж асы нда Буудайы кты н ж а- 
саган  аракети н и н  косм остук м ейкини , б. а. Б уудайы к 
көзүнө көрүнгөн ж ерден эч нерсе койбойт, баарын алат, 
баары н кы рат . А нткени, адам ош ондой, адам ды н көзү 
тойбойт, ниети тойбойт. А л табиятта, ж араты лы ш та эмне 
болсо, баарын «женип», баары н өзүнө багындыргы сы ке- 
лет. М ына уш ул жерде поэманын көркем дүк чыңалуусу 
өзүнүн эң бийик кы л  чекитине ж етет.

Ойго салса Буудайык 
Ойдо эме койбоду.
Тоого салса Буудайык 
Тоодон эме койбоду.
Ал аңгыча болбоду 
Астыңкы жак баткалдан 
Алтымыш айгыр ак бугу 
Арбандап кача бергени.
Абал кандай Жаныбек 
Ага шилтеп калганы.
Ак бугуга карабай 
Асыл куштун баласы 
Асмандап сызып калганы.

Ж ер жүзүндөгү ойдон «эме» койбогон, тоодон «эме» кой- 
богон куш  төрөсү Буудайык Ак бугуга кол салбайт. Ал ал- 
тындан боосун тытып, айды карап сызат, күмүштөн боосун 
тытып, күндү карай сызат. Бул ж олу Буудайык адамдын 
эркине баш ийбейт, анын зордугуна көнбөйт. Эмне үчүн? 
Анткени, табияттын, ж араты лы ш ты н гармониясын бири- 
бирине ы к келиш кен эриш -аркагын бузууга болбойт. Ж а- 
раты лы ш ты  зордоп багынтуу үчүн, аны  өзү каалагандай 
ж умш ап иштетүү үчүн, б. а. ж араты лы ш ты  өз табигый ка- 
сиет-сапатынан ажыратуу үчүн адам канчалы к аракеттен- 
бесин, ал турмак, канча ирет өз өмүрүнөн кечпесин, баары 
бир ж араты лы ш  мыйзамы н бузууга, ж е ошол мыйзамга 
карш ы  турууга эч мүмкүн эмес. Ж араты лы ш  өзүнүн таби- 
гый абалында жашоого тийиш. Анткени ж араты лы ш  ошон- 
чолук бийик, ал ай менен тендеш, күн менен теңдеш.

Анан куш тересү Буудайык 
Алтындан боосун тытты ошол.
Айды карап сызды ошол.
Күмүштен боосун тытты ошол 
Күндү карап сызды ошол.

Элдик мифтин уш ул гениалдуу идеясы  биздин оюбуз- 
ча Молдо К ы лы ч кайрадан иш теп ч ы ккан  «Буудайык» 
казалы нда эң сонун ыр саптары менен берилген. Бул поэ- 
маны н элдик түп негизинде ж аткан  адам менен табият-
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■ 1.1 н ортосундагы белүнбес бирдик идеясы , бул анчейин 
гпна кы ргы з ф өльклорунун, кы ргы з м аданияты ны н же- 
К1'че гана улуттук кенчи, мүлкү эмес, өзүнүн көркөмдүк 
шшсе аш ы ры лы ш ы  боюнча ал ж алпы  адам затты к кадыр- 
Гжркка толук таты рлы к окуя, көрүнүш десе болот.

«ЗАР ЗАМАН»

Молдо К ы лы чты н адабий тагды ры нда айры кча маа- 
и и|Ч! ээ болгон ж ан а  кы р гы з адабияты ны н тары хы нда 
Оотөнчө талаш -тарты ш тарды  ж асаган  чы гарм алары ны н 
Оири «Зар  зам ан »  к а з а л ы . М олдо К ы л ы ч ты  с а яси й  
курспикө түшүргөн да, акы нды н поэзиясы н ак  дилинен
и.ш лдегендерди д алай  каардуу  азап к а  салган  да уш ул 
чмгарма. Т агы раак айтканда ошого себепкер болгон, не- 
1 и.> түзгөн уш ул чы гарм а. Эмне үчүн? Б ул чы гарм а өзүнүн 
тематикасы , м азм уну боюнча К алы гулдун «Акыр заман», 
А|»станбектин «Тар заман» поэмалары н улайт. Бирок улап 
|'111ш чектелбейт, традициялуу мотивдерди андан ары  те- 
ргңдетет, кеңитет, ал эми кээ бир коом дук-турм уш тук 
I прүцүштөрдү сүрөттөө ж агы нан  ж аңы  сапатты к баскыч- 
1ч 1 которүлөт. «Зар заман» казалы н а кандай  маани берге- 
ии Молдо К ы лы чты н төмөнкү сөздөрүнөн эле байкалат: 

Молдо Кылыч мен атым,
Болжолу жок санатым,
Айта берсем сабаган,
Ак шумкардай канатым,
Окуп көрген молдолор,
Өчүрө көр калатын,
Ж акшы окуп карасаң,
Оюңдагы сөзүңдүн 
Баарын мындан табасың.

Г>уга чейин бир дагы чыгармасында Молдо Кылыч «оюң- 
дмгы (•озүңдүн баары н м ы ндан табасың» деген сы яктуу  
мпыш та р д ы  айтпайт, андай м илдетти алды н-ала өз мой- 
нука жүктөбөйт, тескерисинче, эмне жөнүндө сөз боло- 
рун копкреттүү түрдө чектеп  коёт. Д емек, м ы на уш уга 
Клрпганда «Зар заман» казалы н д а акы н  өз доору, мезги- 
ли ж онүпдө ой жүгүртүп, кы ргы з турм уш унун кеңири 
вүротүн гартууну көздөгөн. Ы расы нда эле Молдо К ы лы ч 
Оу.и кааалында кы ргы з турмушунун көп түйшүктүү, катаал 
1К«кта|)1.1И санат түрүндө ы рга кош уп, сүрөттөп чы ккан . 
Дйыркы келечек м езгил жөнүндөгү акы нды н ой жортуу- 
пум таГтт, аны н көпчүлүгүнө кош улат, анткени ал накы л
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сөздөр азы р да өз маанисин коротпой, күнү бүгүнкүдөй 
ж аны ча угулат, кай  бирине м акул болбойт, кантсе да алар 
өз күчүн жоготкон, өз м езгилинин, өз учурунун гана ке- 
ректөөлөрүнө кы зм ат аткары п чектелгени  сезилип турат.

Бирок кандай болсо да «Зар заман» бул баары нан мур- 
да акы нды н кы ргы з турмуш у, кы ргы з тагды ры  жөнүндөгү 
бүтүндөй өзүнчө бир акы лм анды к ой-толгоолору, акы н- 
дын жүрөктөн чы ккан  м уң-зары , эртеңкиден күткөн үмүт- 
тилеги, келечек идеалы . Ош ондуктан дал уш ул чыгарма- 
да Молдо К ы лы чты н көзкараш ы н д агы  дааны ш м анды к 
менен тары хы й чектелиш  өзүнүн бүткүл карам а-карш ы - 
лы ктары  менен ачы к чагы лган.

Молдо К ы лы чты н «Зар заманы » эл арасы на колж азм а 
түрүндө да, оозеки түрүндо да кеңири таралган чы гарма. 
Буга анын мазмуну боюнча да, формасы боюнча да көп 
түрдүүлүгү (көп варианттуулугу) ачы к далил. Ошолордун 
арасы нан азы ры нча эки гана варианты  ж ар ы к к а  чы кты . 
Б и р и н ч и с и  -  М а л т а б а р о в  У б а й д ы л д а  1 9 3 6 -ж ы л ы  
кол ж азм ал ар  ф ондуна тап ш ы рган  нуска. Т. Саманчин 
негизге алган бул вариант М олдо Кылыч. «Иргелген ка- 
залдар»  (Ф рунзе, 1946-ж .) деген ж ы й н акта  ж ары ялан- 
ган. М алтабаров У байдылда акы нды н өз окуучусу бол- 
гон, ошондой эле белгилүү ж азгы ч  акы н  Ы сак Ш айбеков- 
дун ж а к ы н  досу экен . «Зар зам анды » уш ул акы н дан  
көчүрүп ж азы п  алган. У ш уга караганда М алтабаров Убай- 
ды лданы н варианты  түп нускага (автордук оригиналга) 
ж акы н  болуш керек . «Зар замандын» экинчи белгилүү 
варианты  -  бул Б елек Солтоноевдин көчүрмөсү. Бул вари- 
ант Молдо К ы лы чты н «Казалдар» деген китебине кирген 
(1991). У ш ул эки вариантты  эле салы ш ты ры п көргөндө 
Молдо К ы лы чты н «Зар заманы » м азм уну ж агы нан  ок- 
шош болгону менен формасы боюнча бир кы йла айырма- 
луу экени байкалбай койбойт.

Эмне үчүн мындай болуп ж атат? Баары нан мурда буга 
себеп, автордук түп нускасынын сакталы п калбаганында. 
Белгилүү колж азм а адабияты бардык элдерде көчүрмөлөр 
түрүндө ж аш айт, эл арасына тарайт. Ал көчүрмөлөр кээде 
автордук колж азмадан көчүрүлүп алынса, кээ бир шарт- 
тарда андайдын жоктугунан ж аттап  алган ырга ш ы ктуу 
адамдардын оозеки айтканы нан да ж азы лы п алынат. Ай- 
ры кча бул негизинен ж ана басымдуу учурда, оозеки фор- 
мада өнүккөн кы ргы з поэзиясына мүнөздүү.

«Зар заман» санат түрүндө ж азы лган  чы гарма. Казал- 
дын бул ж анрды к касиети туурасында Т. Саманчин өзүнүн
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'м гпсторинде ж етки ли ктүү  эле ж а зга н . У ш ул идеяны  
ии дп и  ары уланткан  ж ан а  бир кы й ла  тереңдеткен Б . Юну- 
1 1 1 И111Ч1 озүнүн Молдо К ы лы ч жөнүндөгү эмгектеринде өтө 
АМ1Ш.ЧДҮҮ түрдө «Зар замандын» ж анрды к өзгөчөлүгүн ке- 
м п |и 1 тплдоого алган. Д емек, бул чы гарм а өзүнүн түп не- 
им инде санат болсо, ал салт боюнча бир эле учурдун чы- 
I (фмнсы эмес. А л улам  ж аңы ланы п, кубулуп, ж аңы  тема
....... ... байып, эскиси унутулуп, керектүү зары лдары  улам
к\ 'ттүлүп , такталы п  турган. Т. Саманчин өзүнүн эмге- 
гиидг «Зар заманды» Молдо К ы лы ч 32 ж аш ы нда 1898- 
ж ы >1ы ж аза баш таган деп көрсөтөт. Ошондой болгон күндө 
А« Пу.п казал  акы нды н бир отуруп, баш тан-аяк бүтүргөн 
ч ы п ф м а с ы  эмес. А га акы н  көп  ж ы лдар  бою кайрадан  
гнй|н.|лып олтурганы  төлук ы кты м ал.

Мыиа ош ондуктан «Зар заман» поэмасы көп темалуу, 
ноп кптмарлуу чы гарм а, ошол тем аларды н эң баш кыла- 
Iн.1 : откөн турмуш  жөнүндө, азы ркы  өз учурундагы  мез- 
1 Н 1 /коиүндө ойлонуу ж ана келечекке көз жүгүртүү, жи- 
ГИТТгр, кы здар жөнүндө, диндик жөрөлгөлөр ж ан а мол- 
доло|>дун кы лы к-ж оругу  жөнүндө пикир айтуу ж ан а эң 
нпыришда, Молдо К ы лы ч бул казалы нда өз дрорунун поэ- 
гикилык санж ы расы н ж араты п  ж аты п, ошол доордун эң 
нурч маселеси болгон кы ргы з-орус адам ы ны н өз ара бай- 
ммиышына кайры лбай  коймок эмес.

Молдо К ы лы ч өз учуру, өз зам аны  жөнүндө ойлогондо 
йл го:к үз түрдө азы ркы  м езгилди өткөнгө салы ш ты рат, 
ииыркы турм уш тун, жүрүш -туруш тун бузулуп баратка- 
111.1 И11 кейип, өткөнгө сонуркайт, аны  өзүнчө бир укм уш  
Доор катар ы  д а ң аза л а й т . А л ту р м ак , а зы р к ы  учурду 
иткомго тикелей  карам а-карш ы  коёт.

Карыялар кеп айтат 
Илгеркинин адамын,
Атасындай урматтап,
Ак сакалдуу карыны.
Эмдигинин адамы —
Уяты жок залымы.

Бейли кетти түгөнүп,
Бу заманда тарыды.
Ж аш болсо да бечера,
Убайымдан карыды.

Корүиүп тургандай, Молдо К ы лы ч «байыркынын» за- 
Мймыи «;(мдигинин» зам аны на салы ш ты рат, наты йж ада 
Я1 кон го сомуркайт, өткөндү даңазалайт, бирок бул тек гана 
ДйИммм.иоо ;»мес, «байыркыны» «эмдигиге» карама-карш ы
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коюу «Ж ы лды зы  жерге түшкөн» элди, убайымдан кары- 
ган адамды көргөн акы нды н өкүнүчү, мун-зары даана эле 
сезилет. М олдо К ы лы ч аны  ж аап -ж аш ы рбай т , ичинен 
күйүп-бышкан сезгич акы н түз эле сыртка чыгарат.

Элдин ж абы р тарты ш ы н, пейилдин бузулуш ун акы н 
баарынан мурда орус адам ы ны н кы ргы з ж ерин караты п 
алы ш ы на байланы ш туу карайт.

Эмдиги заман бу болду,
Мусулманы кор болду.
Айталык акыр бетине,
Ача көр, кудай он жолду.

Зам анды н бузулуш ун, диндин бузулуш ун, салт-санаа- 
нын бузулуш ун Молдо К ы лы ч «орус капы ры ны н» кели- 
ш и менен түшүндүрүүгө аракет кы лат. Бирок Молдо Кы- 
лы ч орус адамыны н баш ка бирөелөр баалап, көрө албаган 
ж актары н  көрүп баалабаса, аларга өзүнүн тары хы й ордун 
ж ана баасын бербесе улуу ойчул, улуу дааны ш м ан бол- 
бойт эле.

Орустун кана жазыгы?
Малайга берет акыны,
Падышалуу чиркиндин,
Закондун туура жазыгы.
Каратса да жериңди,
Арзан кылды эгинди,
Сураса кыргыз орусту,
Тердирет эле коңузду.

Бул ыр саптары нан орус эли жөнүндөгү Молдо Кылыч- 
тын көзкараш ы  түп-тамырынан бери өзгөргөнү ачы к эле 
көрүнүп турат. А кы н баякы дай  ж аты ркабай , орус адамы- 
нын келиш и менен кы ргы з ж ергесине акы йкатты к-ади- 
леттик орной баш таганы н тайм анбай  айтат, «каны ңды  
сүлүктөй соргон» жергиликтүү болуштарга караганда «орус- 
тун улугу» кайры м дуу, калы с болорун белгилейт. Мын- 
дай к ө зкар аш ка  Молдо К ы лы ч көп ж ы лдардан  кийин, 
кы ргы з жергесинде жүрүп ж аткан  коомдук өзгөрүштөрдү 
өз көзү менен көрүп түшүнө баш тагандан кийин жетиш - 
ти деп ойлош ко негиз бар.

Молдо К ы лы ч өзүнүн бүткүл билимин, акы нды к өнөрүн, 
элдин м аданияты н өнүктүрүүгө ж ум ш аган , ош ондуктан 
ал колж азм а адабияты ны н баш аты нда турган.

Бул -  башат караңгылыктан, түпкүрдөн ж ы лчы к таап, 
көз таап, ж ары кка чыгуу. Молдо Кылыч ошол башаттай. Ал 
«Зар заманда» төмөнкүдөй саптарды бекеринен жазбаган: 

Жатып езүм кайгырам,
Казак-кыргыз калкыма,

38

Жапан өскөн караңгы,
Артта калган салтына.

Молдо К ы лы ч уш ул «караңгы лы ктан», «артта калган  
салттан» чыгуунун ишенимдүү ж ана келечектүү кадам ы н 
/кисаган акы н  ж азгы чтарды н, акы н  агартуучуларды н би- 
ринчи катары нда турат.

I,. СУРООЛОР Ж А Н А  ТАПШ Ы РМ АЛАР:

1. Молдо Кылыч чыгыштын кайсы акындарын окуп, таа- 
||нм алган?

2. Акындын чыгармачылыгын биринчилерден болуп ким- 
д*Ч> изилдеген?

3. Молдо Кылычтын биринчи китеби качан, кайда басы- 
нып чыккан жана ал эмне жөнүндө?

4. Социализм доорунда Молдо Кылычтын чыгармачылыгы 
>мпс үчүн «кара сандыкка» жабылган?

б. Молдо Кылычтын чыгармачылыгындагы адам жана та- 
пиит жонүндөгү идеялардын маңызы эмнеде?

(1. Акындын айрым ыр саптарын жатка айта билгиле.



/  <7 О ,
тоголок молдо

(Абдрахманов Байымбет) 
(1860-1943)

Кыргыз колж азм а адабиятынын көрүнүктүү окүлдерүнүн 
бири Тоголок Молдо 1860-жылы Нарын өрөөнүндөгү Куртка 
деген жерде туулган. Атасы Байымбет аш кан кедей адам 
болгон. Ошондуктан ал чоң атасы М узоокенин (атактуу ма- 
насчы) колунда чоңоюп, айы лды к молдодон кат-сабатын 
ачканга мүмкүндүк алат. Оор турмуштун азабынан Чүйгө 
келип жаш айт, ар кимдин колунда малай жүрөт. 1915-жылы 
Тогузторого көчүп кетет. Октябрь революциясын 1917-жылы 
Тогузтородон угат. Бул жерден да туруктуу ж ай таппай,
1923-жылы кайрадан Курткага көчүп келет.

Тилекке карш ы , Тоголок Молдо өзүнүн ы рлары н качан 
ж аза  баш таган, револю цияга чейинки колж азм алары  сак- 
талганбы, эгерде сакталбай калса эмне үчүн экенин, акын- 
дын ч ы гарм ачы лы гы н  изилдеген  бир дагы  окум уш туу 
далилдүү түрдө айта албайт. А кы н 1942-ж ы лга чейин жа- 
ш аганы на карабастан , анын кол ж азм ал ары н  ирээттеп, 
тартипке келтирип, систем алаш ты рган окумуш туу бол- 
боптур. Тоголок М олдонун чы гарм ачы лы гы на 1935-жыл- 
дан тартып көңүл бөлүнө баш тайт. Эмне үчүн уш ул жы л- 
дан тартып? Анткени 1934-ж ылы ж алпы  советтик жазуу- 
чуларды н союздук I съезди болуп өтөт, бул чон ж ы йна- 
лы ш та ж азуучулар союзунун биринчи ж етекчиси (миса- 
лы , Сулейман Стальский) езүңөрдүн акы ндары ңарга ай- 
ры кча көңүл бөлгүлө деген ураан-чакы ры к таш тайт. Мак- 
сим Горькийдин өз учурунан кечиксе да уш ул акы лм ан 
кеңеш инен кийин  кы ргы з адабий ж ан а  искусство иш- 
мерлери айы лдагы  таланттуу адамдарды Ф рунзеге чакы- 
ры п, аларды н чы гарм алары н ж азуу иш ин колго алыш- 
кан . Көрүнүп тургандай, совет бийлиги орногондон бир 
топ ж ы лдардан кийин гана өткөн мураска көңүл бөлүнүп 
ж атат. 1935-жылы Тоголок Молдону Фрунзеге Кыргыз тили 
жана адабияты илим изилдөө институтуна чакырып, жазуу 
ишин колго алганда, ал киш и 75 ж аш ка келип калыптыр. 
Акындын чыгармаларын биринчилерден болуп изилдеген 
Т. Саманчин мындай деп билдирет: «1935-жыл менен 1938- 
жы лдын ортосунда Байымбет бул институтка 190 басма та- 
бак элдик адабияттарды ж азы п тапшырды» кийинчерээк
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Горолок Молдонун чыгармаларын ж ы йнактап, изилдеп өз 
илдынча кандидатты к диссертация ж азган  Ж аки  Таште- 
мнров м ы ндайча кабар берет: «1936-ж ы лдан тарты п, Ба- 
Мымбет илим-изилдөө институту менен байланы ш  ж асап , 
озүнүн ы рлары н ж ан а  оозеки элдик чы гарм алардан ж а- 
иып бере баш тайт. Эки ж ы лд ы н  ичинде илим -изилдөө 
ппститутуна 200 басма табакка ж акы н  көлөмдө ар түрдүү 
п-мадагы материалдарды  тапш ы рат».

К ы скасы , 193 5 -1 9 3 6 -ж ы л д ар ы  Тоголок Молдо илим  
ииилдөө институтуна тапш ы рган колж азм аларды  Т. Са- 
м анчин «Элдик ад аб и яттар » , ал  эм и Ж . Т аш тем иров 
«оэүнүн ы рлары  ж ан а  оозеки элдик чы гармалар» ката- 
1 >ы ида мүнөздөйт. М ына уш ул ж ерде уш ул убакка чейин 
тшстала элек , бирок сөзсүз түрдө такталчу  200 басма та- 
Оакка ж акы н  м атериалды н канчасы  акы нды н төл чыгар- 
масы, кан ч асы  элди к  оозеки  п оэзи я  экенин  аны ктоо. 
Ошондо гана Тоголок М олдонун чы ны гы  акы нды к порт- 
ррти тарты лат. Өткөн зам андагы  кы ргы з акы ндары ны н, 
мийли алар колуна калем  карм аган  ж азгы ч  акындарбы, 
Жо комузга үнүн кош уп ж атка, дароо ы рдаган төкмөлөрбү, 
ж ам икчы ларбы , аларды н бирден бир өзгөчөлүгү элдйк 
ноилия м енен  « к и н д и к теш » , ө зөктөш  болгондугунда. 
М ындайча айтканда, алар  өз алды нча ж екече көрүнүш 
болуу менен бирге, ошондой эле деңгээлде оозеки поэзия- 
1м.ш түздөн-түз өкүлдөрү да болгон. Ош ондуктан аларды н 
ш м тикалы к иш мердигинде акы ндарды н төл чы гармала- 
ры менен бирге элдик поэзияны н үлгүлөрү да кош о, ка- 
I пI> ж аш ап  келген . Б ул  ж ал п ы  мыйзамченемдүүлүктөн 
Тоголок М олдо деле ты ш кары  болгон эмес. Ошон үчүн 
Тил ж ана адабият изилдөө институтуна Тоголок Молдо тап- 
Ш1.1 |)ган материалдарды н ичинде ошондой эле акы нды н 
/Шфыяланган ж ы йнактары нда элдик арман-кошоктор, там- 
0ИЛ жомоктор болуп калы ш ы  толук ы кты м ал. М ына уш ул 
жпгдайдан алы п караганда элдик мотивдердин ж ана сю- 
Ш ТТердин негизинде кайрадан  иш теп ч ы ккан  Тоголок 
Молдоиун көрүнүктүү чы гарм алары ны н бири -  «Кемчон- 
и н'м поэмасы.

«1Сомчонтой». А кы н бул поэманы эл арасы на кеңири 
бвлгилүү учкул сөздөрдүн, улам ы ш  окуяларды н негизин- 
Д{1 ж ааганы  дароо эле байкалат. А нткени поэманын сю- 
жоттик и(‘1’изинде анекдоттук кы рдаалдар  кеңири орун 
млпт. I > п | >< ж бул анекдоттук окуяларды н ж өнөкөй кура- 
Мшы жс ж ы йы нды сы  эмес, бул даана өнүккөн сю ж еттик 
вмогү 0нр, к аар м ан д ы н  об разы н  ж етер  ч еги н е  чейин  
пуротю ю п озүнчө бир бүтүндүккө ээ сатиралы к поэма.



Поэманын сю ж еттик негизин Кемчонтойдун образы түзөт. 
Б ирок Кемчонтойдун кы лы к-ж оруктары н  кеңири ж ан а 
толук түрдө ачуу м аксаты нда акы н  Багдагүлдүн образын 
атайы ^карам а-карш ы  коёт. О ш ондуктан адегенде эле ав- 
тордук мүнөздөмөдө Кемчонтойдун кандай  каарм ан  эке- 
нин ачы к, дароо көрсөтүп коёт:

Нандын атын унутуп,
Кемчонтой айтат жалпак деп.
Калпагын айтат байпак деп,
Байпагын айтат талпак деп.

Мындай караганда кишинин оюна келбегендей кырдаал, 
анткени кадыресе эс-акылынан аж ы раган  адам гана ушун- 
дай болушу мүмкүн. Ал эми эс-акы лы нан аж ы раган адам- 
ды поэманын баш каарм аны  катары  атайы  сүрөттөөнүн 
кандай зары лчы лы гы  бар. Демек, Кемчонтойду (атын да 
а тай ы  у ш у н д ай ч а  атап ) атай ы  — к е м си н ти п , кордоп  
сүрөттөөдө акы нды н бирден-бир көздөгөн максаты^бол^гон. 
А л м аксаттын мааниси эмнеде? Көрсө, Кемчонтой айты- 
луу паракор казы ны н баласы экен, атасы тирүү кезинде 
баланын «чыры» да, «сыры» да билинген эмес. Анткени, 
«оозу кы йш ы к болсо да, байдын уулу сүйлөсүн» деген прин- 
цип екүм сүрүп келген. Өмүрүндө казы  катары нда акый- 
кат, адилет өкүм чыгарбаган паракор атасы өлгөндөн кий- 
ин, Кемчонтойдун накта адамдык касиет-сапаты ачы кка 
чы га баштады. Баласы ны н өтө эле аш ыны п, чектен чыга 
баш таганын көргөн энеси бат эле баласын «малдын күчү» 
менен үйлөнтүп койду. Кемчонтойдун кы скача таржыма- 
лы  утттул. Поэманын киришүү бөлүмү (экспозициясы) да 
уш ул . Ушундан баштап Кемчонтойдун «жоруктары» та- 
гы раак айтканда, ар түрдүү турм уш тук кы йчалы ш тарга 
кабылган Кемчонтойдун «адамдык» мамилеси баш талат. 
Турмушка чыгам деп бир «балакетке» кабылганын түшүнгөн 
акы лдуу Багдагүл кантсе да Кемчонтойдон кутулуунун 
амалын издейт. Бул «амал» жөнөкөй эле, караманча тири- 
чиликке, там ак-аш ка байланы ш туу келип чыгат. Кемчон- 
тойдун акыл-эсин сезген Багдагүл там акты н аш ын бир күнү 
ачуу шор кы лат, бир күнү тузун кем кы лат, айтор Кемчон- 
тойдун кы ж ы ры на тиет. Багдагүл мындай дейт:

...Эсимди кудай алыптыр,
Колумдун чени ошондо.
Энеме унут калыптыр 
...Айтпаса айтса барып кел,
Энеме кабар салып кел.
Эрте барып тезирээк,
Колумдун ченин алып кел.

Кемчонтойдун «ж оруктары» м ы на уш ул «кол ченин» 
апкелүүдөн б аш тал ат . «Кол чени» акы н д ы н  өте чебер 
сүрөттеөсүнүн наты йж асы нда өзүнчө бир сю жеттин «кый- 
м ы лдаткы ч күчүнө» айланат. Ушундан баштап Багдагүлдүн 
тапкы чты гы , акы лдуулугу  көрүнүп, тескерисинче Кем- 
чонтой улам ж аң ы  турм уш тук кы рдаалга  туш  келип, мур- 
дагы  «кол чени», өлчөмү ага туура келбей, барган сайын 
күчөп, келесоо адамды н абалы на түшө бервт. Багдагүлдүн 
«кол ченин» алды м  деп, кайненеси  үйрөткөн «аз суу», 
«аз туз» дегенди кайталап  келаты п  «аз түш» деп калат. 

Келе жатып жолукту,
Чеч байлап кырман сузганга.
Кырманга келип калжырап,
Айтып турду «аз түш» деп.

Түшүм ж ы й ы п  ж а тк ан  кы рм ан чы га  «береке чечке» 
дегендин ордуна «аз түш» деп отурса Кемчонтойдун таг- 
дыры эмне болору түшүнүктүү. А ндан ары  жүрүп отуруп 
кы рм анчы лардан  үйрөнүп алган  сезүн өлүк коюп ж аткан- 
дарга айтат. Көрүнүп тургандай  Кемчонтой турм уш тук 
кы рдаалды н, ал-абалды н өзгөрүп турганы н, анан ошол 
өзгөрүш кө ж араш а м ам иле ж асоону түшүнбөйт, билбейт, 
ош ондуктан улам  бир келесоонун абалы на түшө берет. 
А кы н уш ул сю ж еттик өзөктү улам  күчөтүп, гиперболиза- 
циялап  сүрөттөйт. О куяны н күчөп, бийик чекитине же- 
ти ш и  К ем чонтой  эптеп  үйүнө ж е тк ен  ж ер и н ен  ач ы к  
көрүнөт. А л өз аты н таба албай көчөдө калат. Тоголок 
Молдо бул поэмасында адамды н тунук акы л-эсин даңаза- 
лайт (Багдагүлдүн образы), анын карама-каршысында наадан- 
ды кты , дөөпөрөстүктү м азактап  сүрөттөйт. Поэманы акы н 
трагедиялуу акы л-насаат ж ы йы нты гы  менен бүтүрөт. 

Акыл-эси болбогон,
Башына тиет кесири,
Көргөн менен пайда жок,
Көзүң тамдын тешиги.
Акыл менен иш кылат,
Адамдардын жетиги.

Мына ушинтип адамдын акыл-эсин даңазалоо менен То- 
голок Молдо акын-агартуучулардан болгон деп айтабыз.

Тоголок М олдонун акы л-насы ятчы л ж ана агартуучу- 
лук  идеясы  «К уш тарды н аңгемеси» деген поэмада бир 
кы й ла кеңири чагы лган .

«Куштардын аңгемеси>>. Бул поэмада акы н куш тарды  
суу куш тар ж ан а  боз куш тар деп экиге бөлөт. Адегенде 
мындай бөлүштүрүүдө эч кандай  турм уш тук маани жок- 
той, тек гана сууда ж ана талаада ж аш аган  куш тарды н



табигы й керүнүшү, табигы й ал-абалы  сы яктуу  сезилет. 
Бирок окуяны н өнүгүшүнө ж араш а акы н  буга аллегория- 
л ы к  (каймана) м аани киргизе баш тайт. Көрсө, боз куш- 
тардын чогулуп кеңеш  куруш у, андагы  Булбулдун «сай- 
раш ы» бекеринен эмес экен. Ж агалм ай  менен Турумтай- 
дан, К ы ргы й менен Ы лаачы ндан, И телги менен Карчы- 
гадан, Бүркүт деген зорунан көргөн зордуктан, тарткан 
азап-кордуктан аябай тукулж ураган  боз куш тар суу ку- 
ш унан «орун» берүүнү сураны ш ат. Суу куш уна боз куш - 
тардын аты нан Булбул м ы ндайча кайры лат:

Ийри тумшук, курч тырмак,
Душманыбыз көбейдү.
Суу болбосо жан калбайт,
Көрсөттү далай өнердү.
Суу жалгыз сенин суунбу,
Көпчүлүктүн суусу -  дейт,
Кенешип бизге орун бер,
Суу кушунун куусу -  дейт.

Бирок Куу макул болбойт, суу куш у «ынтымакка» кел- 
бейт, «туугандыкка» көнүшпөйт. «Талашты» ат жарыш  ме- 
нен чечмей болушат. Суу кушунан Кылкуйрук, боз кушу- 
нан Карабоор тандалат. «Аттарды» Карлыгач айдайт. Кыл- 
куйрук Карабоорду алдап, чөлгө, кумга жиберип, өзү көрүнбөй 
качып кетет. Суу менен бийлик суу куш тарга тиет.

Көрүнүп тургандай , поэманы н негизги  м аксаты  ж ер 
талаш кан  бийлик талаш кан  элдин ортосундагы (уруу ме- 
нен урууларды н ортосундагы) күрөштү көрсөтүү. А кы н 
бул м аксаты н куш тарды  ш арттуу түрдө суу куш уна ж ана 
боз куш тарга бөлүп көрсөтүү аркы луу бир кы йла ийги- 
ликтүү жүзөгө аш ы ра алган. Бирок кантсе да акы нды н 
негизги м аксаты  агартуучулук идеясы на негизделгендик- 
тен поэманын ж ы йы нты гы  биримдикке, ы нты м акка ча- 
кы руу менен аяктайт:

Ат жарыштык арман жок,
Ал сөздө арман калган жок,
Кубанып турган кезиң бул,
Куу төрө бийлик кут болсун,
Боз куш менен суу кушу,
Ынтымак кылып журт болсун.

«Ж ер ж ана анын балдары ». Ы нты м акка, биримдикке 
чакы руу идеясы  Тоголок М олдонун «Ж ер ж ана анын бал- 
дары» деген поэмасында күчтүү өнүктүрүлгөн. А кы н чы- 
гарманы н аты нда эле ж ерди «ата», ал эми ж ам гы рды , 
су у н у , ш а м а л д ы , отту  а н ы н  « б ал д ар ы »  к а т а р ы н д а  
көрсөтүп, өзүнчө бир аллегориялы к маанидеги образ түзөт.

Поэма ж ам гы рды н, суунун, ш ам алды н, оттун ж ана жер- 
дин кайы м  айты ш уу-диалогу түрүндө ж азы лган . Ошон- 
дуктан  уш ул кай ы м  айты ш та ш ам алды н, ж ам гы рды н, 
суунун, оттун ортосундагы бир-бирине болгон карама-кар- 
ш ы лы гы , ал турм ак келиш пес күрөшү көрсөтүлөт. Ша- 
м ал, суу, от, ж ам гы р ар ким иси өзүнүн табигый касие- 
тин баш калардан  өйдө турары н далилдейт, ар ким иси  
өзүнүн гана баш калардан  арты кчы лы гы н белгилөөгө ара- 
кеттенет. М ы на ош ондуктан кайы м  айты ш уу -  диалог 
улам  өркүндөп, улам  күчөп отурат.

Желип өткөн жеримен,
Жер тамыры жазылат.
Басып өткөн жеримен,
Байчечекей ачылат.

Б ул ж ам гы рды н сөзү. М уну к ал п ка  чы гаруу мүмкүн 
эмес. Бирок өз кезеги  менен суу м ы ндайча жооп берет: 

Атагың жамгыр, өзүң суу,
Аңгемең сенин мына бу.
Мактанбагын өзүңчө 
Деңизден чыккан сен бир -  буу.

Көрүнүп тургандай, ж ам гы р менен суунун ортосунда- 
гы  диалогду курч талаш -тарты ш та эле бул эки табигый 
керүнүш төрдүн карам а-карш ы л ы гы  эмес, тескерисинче 
биримдиги, бири-бирине байланы ш туулугу  ач ы кка  чы- 
гат. М ына ош ондуктан  Ж ердин  «балдары» катары н да 
сүрөттөлгөн ж ам гы рды н, суунун, ш ам алды н, оттун та- 
лаш -тарты ш ы  акы нды н өзүнүн д и д акти калы к , агартуу- 
чулук ы ңгайы нда каралы п, ошол ы ңгайда чечилет.

Балдар сөзүм угуңар,
Кулак салып туруңар.
Ырас жери мактанбай 
Бир ынтымак кылыңар,
Жол талашып урушпай,
Ынтымак болсун тобуңар.
Ынтымактуу болсоңор,
Ошондо болот жолуңар.

Ошентип, Ж ер  ата балдарына: ж ам гы рга, сууга, ша- 
малга, отко кайры лы п ы нты м акка чакырат. Тоголок Молдо 
бөтөнчө уш у л  п о эм асы н д а  та б и я т  к у б у л у ш та р ы н ы н  
өзгөчөлүгүн өзүнчө терең билдиргендигин, Ж ерди аалам- 
дын борбору катары  түшүнөрүн ж ан а  аны сөздүн күчү ме- 
нен сүрөттөй алары н айгинелеген. Ж араты лы ш  кубулуш- 
тары  акы н  үчүн ж өн эле кооздук, анчейин экзотика эмес, 
ал баары нан мурда адам тиричилигинин, ж ан-ж аны бар 
дүйнөсүнүн ж аш оо ш арты  м ы на ош ондуктан ар бир кубу-
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луш  өзүнчө болгон менен акы ры  келип ж араты лы ш  ме- 
нен б а й л а н ы ш к ан , ш а р т т а ш к а н . П оэм а ж а р а ты л ы ш  
жөнүндө уш ундай ж ы йы нты к берет.

Табият көрүнүштөрүн сүрөттөө ж агы н ан  «Ж ер ж ана 
анын балдары» деген поэмага ж акы н  турган Тоголок Мол- 
донун чы гармасы  «Эшек менен булбул».

«Эшек менеи Булбул». Бул элдик мотивдердин неги- 
зинде ж азы лган  там сил түрүндөгү чы гарм а. О куя мын- 
дайча баш талат:

Канаттуу куштар,
Төрт аяктуу жаныбарлар 
Бир күнү мажилис курду,
Булбулдун сайраганын сынап,
Эшек калыс болуп карап турду.

Ч ы гарм аны н баш талы ш ы  дүйнөлүк тамсил ж анры ны н 
баш талы ш ы ндай кал ы п к а  салы нганы  эч күмөн чакы р- 
байт. А ндан ары  анын дароо эле трад и ц и ял ы к  рефрен 
(кайталоо) уйкаш ты гы  негизинде ж азы лган  санат-терме 
ф ормасына өтөт. Бул акы нды н негизги  чы гарм ачы лы к 
м аксаты нан келип чы гат. Тоголок М олдонун кенири са- 
нат-терме сүрөттөөсүндө Булбул анчеиин гана кооз мукам 
үндүү ж араты лы ш ты н, өзүнчө бир укм уш  көрүнүшү гана 
эмес, ал баары нан мурда табиятты н, турмуш тун татаал 
көрүнүштөрүнө так , даана баа берген ойчул, дааны ш ман. 
А кы н кантсе да Булбулдун «сайрашы» аркы луу ж араты - 
лы ш тагы , коомдук турм уш тагы  татаал өз ара байланыш - 
тарды  аңдап билүүнү м аксат кы лат. Ош ондуктан Булбул 
«күүгүм ки ри п , түн баткан  түндөн» баш тап , «ж ам гы р 
ж аап , көк  ч ы к к ан , булутка» чейин , «ж ер жүзүндө ар 
түрдүү ж андан баш тап, ар түрдүү улутка» чейин козгоп 
сайрайт. Айтор ж ер жүзүндө Булбул козгоп сайрабаган эч 
нерсе калбайт. А кы н уш уну менен Булбулдун көрөгөч 
акы лм андуулугун, билгич дааны ш м анды гы н сүрөттөйт. 

Жайга салкын келтирген,
Шамалдан козгоп сайрады.
Жакшы менен аралаш,
Жамандан козгоп сайрады.
Башынан өткөн ар түрдүү 
Замандан козгоп сайрады.

К елтирилген саптардан ачы к көрүнүп тургандай^ Бул- 
бул ж араты лы ш  кубулуш тары  менен эле чектелбейт, ал 
«заманга» чейин козгоп, «сайрайт». М ы на уш ул «чөп- 
чар , талдан» баш тап ж ан-ж аны барларды н эң чоңу «Пил- 
ге» чейин, ж ак ш ы  менен ж ам андан  тарты п, ар түрдүү 
заманга чейин баа берип, үнүн кубултуп, сайраган Бул-
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булга «калыс» болгон Эшек кандай  ж ы йы нты к чыгарды. 
Булбулдун өнөрүн сы наган Эшек төмөнкүдөй жооп берет: 

Ырас, булбул жакшы сайрады,
Айтпаганы калбады,
Чынын айтсам бирок,
Үнү короздукуна окшогон жок.

Демек, акындын сүрөттөөсүндө Булбул бул жаратылыш - 
тын, турмуштун байланыш тарын көрө билген, түшүнө бил- 
ген, баалай билген акы лм ан, дааны ш ман талант, ал эми 
Эшек болсо «булбул» менен «корозду» бир катарга койгон,
б. а. бир-бирине байланыш паган көрүнүштөрдү аралаштыр- 
ган караңгы  наадан. Ошентип, акы н бул тамсилде нукура 
ойчулдукту, дааны ш мандыкты даңазалоо менен бирге туң- 
гуюк караңгы лы кты , наадандыкты ашкерелейт.

«Талым кы з менен Көбөктүн айтыш каны». Адамдын 
акы л-эсин даңазалоо Тоголок Молдого ы йгары лы п жүргөн 
«Талым кы з менен Көбөктүн айты ш каны » деген чыгар- 
м ада бир кы й ла  тереңделет. А лбетте, бул чы гарм аны н 
негизинде элдик  учкул сөздөр ж ан а  улам ы ш тар ж атат. 
У лам ы ш  боюнча Талы м  кы з көзүнө түш көн адам дарга 
турм уш тагы , ж араты лы ш тагы  көрүнүш төргө байланы ш - 
ТУУ татаал суроолорду берип, кокус жооп бере албай калса, 
аларды  өлтүрө берген. М ына уш ундай каардуу  кы зды н 
кезектеги  «жеми» Көбөк деген ки ш и  болот. Ч ы гарм ада 
уш ул экөөнүн ак ы л -эси н и н  б и й и к ти ги н , күчтүүлүгүн 
көрсөткөн катуу айы гы ш кан  кайы м  айты ш  жүрөт. Каар- 
дуу к ы зд ы н  берген суроолору таб ы ш м актуу , кай м ан а  
м ааниге ш өкөттөлүп, азем делген  образ. А лар адам тур- 
м уш уна, таб и ят  ку б у л у ш тар ы н а , айлана-чөйрөнүн  ар 
түрдүү ж актар ы н а  арналган . Бул суроолордун түрмөгүн 
асм ан д агы  ж ы л д ы зд а н  ж ерд еги  ту м ан га  чейин , узун  
ж олДУ узарткан  кербенчиден тарты п, ачуу менен таттуу- 
нун даам ы н таткан  казан чы га  чейин, качы рганы н  кай- 
салап, иттин чоңу К ум айы ктан  тарты п , карм аганы н  кут- 
карбас куш тун  чоңу Б у у д ай ы к к а  чейин кам ты й т . Де- 
мек, суроо берип ж а тк ан  кы з да ж өн  кы з эмес, ага  тие- 
шелүү ти к  жообун берип ж атк ан  Көбөк дагы  дааны ш - 
ман. М ына ош ондуктан:

Тим жүрбөстөн сөзүңө,
Тийиштик кылдым өзүңө,
Күнөөм болсо кечкин деп,
Күрмөгөн жибиң чечкин деп,
Таппадым деп ыгыңды,
Талым кыз сөзгө жыгылды.
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Ы расында эле Талы м кы з кан ч алы к  каардуу, канкор 
болсо да, улуу сөз алды нда, акы л-эс алды нда ж ы гы лды . 
А кы лм анды к акы л м ан д ы кка , дааны ш м анды к дааны ш - 
м анды кка карш ы  барбайт. А ллегориялы к образдын азе- 
минен ж аралган  бул чы гарм а адамды н акы л-эсин, талан- 
тын даңазалайт.

Албетте, Тоголок Молдо да баш ка акы ндар сы яктуу  
эле, өзүнүн чы гармалары нда сүйүү ы рлары на, лирика жан- 
ры на да кайры лбай  коймок эмес. Ошондой ли ри калы к  
ырлардын бири -  «Үрпүкан».

«Үрпүкан». Бул чыгарманы ж аратууда акы н негизинен 
өз баш ы нан  өткөн өтө бир к ай гы л у у  о к у яга  таян ган . 
Изилдөөчү Ж . Таш темировдун билдирүүсү боюнча ж аш  
акы н күйөөдөн чыгып келген Үрпүкан деген келинге аш ы к 
болуп, үйлөнмөкчү болот. Бирок айы лды к билермандар Сарт 
деген байга 100 ирикке алмаш ты ры п, Үрпүканды кармап 
беришет. Күйүткө чыдабаган акы н  уш ул ырын ж аратат.

Ар кандай  эле сүйүү ы рлары  акы нды н ж екече турму- 
ш уна, тагды ры на, өзүнүн ж екече уйгу-туйгулары на, ой- 
санаасына байланы ш туу келип  чы гат. Бирок чоң акын- 
дар өздөрүнүн гана ж екече сезимдери, ички  толгонуула- 
ры  менен чектелип калбайт, ал өзүнүн ж екече кубанчы 
ж е күйүтү менен ж алпы  адам ды к аң-сезимдерди чагыл- 
дырат. М аселен, Токтогулдун «А лы мканы ». М ына уш уга 
Тоголок М олдонун «Үрпүканы» да далил. К ы ргы з оозе- 
ки  поэзиясы нда кеңири таралган  «Күйгөн» «Секетпай» 
ф ормасы нда ж азы л ган  бул ы р баары нан м урда адамды н 
сы рткы  сулуулугун көкөлөтүп м актай т, бирок бул Того- 
лок Молдо турм уш та көрген  реалдуу Үрпүкандын портре- 
ти эмес, бул баары нан мурда сүйүп аздектеген адамдын 
күчөтүлгөн, көкөлөтүп м акталгаң  образы. М ына ошондук- 
тан  ан ы н  өзүнүн ж ек еч е  тагд ы р ы н  эл ди к  эпостордун 
каарм андары на салы ш ты рат.

Өңүм десем түшүмдөй,
Өзгече күйдүм сен үчүн,
Олжобай менен Кишимдей.
Асылга асыл табылбайт,
Асылга асыл табылса,
Ашыктык оту жалындайт.

Демек акын Үрпүкандын «борумун», «сүрөтүн» гана даңа- 
залап чектелбейт, анын адамдык асылдыгын айрыкча баа- 
лайт, кадьфлайт. Анткени асылга асыл жолукканда гана ну- 
кура сүйүү оту тутанат. Акын ушуга чакырат, ушуга үйрөтөт.

Тоголок Молдо узак  өмүр ж аш ады . Өмүрүнүн аягы на 
чейин калемин колдон түшүргөн жок. Ага ошондой шарт,
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тагдыр туш  к ы л д ы . Н аты й ж ад а  ал өзүнүн төл чы гарм а- 
л ары н  ган а  эмес, ош ондой эле элдик  бай казн ад ан  да, 
улуу «М анас» эпосу баш  болгон ч ы гарм ал арды  ж азды - 
ры п кал ты рды .

СУРООЛОР Ж АНА ТАПШЫРМАЛАР:

1. Тоголок Молдо илим изилдөө институту менен кандай 
иштеген?

2. «Кемчонтой» поэмасынын негизги идеясы эмнеде?
3. Акылмандыкты, даанышмандыкты акын кайсы чыгар- 

маларында даназалайт жана бул сапаттарды кандай ыкма- 
лар, образдар аркылуу сүрөттөйт?

4. Тоголок Молдо аялзатынын сулуулугун кандайча түшү- 
нөт?

5. «Кемчонтой» поэмасынын сюжетин кара сөз түрүндө оозе- 
ки аңгемелеп бер.

6. Класста Талым кыз менен Көбөктү ролдоштуруп ат- 
каргы ла.
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ОСМОНААЛЫ СЫДЫКОВ 
(1877 - ...)

К ы ргыз элинин эң биринчи тарыхчы-окумуш туусу Ос- 
монаалы Сыдыков 1877-жылы Пишпек уездинде, Темирбо- 
лот айы лы нда туулган. (А зыркы Кочкор району, Чолпон 
аймагы нда.) Өз атасы Кыдьж* (белгисиз, аны кталбаган се- 
бептер менен Сыдык болуп кеткен) А байылданын кичи 
аялы нан, ортончу аялы нан Ы быке болгон. Канат кан Ыбы- 
кенин баласы. Осмонаалы 6 ж аш ка чы кканда энеси өлүп, 
баланы Канат хан асырап багып алат. Ушул жерде Канат 
хандын колунда жүргөндө молдодон кирди-чы кты  билим 
алат. Бирок табиятынан билимге ш ы ктуу ж ана ыш кыбоз 
ж аш  Осмонаалы кадыресе молдонун берген сабагына ка- 
нааттанбайт. Ал көптү билип, көптү үйрөнгүсү келет. Акы- 
ры  К анатты н бир аты н уурдап минип, Токмокко качы п 
келет. Токмоктогу Канаттын короосун баш карган Ж олой 
деген адамдын ж ардам ы  менен атактуу Молдо Ш акир Ха- 
лиф адан окуй баш тайт. Ошентип, 1890-ж ы лдан тартып 
1895-жылга чейин ал Ш акир Х алифаны н колунан билим 
алат. Кийинчерээк Каш кардан, Бухарадан да окуйт. Ай- 
тор, Осмонаалы Сыдыков өз мезгили үчүн Ч ы гы ш  мада- 
ний түшүнүгүндө ж акш ы  эле билим алган киш и болот.

Ар бир билимдүү адамда өзүн-өзү таанып-билүү кызыгуу- 
су башталат. Ал таанып-билүү маш акаты  адегенде «мен ким- 
мин» деген суроодон башталат. М ына ушул суроого жооп 
табыш үчүн ар бир адам өзүнүн ата-тегине, андан оой улуту- 
на кайры лат. Ошондуктан, өткөндөгү кыргыздын билимдүү 
адамдары эң биринчи иретте ж азы лы п калган тарых ж ок 
болуп калганды ктан, оозеки тары хка, санж ырага кайры- 
лы ш каны  бекеринен эмес. Осмонаалы Сыдыков ошолордун 
эң биринчилеринен болуп, эл оозунан ж ы йы лган материал- 
дарды топтоп, ирээтке келтирип ж азы п чы ккан  да, өз күчү 
менен китеп кы лы п чыгарууга үлгүргөн, ж етиш е алган. Ал 
өзүнүн жазгандары н «Мухтасар тары х Кыргызия» деген ат 
менен 1913-жылы Уфада ж ары кка чыгарат. Анын «Тарых 
кы ргы з Ш абдания» деген экинчи эмгеги 1914-жылы ошол 
эле Уфа ш аарында жарыяланат.
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Тилекке карш ы , Осмонаалы Сыдыковдун өмүр баяны- 
•11.111 14)11 маанилүү учурлары али тактала элек. Ал турмак 
I (МГ> жылы 5-октябрда КырФ АНга өткөрүлгөн «Осмонаалы
< 1.1Л1.1К0 В. Толук өмүр баяны» деп аталган документте да 
(ким тарабынан даярдалганы , ким  тарабынан өткөрүлгөнү 
дйп .1 Селгисиз), бул адамды н совет учурундагы  кийинки  
I и I ,ды |>I»1 толук чагы лды ры лган  эмес. Б ул  документ бо- 
юичп О. Сыдыков 1920-ж ы лдан тарты п 1928-ж ы лга чей- 
им Пш ппек ш аары ндагы  татар  м ектептеринде м угалим  
Лплун, 1931-ж ы лы  кам алган  деген гана м аалы м ат бери- 
Явт. Лл эми X. Карасаевдин билдирүүсү боюнча 1933-ж ылы 
кнмплып, түрмөдөн ч ы ккан  соң Текеске кетип  калган  де- 
иипгт. Айтор ал  эмне үчүн Исамалган, кантип  качы п кет- 
кри, качан каза  болгон, мунун баары белгисиз. Осмонаа- 
м ы ( М дыковдун негизги  эмгеги болгон «М уктасар Тарых 
К м ргы зия», «Тарых кы ргы з «Ш абдания», «М уктасар та- 
рых К ы р гы зи я н ы »  а з ы р к ы  ж а з у у г а  б и р и н ч и  ж о л у  
игкоргөн X. К арасаев м ы ндай деп ж азат: «Бул китепче 
тнрых эмес, санж ы ра, кы ргы з уруулары н Оң, Солдон тар-
1 1 .1 И, иегизги  чоң урууларды , аларды н пайда болуш ун 
жниган. А лбетте, бул да абдан к ер ек . К итепти түзүүчү 
Оүткүл кы ргы з уруулары на барып, аларды н аксакалдары - 
1П1 М, сан ж ы р ач ы л ар ы н ан  сураш ты ры п  жүрүп ж а зга н . 
Муиун илим ий аппараты  -  көптү билген кары ялар  бол- 
гон, о ш о л о р д у н  а й т ы п  б е р г е н д е р и н  г а н а  к а г а з г а  
түшүргон*. Бул айты лган сөздөрдө албетте, адилеттик бар. 
Дпткопи санж ы ра, бул илим ий тары х эмес. Ал оозеки 
түрүидө с а к т а л ы п  к е л г е н  э л д и к  т а р ы х ы й  б а я н д ы н  
жыАындысы. Б ирок ошого карабастан  О. Сы дыковдун 
иит«чггеринин кы ргы з м аданияты  үчүн айры кча мааниси 
Пир Инринчиден, автор бул кабарларды , м аалы м аттарды  
XIX кы лы м ды н аягы , XX кы лы м ды н баш ында ж аш аган  
кпрмнлардын өз оозунан ж азы п  алган. Демек бул ж азы - 
щ.111 нлынган м атериалдарды н көпчүлүгү тары хы й чын- 
дыкка дал келери талаш сы з. Осмонаалы Сыдыковдун сан- 
жырнсы өзүнүн ы рааттуулугу менен айы рм аланат. Экин- 
чидгп, бул тары хы й  китептер  эски  ч агатай  ж азуусуна 
ылнйыкталса да негизинен кы ргы з тилинде ж ары ялан- 
гнм Оиринчи китептер . О ш ондуктан, элдин аң-сезимин 
пПгптууда жана өнүктүрүүдө аларды н агартуучулук маа- 
ИИСИ ото зор. О. С ы ды ков өзүнүн эм гегинин баш ы нда 
«нкыл, илим менен ачы лган  өнөрлөрдүн» түрлөрүнө ток- 
голуп кслип, кы ргы з, казак  элине кайры лы п мы ндайча 
жйпйт: ) V1
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Өнөр менен ушуларды адам тапкан,
Жалгыз ак казак-кыргыз карап жаткан.
Катардан кийин калдык наадандыктан,
Не керек мынча жатмак, ай-ай тууган!
Биз дагы өнөр билсек обол баштан,
Кутулбас беле башыбыз наадандыктан.

Бул ж ерде акы н  кы ргы з-казак  элинин өнөр, билим- 
ден артта калганы н, бекер карап  ж аткан ы н  ачы к эле ай- 
тып ж атат, ошондой эле бул нааданды ктан  тез кутулууга 
чакы рат. О. Сыдыков өзүнүн тары хы й санж ы ралары н да 
уш ул «нааданды ктан, караңгы лы ктан»  кутулуу макса- 
тында ж азганы  талаш сы з чы нды к.

Осмонаалы Сыдыковдун өз өмүрүнүн көпчүлүк ж агы  бел- 
гисиз болуп калгандай, ал кандай чы гармаларды  жарат- 
каны  да белгисиз. Ал көп эле ж азган  болуу керек. Совет 
бийлиги тарабынан тынымсыз куугунтукка алынган адам 
аларды ачы кка чы гара албагандыр. Анын белгилүү болгон 
көрүнүктүү көркөм чыгармасы -  «Ш абдан казалы ».

«Ш абдан казалы ». Бул «Казал» өзүнүн маани-мазмуну 
боюнча акындын «Кыргыз, Ш абдан тарыхы» деген тары- 
хый-санжыра эмгеги менен үндөш, белгилүү даражада ошо- 
ну улайт, поэтикалык ж агы нан тереңдетет. Өзүнүн тары- 
хый эмгегинде О. Сыдыков орустардын келиш инен кийин- 
ки кыргыздардын ал-абалын төмөнкүдөй мүнөздөйт: «Ка- 
раңгы элек, залым болдук, бузук элек, түзүк болдук, көчмөн 
элек, олтурук болдук. Бирок беш-алты ж ы лды н ичинде биз 
үчүн пады ш а тарабынан бир аз мархабат болгону менен 
түркөйлүгүбүздөн Думасы бир тарабыбыздан басса, экинчи 
тараптан ж акш ы  жерлерибизди муж уктарга тартып берип... 
Жер-суудан айрылып, жагдайсыз бир абалда калдык».

Тары хчы ны н бул сөздөрүндө калетсиз айты лган чын- 
ды к бар. Орустардын келиш и менен кы ргы здарды н тур- 
муш унда, м аданияты нда айры м  бир пайдалуу тары хы й 
да, маданий да өзгөрүштөр болгону талаш сы з. Билимге 
ум тулуу, отурукташ уу сы яктуу . Б ирок ж еринен  айры- 
лы п, кы сы м га дууш ар болгону да ш ексиз. О. Сыдыков 
өзүнүн тары хы й эмгегинде уш ул тары хы й чы нды кты  туу- 
ра баалай алган. А л эми «Ш абдан казалы » деп аталган 
поэтикалы к чыгармасындачы ?

Кош ок формасында ж азы лган  бул казал  баары нан мур- 
да Ш абдандын адам ды к ж екече касиет-сапаттары н мак- 
тоого ж ана даңазалоого арналган. Кош октун салты  боюн- 
ча, бул дүйнөнүн ж алган  экени айты лат, «Күнүң менен
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түиүңдө», «тирүүң менен өлгөндө» бир гана А лла медет 
болору көрсөтүлөт, уш ундай гана ж алпы  кабы л алы нган 
жобо-чындыктардан кийин  гана Ш абдандын ж екече адам- 
Д1.1К касиет-сапаттары  даңазалана баш тайт.

Кыргыздан мындай болбогон,
Марттыгынын чеги жок.
Артык эле болжолдон,
Ажал тагдыр келген соң,
Баатыр кетти жалгандан.
Кутулууга себеп жок,
Ажал өлүм алгандан.

Ш абдандын марттыгы, берешендиги бул адамдын жеке- 
чс касиет-сапаты гана эмес, анын дүйнөгө, турмуш ка кеңи- 
ри көзкараш ы , мамилеси катарында көрсөтүлөт. Ал баар- 
ды гы на тең, ж арды сы на да, байы на да, күчтүүсүнө да, 
күчсүзүнө да, кы ргы зы на да, казагы на да, өзбегине да, та- 
тпрына да бирдей карайт. Ошондуктан акын атак-даңкы 
нлыс кетип, кеңири- тараган.

Анжиян, Кокон, Ташкенден,
Кашкар, Капал, Челектен,
Букар турмак, Индустан,
Күн чыгышта Кулжадан,
Келе берди ар жерден.

А лб етте , бул сап та р д а  ар  к а н д а й  эле ко ш о кто р го  
мүнөздүү болгон апы ртма сүрөттөмөлөр бар. Бирок неги- 
иинен О. Сыдыков өзүнүн казалы н д а Ш абдандын чыны- 
гы портретин түзүүгө аракет кы лган . М ына уш ул тары- 
хый чы нды к төмөнкү ыр саптары нан ачы к эле көрүнөт. 

Ушундай эле эр Шабдан,
Падышадан чен алган,
Башчы болгон урушта,
Анжиянды караткан.
Андан ары Алайга,
Маргалан менен Коожентке,
Наманган менен Коконго 
Акыры барган шолорго.

Бул саптардан  Ш абданды н ж екече  адам ды к касиет- 
саицттары гана эмес, ошону менен бирге анын коомдук 
турм уш тагы  иш теген иш тери , Россияны н бийлигин бе- 
кгмдетүү м аксаты н д а  өтөгөн к ы зм аты  да ай кы н -ачы к  
корүнүп турат. М ына уш ул ж агы н ан  алганда «Ш абдан 
км;щлы» Осмонаалы Сыдыковдун тары хы й эмгегинин по- 
атикалы к уланды сы  ж ан а  өзүнчө бир ж ы йы нты гы  ката- 
рыида м ааниге ээ десек болот.
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Биринчи саамалык ыр экенине карабастан бул ыр учуа 
рунда езүнчө окуя, поэтикалык ачылыш катары клОмЛ 
алынып, адабий чөйрөдө уу-дууну пайда кылып, эл прн 
сына бат эле тарап кеткен. Ж аралган күнүнөн тартмм 
СССР кулаганга чейин бул ыр акындын «Ук, жер жүнү* 
аттуу ыры менен бирге калк ичинде, айрыкча мектом 
терде, студенттик аудиторияларда декламация түрүц/ш 
ж атка айтылып келген.

Ыр улуттук кыртыштагы поэтикалык салт үчүн мүноэдү# 
болбогон жаңыча ритмикалык-интонациялык курулу1МЯ 
башкача поэтикалык синтаксиси, шандуу жана ишенимдуй 
чы ккан оратордук-публицистикалык пафосу, элестүү кП 
раздары, эмоциялуулугу, лирикалы к каармандын мурд| 
болуп көрбөгөндой жаңыча дүйнө туюусу, көзкаратм , 
ишеними менен көңүлдү бурат. Ыр атактуу новатор акыи
В. М аяковскийдин стилин элестетет. Мындай жанычЯ 
түрдө, формада Жусуп ырды арбын жазган. Ошон үчүц 
Ж усуп кы ргы з поэзиясы нда ж аң ы чы л акы н катарМ 
мүнөздөлүп келатат.

«Ленин жолу» ыры адабий-көркөмдүк мааниси жагм» 
нан тарыхый-адабий процесстеги өзүнүн ордун жоготмоЦ 
эмес. Б из Ж . Турусбековдун чы гарм ачы лы гы н амыЦ 
бүгүнкү күндүн м уктаж ды ктары на канчалы к деңгээлд! 
кызмат кылып жаткандыгы жагынан эмес, өз мезгили 
нин шартында ойногон объективдүү ролу жагынан кариИ 
баалашыбыз керек. Ж усуп Турусбеков кыргыздын про 
фессионалдык көркөм маданиятын түптөөгө катышкпи 
алгачкы адабий карлыгачтарыбыздын бири. Ал эми оишл 
алгачкы карлыгачыбыз кандай тарыхый шартта, кан дш  
коомдук-саясий атмосферада ж аш ап  эмгектенди эло? 
Ушуга көңүл буруу зарыл.

Өткөн Октябрь революциясынын оң жактары да, соЯ 
жактары да болгон. Ж аңылыш тыктары да, жакшылык 
тары да аралаш болду. Бирок кандай болгондо да, кыЩ 
гыз элинин тагдырында Октябрь төңкөрүшү негизиисм 
оң роль ойногон. Ырас, революция кыргыз журтуна зор« 
дук-зомбулугун да көрсөттү. Бирок анын зордугунан дп, 
дүйнөлүк прогресстен артта калган сабатсыз көчмөпдор 
үчүн сонундары көбүроөк болду деп айтсак жаңылышпай* 
быз. Кыргыздын карапайым калың букарасы үчүн рено 
люция капыстан ж арк этип чы ккан күндөй эле болгои, 
Болыневиктердин жүргүзгөн саясатын, ж ары я кыл1ч»И 
ураан, ч акы ры ктары н  букара ж урт өзгөчө кубаныч, 
күдүңдөгөн сүйүнүч менен тосуп алган. Мындай болбоЙ
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Ипинпу да мүмкүн эмес эле. Кыргыз эли революциянын 
имдыида кандай абалда турду эле? 1916-жылы, ага байла- 
Ьшггуу Ы сак Ш айбековдун «Кайран элин» эле эстейли- 
»1И. И ады ш алы к колониализм дин геноцидинен ж ан а 
1111 7 18-жылдардагы ачарчылыктан кырылып-жоюлуп 
И(ик болуп кетүү коркунучунун алдында турган. Ушун- 
дпП тагдыр кылдын кырында кылтылдап турган шартта 
■#нолюциянын эркиндик, теңдик, азатты к, ты нчты к, 
Цид<-йлерге нан, ж ер деген ураан-чакы ры гы н укканда 
цмилсыз мүңкүрөп турган кыргыздардын абалын көз ал- 
дып1 элестетсек жетиштүү.

Уруяттын элдин эзелтен эңсеген тилектерин кадимки 
чыпдыкка айландырып жатыш ы, улам биринин артынан 
Оирпн тартуулап ж аткан жакш ылыктары кыргыздын кем- 
Пмгпл адамында мурда болуп көрбөгөндөй өзгөчө көңүл 
■шшайын жаратып, духун көкөлөткөн. Кыргыздын бу- 
Нирл адамы революциянын мындай күтүүсүз жакш ылык- 
гирына, адамгерчилигине эмне деп жооп берээрин бил- 
б«1Ц, кубанычка чакан, көзүнөн чолок жаш  чыгып, ур- 
мит, алкы ш ты н иш арасы  катары  «Ленин», «Октябрь» 
дсрен сөздөрдү кай ра-кайра кайталап  ж атты . Кыргыз 
йкындарынын алгач жарыяланган ырларынын «Ленин»,
• Октябрь» деп аталыш ынын бөтөнчө себеби бар жана алар 
омюл кездеги кыргыз инсанынын өзгөчө эмоционалдык- 
исихологиялык абалынан мөлт этип түшкөн тамчылар 
сыяктуу.
* «Октябрдын келген кези» деген ырым так ушул учур- 

дуп духунда жазылган, ал кезде мен сүйлөсөм да ошону 
сүйлөмөкмүн. Ж азсам  да ошону жазмакмын, ал менин 
ыйык арымым болчу. Андан башка айта алмак .эмесмин», -  
Д(>а жазган А. Токомбаев.

Жусуп Турусбековдун өзүнүн индивидуалдуу пенделик 
тигдырынын шарттарынан алып караганда да, акындын 
Ж а н ы  түзүлүшкө өзгөчө мамиледе боло турган жүйөсү бар. 
Жусуп кенедей бала чагы нда 1916-ж ы лдагы  кандуу 

г Которүлүшкө күбө болуп, Кытайга качкан эл тарткан азап- 
гы кошо тарткан. Бөтөн жерге тентип барган ата-энеси өлбөй 
| ц рүү калыш үчүн тилемчилик кылууга чейин аргасыз бол- 
гои. Көп өтпөй эле катуу ачарчылыкта, Жусуп ата-энеси- 
нса ажылайт. Бирөөнүн ирегесинде кыйналып кордук тар- 
I I,ш жүргөн жетимчилик күндөрүнүн бир учурун акын мин- 
1ПИ эскерет: «Тандан кечке көргөн күнүм: чий ором, куу- 
р л й  алам, тезек терем, музоо кайтарам. Кокус музоо ээмп 
Кгтсе менин шорум. Ал күнү Болгон мени кызылдай союп



урат... Куурай отунду жагып отуруп, кокус өчуруп кой* 
сом, кычкач же кепич менен бир коёт. Бир кыш этимв 
ж алаң тон кийип, ж ы лаңаяк суу ташып жүрдүм».

Мына ушинтип ач-жылаңач ит көрбөгөн күндү көрүн, 
ичтен кан өтүп, кандай айла кылыш ты билбей жалдырап 
турган жетим балага капыстан Совет бийлиги кол созуи, 
койнуна катып колу-бутун ж ылытты . Патриархалдык- 
көчмөндүк коомдо ата-энеден ажырап жетим калган ба- 
лага өз кандаштары жардамга келиш и мүмкүн. Болбосо, 
жетимдин үлүшү -  адат катары  күң-кулдун, малайдыи 
тагдыры. Ал эми жогорку коомдук бийлик багар-көрөрү 
жок байкушка атайлап үй тигип, бөпөлөп кучагына алат, 
окутат дегенди кыргыз жергесинде кулак угуп, көз көргон 
эмес. Чынында Жусуп Турусбеков совет бийлигин беко- 
ринен Эне деген эмес. Эне деген сөз ал үчүн бара-барн 
жеке маанинин чегинен чыгып, кеңири символдук маз- 
мунга өсүп чыккан. Акырындап акын өзүнүн өткөндөгү 
аянычтуу тагдырынан бүтүндөй элдин тагдырын көргон. 
Өзү корголоп келип кирген Караколдогу балдар үйүнон 
бүтүндөй элге, калкка болгон Совет коомунун символун 
көргөн. Ушундан улам акын өзүн Кеңеш түзүлүшүнө ичин- 
де бир карасы жок баладай жайнай карап, анын кызма- 
ты үчүн чечекейи чеч болуп, дилдиректей учуп турган.

Ж усуп Совет бийлигинин, содиализмдин Алатоо ай- 
магында түзүп, жаратып ж аткан жаңылыктарынын, баш- 
тап жаткан саамалыктарынын ар бирине маңдайы жары- 
ла сүйүнүп, алардын аз элинин тагдыры, келечеги үчүн 
маанисин терең туюнуп, барбалаңдап алакан чаап, тебе-] 
тейин кеккө ыргытып турган. Ал жүрөгүн элеп-желеп 
кылган, көкүрөгүнө мелт-калт толгон сүйүнүчкө чыдаЙ 
албай, айтпай коё албагандыгынан, жазбай коё албаган- 
дыгынан колуна калем алган. Акындын жазган ырлары 
жайынча гана адабий чыгарма катарында эмес, тескери- 
синче, ал ырлар, Ж усуптун кан-тамырынын удургугаи 
ташкыны, чолок жаш  аралаш кан кубанычы, чырылдап 
айтып турган чындыгы, кыйкырып айткан жардыгы, ча- 
кырыгы. Мына ошон үчүн акындын лирикалары өзүнүм 
эмоционалдык өткүрдүгү, чы нчы лды гы , сырчылдыгы, 
тикелиги менен окуучуларды дароо арбап алат.

Ж . Турусбеков жөнүндө сөз болгондо аны менен өз учу-! 
рунда кы р гы з көркөм  ад аб и яты н  түптөөнүн татаал  
түйшүгүн бирге тартышкан замандаш калемдештери акын- 
дын кезегинде художник катары абдан чыйрак, чыгаан, 
атүгүл алдыга ат чабымдай озо чыккандыгын бир ооздон
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■ Лгилеш ет. Маселен, Кубанычбек Маликов мындай деп 
|Цй11П1Н: «Акын-драматург, Ж усуп көркөм элестин (мей- 
лн 1.1 рда, мейли драматургияда) эмне экендигин бир то- 
РуАузга караганда алда канча мурдараак түшүнгөн. Ал 
Цпйгы бирөөлөрүбүздөй ач кыйкырык, алабарман жел сөзгө 
К рстон болбой, күлүк оюн, дүйнөгө терең көзкарашын, 
§И ваманына сүйүүсүн адамды кубантарлык терең адабий 
9Л<<г а р к ы л у у  берген». Мунун чы нды к экенин 20-30- 
■Ы лдардын адабиятына салыштырмалуу караганда акын- 
■Ып чыгармаларынын өзү далилдеп турат. Бул өзгөчө 
рпгдайды адабият таануу илими да ырастайт.

Ж. Турусбековдун адабий-көркөм жетишкендигин бел- 
РИ.||«'П коюуну эмес, анын өзүн кандай турмуштук-тары- 
|ы й , биограф иялы к, маданий-эстетикалы к факторлор 
Цшрттаганын түшүндүрүүнү талап кылат. Чынында эле 
И|в«)Гинде анын поэзиясынын «айкын новатордук бел- 
1'И '1«'ри менен каш кайы п кескин бөлүнүп тургандыгы» 
((', Ж игит ов) кокустук эмес чыгаар.

Ж . Турусбеков адабиятта «акыл азуусунун» эртелеп 
чыгышына көп жагынан өзүнүн адамдык тагдырына, пен- 
д р и и к  үлүшүнө туш келген турмуштук-тарыхый өзгөчө 
ригдпйларга милдеткер десек жаңылышпайбыз. Акын- 
дып балалык чагы көл өрөөнүндөгү ири маданий борбор -  
Кмрнкол ш аары менен тыгыз байланышкан. Жусуп би- 
|ММЧИ жолу Караколго 1918-жылы 8 жаш ында ачарчы- 
мыктын айынан ата-энеси менен келип туруп калат. Ж ыл 
В ланбай  атасы менен апасы ушул жерде каза болот. Ка- 
мнмда тентип калган баланы жек-жааттары келип алып 
||#тет. 1921-жылы Ж усуп кайрадан уш уя шаарда ачыл- 
■ п  жетим балдар үйүнө келип кирет. Ушундан баштап 
11128-жылы Биш кекке келгенге чейин Ж усуптун өмүрү 

Ащул шаарда ж ана анын жака-белинде өтөт. Адамдын 
ручкй ж актан калыптаныш ында, өсүп-өнүгүшүндө тике- 
Цвн тике курчап турган чөйрөнүн ойной турган ролу зор 
ик«ч1дигин социологдор баса белгилешет.

Жерден кичине боорун көтөргөндөн тартып, кадимки- 
МЙ жигит болгонго чейин Ысыккөлдөгү мына ушул чөң 
Мкдннпй борбордо же анын оро-парасында жашап, окуп ка- 
Яышы, Каракол шаарынын башка элет чөлкөмдөрүнө кара- 
Йшда кыйла бийик чыңалган рухий-маданий атмосферасы 
■усуптун жалпы рухий дүйнөсүнүн, анын көмүскөдө бугуп 
И цткан интеллектисинин акырындап чукуранып ойгону- 
Шупа, аң-сезиминин эртелеп активдеше башташына өзүнүн 
Ңон ымдуу таасирин тийгизбей койгон эмес.
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Ж етим балдар үйүнде окуп жүргөндө ж аш  Ж усуп та- 
тар, казак тилиндеги адабияттар менен тааныша башта- 
ган. Акындын эң алгачкы ыры «Ленин жолунун» казак 
акыны Сакен Сейфулиндин «Советстан» поэмасынын ыр 
түзүлүш формасы менен ж азылыш ы бекеринен эмес.

Жусуптун рухий-көркөм жетилишин ыкчамдата тур- 
ган , к ө р к ө м  каб ы л д о о су н  к у р ч у т у у г а , чу ку лу н аи  
өзгөртүүгө жөндөмдүү дагы бир чечүүчү булак бар эле. 
Ж усуптун чы ны нда эле көркөм өнөрдүн кыйын-кезең 
жолунда эртелеп жолу болушу анын ошол булактан ке- 
чикпей суу ичишине терең байланышат болчу. Бул булак 
албетте, орустун өсүп-өнүккөн адабияты эле.

Бешиктен бели чыкпай жатып, 1916-жылдагы алаа- 
мат үркүндү башынан өткөрүп, Кытайга чейин жетип, 
жетим калып, турмуштун өйдө-төмөнүндө, булуң-буйтка- 
сында буюгуп, күйдүм-быштым болуп, жашоого эртелен 
көзү ачылып, зирек тартып калган ж аш  Ж усуп балким 
орус тилин билүү турмуш үчүн, тагдыры үчүн зарылды- 
гын өткүрлүк менен баамдагандыр. Каракол калаасындц 
орус калкынын өкүлдөрүнүн арбындыгы, реалдуу тилдик 
чөйрөнүн болушу мындай мүдөөнүн ыкчам иш ке ашы- 
шына ургаалдуу ыңгай түзгөн. Табиятынан сергек Жу- 
суп шаарда өткөн үч жылдын (1921-24) ичинде орус ти- 
лин бир топ эле дурус өздөштүрүп алууга ж етиш кен 
өңдөнөт. 1924-жылы биринчи ясолу Ж усуп менен Түптогү 
Монастырдан тааныш ып, бирге окуп калган Мукамбет 
Дөгдүровдун күбөлөгөнүнө караганда, ошондо эле Жусуп 
орусча китептерди көп окууга аракеттенип, орус тилин 
ага караганда ж акш ы  түшүнчү экен.

Түптөгү айыл-чарба техникумунда Жусуптун адабиятка 
болгон кызыгуусу чындап ойгонот. Жусуп бул жерде өзүнчв 
эле бир адабий чөйрөгө туш болгондой болот. Техникумда 
кийин кыргыз маданиятынын таанымал ишмерлеринен 
болуп калган, ошо кездеги жаш  акын Мукай Элебаев, Мол- 
догазы Токобаев, Мукамбет Дөгдүров, Шейше Орозов сы- 
яктуу искусствого талпынган жаш  таланттар менен бирго 
жашап, окушу ансыз да көркөм сөзгө шыктуу Жусупту 
адабиятка күчтүүрөөк талаптантат. Алгачкы ырлары тех- 
никумдун кереге гезитине жарыяланат. Жусуптун адабият- 
ка болгон шыгынын тутанышына техникумда болгон дра- 
малык ийрим өз таасирин тийгизбей койгон эмес. Ийрим- 
дин катышуучулары өздөрү даярдаган спектаклдерин кээ- 
де Караколго чейин келип көрсөтүп турушкан. Драмалык 
ийримге Казандан ыр китептери чыккан Фарид Ибраги-
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Цон пттуу татар акыны жетекчилик кылган. Адабиятка 
Цниү пчьшып калган мындай тажрыйбалуу, билими бар адам 
Цвмсш тикеден-тике ы м алада болуу Ж усуптун адабий 
!ВМкпраштарынын түптөлүшүндө чоң роль ойногон бо- 
м у у керек. Кыскасы, техникумдун окуучулары активдүү 
||у  н и и турмуш менен ж аш аш кан. Буга мурдагы монас- 
Ймрдан калган орусча китептерге бай китепкананын болу- 
1М V да бир чети түрткү болгон. Эңсеген билимге тезирээк 
Ккч цш үчүн техникумдун кыргыз балдары бири-бири ме- 
Цем жалаң орус тилинде сүйлөшүүнү адатка айландырган. 
Мукамбет Дөгдүров жаңылып, кыргызча сүйлөп алган ба- 
яш п жолдоштору чара колдончу деп эскерет. Мына ошен- 
И1 п, келечекке талпынган жаштардын ■арасында өздөрүнчө 
ЧМмырканып изденүү, турмуш, адабият жөнүндө кызуу 
ВИкир алмашуулар, талаш-тартыштар бири-бирине атаан- 
щнмып чыгарма окуу күч алат.

Ошол ж ы лы  туулган айылына бир жолу келип кеткен 
ЦСусуп жөнүндө жердештери Ш ата кары я менен Зейне 
биНбиче минтип эскеришет: «Жусуп күнүгө бир маал ай- 
мндын жанындагы дөңгө чыгып, китеп окуп, анан боор- 
шктоп ж аткан бойдон, көпкө чейин кагаз чие турган. Ал 
нв,|дс бирдемелерди ичинен күбүрөп айтып узакка олтур- 
•IV эле». Ж усуптун басса-турса колунан китеп, калем  
?үтиой, өзүнчө азаптангандыгын көрүп Саякбай деген адам 
минтип суроого аргасыз болуптур:

Бу Тукемдин уулу, сен аябаган чоң окууга кирген- 
Щ к го, бул жерге келип деле окуп, ж азы п жатасын, деги 
Вйчан бүтөсүн?»

Лкындын өмүрүнүн бир үзүмүн чагылгандын отундай 
Щкрк эткизип ж ары к кылган бул фрагмент эмнеси болсо 
Дй бизге чоң максат кууган жолдо Жусуптун канчалык 
дпражада активдүү, мээнеткеч боло алгандыгынан, кан- 
р л ы к  деңгээлде «саргара жортуп», маш акат чеккенди- 
1‘имсн кабар берет.

Мына ошентип, Ж усуп 1928-жылы Биш кекке келген-
10  чейин эле кы йла даражада рухий, адабий-көркөмдүк 

Ь ярд ы ктан  өтүүгө үлгүргөн. Алыскы Көл өрөөнүндө жүрүп, 
йм киндигин өзү кесип, өзүн өзү бүлөп, көмүскөдө жетиле

)гсн. Казак, татар, орус адабиятынын үлгүлөрү менен 
Ь т о л е п  таанышуунун натыйжасында профессионал жаз- 
Цп пдаСият жөнүндө алгачкы түшүнүктөргө ээ болуп кал- 

ШЦ. Өйдөкү фактынын өзү Ж усуп ыр ж азуу машакатын 
д» 1сыйла тартып, чыгармачылыктын азабынын даамын 

Ш ткандыгын ачы кка чыгарып олтурат. Кыскасы, Ж у-
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суптун көп к у р акташ  калем деш тери  20-ж ы лдарды и 
аягында Б иш кекке келип, профессионал сөз өнөрүнүн 
алиппесин ушул жерден тааный баштаса, Ж усуп бугп 
чейин эле адабияттын арифметикасынан кабардар болун, 
борборго кадимкидей адабий «текөөрү» чыгып, турмуш 
тук жактан да, адабий ж актан да тотугуп келген. Беко* 
ринен акындын 1929-жылдын январь айында «Жаңы мп 
даният жолунда» журналына ж арыяланган «Ленин жолу* 
аттуу биринчи ыры өзүнүн «идеялык тактыгы, улуулугу, 
ыр техникасынын, адабий маданиятынын жогорулугу» 
(Аалы Токомбаев) менен адабий чөйрөдө уу-дууну пайдп 
кылган эмес.

Ж аш  акы н ды н  Б и ш к ек к е  кели п  адабий-м аданий 
чөйрөгө аралаш ыш ы менен анын көркөмдүк аң-сезимн 
ого бетер актпвдешет. Өзгөчө, Жусуптун 1929-30-жы.и 
дары Россиядагы Тверь ш аарына барып окуп калышы 
акындын адабий тагдырында чоң роль ойногон. Оруо 
чөйрөсү Ж усуптун рухий-интеллектуалдык, маданий-эс- 
тетикалык, тилдик өнүгүшүн тездетүү жагынан өзүнчө эло 
бир катализатордун кызматын аткарган. Ушул жерден 
ал орустун классикалык адабияты жана советтик акын 
жазуучулардын чыгармалары менен тереңдеп таанышат. 
«Жаш жигиттин алдында жаңы горизонттор ачылды, А 
деп жазат Өмүркул Ж акиш ев, -  Тверде ал Пушкиндн, 
Лермонтовду, Некрасовду кы зы гы п окуйт. Бирок аны 
А. Ж аров, И. Уткин, Д. Алтаузен, А. Безыменский сы- 
яктуу ошол кездеги комсомол акындардын чыгармачы- 
лыгы андан бетер кызыктырат».

Гениалдуу орус акыны А. С. Пушкиндин «Таш конок* 
деген чыгармасындагы поэтикалык учкул ойлорду, трагп 
калык маани-маңызды, күчтүү адамдык кумарлардын, тпг- 
дырлардын драмасын, көмүскөдөгү подтекстти жаза чаи- 
пай, жеткире баамдап, түпнусканын идеялык-көркөмдүк 
байлыгын коротпой, поэтикалык ажарын бузбай, жогорку 
чеберчиликте которо алышы акындын кезегинде көрком 
чыгармалардын эстетикалык сырларынын түпкүрлөрүио 
чөгө билгендигин, классикалык көркөм мүлктөрдү терец. 
түшүнүп кабыл ала билгендигин тастыктайт.

Кыскасын айтканда, орустун алдыңкы көркөм мада^ 
нияты менен болгон мамиленин активдүүлүгү Ж . Турус- 
бековду өсүүнүн жаңы баскычына тезирээк, эртерээк алыи 
чыккан. Көркөм ойлоо маданиятынын өйдөлөшүнө, по 
этикалы к туюнтуу принциптеринин жаңыланыш ыпи, 
художниктик аң-сезимдин индивидуалданышына, чыгар
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мпчылык иш м ердикке болгон мам иленин чукулунан  
(мгорүшүнө, олуттанышына алып келген.

!)мгек темасы, айы л-кы ш тактардагы  зор социалдык 
им1 ра куруулардын, эл турмушуна тынымсыз чубап ки- 
рим жаткан жаңылыктардын темасы 30-жылдарда жал- 
и ы эле советтик поэзиянын борбордук темаларынын бири 
Полгон. Азыр жайынча «өндүрүштүк тема» деп аталган 
нерсе, ал кезде калемди эң бир аяр кармап, этият тие 
гурган аруу тема болуптур. Бул тема Турусбеков үчүн нака 
учкул калемдин күчү сынала турган, даңктап жар салуу- 
I II татыктуу, аёолуу темалардан болгон. Ж усуп мурдагы 
«муңдуулардын энеси» Алатоонун арасына орноп жаткан 
жпңы көрүнүштөргө жүрөгү туйлап, бөтөнчө ыш кы менен 
кпраган. Мисалы, баш ка ж акта, кээ бир жерлерде, кээ 
гшр сүрөткерлер тарабынан шектенүү, кооптонуу менен 
кибыл алы нган техниканын күркүрөп кирип келаткан 
ирымын Ж усуп оюна эч бир жаман нерсе албай баладай 
Кубанып, таңы ркап, моокуму канбай, кумары тарабай 
тимшанып кабыл алган. Ал катуу сүйүнүп туруп, өз же- 
рине салынып ж аткан темир жолдорду, курулган завод, 
фибрикаларды Алатоонун бооруна түшкөн «жаңы сайма» 
дон эң бир бөпөлөө менен салыштырып атаган.

Паровоз өтүп жатат убап-чубап,
Тиктесең чамаң келбей көзүң тунат.
Башкабы, айтчы курбум, айтчы деги,
Темир жол сайма эмей эмне турат.
Бул гудок Алатоонун жаңы үнү,
Жаңы үнү, жаңы туулган айы, күнү!

Жусуптун ушинтип ырдабай, минтип айтпай, атабай 
кою ш ка чам асы  да келбейт эле. А нан кал са  ойлоп 
корөлүчү, кечээки патриархалдык көчмөнгө дегеле кулак 
угуп, көз көрбөгөн, түшкө да кирбеген илим-билим кере- 
меттерине капыстан туш келүү, атүгүл, жомокто гана жа- 
ишган (мисалы, «учуучу килем») нерсенин көз көрүнө 
Чынга айланып (мисалы, аэроплан) отурушуна, кара че- 
чекейин жайнатып күбө болуп олтуруунун өзү жөнөкөй 
нерсеби? Ал эми ушундай пенде акылынан жаралган, ук- 
муштардын Алатоо журтунун энчисине өтүп, карапайым 
пдамдар үчүн кы змат кы лы п ж атканды гы н көрүү деги 
имне деген кеп? Ж азуучу Саткын Сасыкбаевдин төмөнкү 
мгкерүүсун Ж усуптун илим-техниканын күчүнөн бүткөн 
жиңылыктар менен кездеш кендеги эмоционалдык-пси- 
хологиялык абалынан ачык кабар берген жандуу тары- 
кый документ катары карасак болот. 30-жылдардын ба-
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ш ында Карабалтада биринчи Кант заводунун ачылышы 
на барган Ж усупту жазуучу мындайча сүрөттөйт: «Ми 
вод айм агы на темир жол линиясы  аркы луу бет алдык, 
Б ийик ж алга көтөрүлгөнүбүздө Ж усуп кубангандай кый \ 
кырып жиберди:

-  Э-ээй! Мына сонун көрүнүш, сонун көрк! Алатооп» 
ж акы н бийик морлуу көкөлөгөн чоң завод! Көк түтүн 
күпүлдөп иштей баштаган заводдун тыш ынан да ичин, 
маш иналарын, иштеп ж аткан жумуш чуларды, кайнви 
чы ккан кантты көрөлүк! Мына эмесе, Кыргызстан кинт 
өнөр ж айы на да ээ болду, -  деп Ж усуп толкунданды, 
Ушунча болуп Ж усуп менен завод цехтерин аралаганыМ 
ошол. Тигини-муну карагысы, көргүсү келет. Баарыпа 
кызыгат, баарына тан калат. Суроонун үстүнө суроо 
рет. Ж апжаңы, көзгө илешпей айланып иштеп жат]саи 
кызыл, көк, сары, жаш ыл сырлары жалтылдаган станок 
торду көргөндө Жусуп алда кандай болуп эргиген:

-  Ушул машиналар да киш инин акылы менен жасал- 
ды да! Ай киши, киши!»

Акын окуучуга кайрылганда дайыма ушинтип сүйүнүч 
кубанычын ж аш ыра албай өнтөлөп келет да, жеңден тар 
тып бери буруп, ак дилинен ачылып сырын айтып, бит 
эле ичи-коюнга кирип кетет. Акын кандайдыр обочодон 
туруп салкын кеп салбастан, ж акы н келип, окуучунуп 
мойнуна колун артып алып, сырдашып, сүйлөшүп жат- 
кандай сезилет. Кээде токтоно албай көргөн нерсесин дал 
өзүндөй кылып туурап да жиберет:

Т ака-така-така-так,
Ш ака-ш ака-ш ака-ш ак.
Качкын жолдон дегендей,
Түтүн бур-бур, пипа-пап,
Ж елди жиреп паровоз,
Учкан куштай баратат.

Бирок акын ырларында көргөн жаңылыктарын көргөн- 
дөй гана көгөндөп тизип, окуучуга сулп баяндап айтын 
берүү менен чектелбейт. А кы нды н ы рлары  эч убакта 
көргөн нерсеге түздөн-түз эмоционалдык откликтин ден- 
гээлинде калбайт. А кы нды н дүрбөгөн, толкунданган 
сезимдеринин ары тереңинде бардыгын ичтен таразалан, 
териштирип-тескеп, бүтүм жасап турган акыл-эс турат. 
Акын ырында сүрөттөп жаткан предметке карай дүргүгон 
кубанычтын ысык толкуну менен кошо ар дайым өзүнүн 
жекече мамилесин билгизип, автордук, чечимин, өкүмүн 
чыгара жүрөт. Акындын ырларында техниканын тоо кой-
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Аумм кирнш и бул ж алгы з гана чечекейди чеч кы лган 
ЦуПйныч менен коштолгон ж аңы лы к эмес, бул баарынан 
Вурди эски менен жаңынын кагылыш ы, эскинин долу- 
Дйиши өжөрдүгү, жаңынын октос берген өкүмдүгү, түркөй 
Вушүиүк, көзкараш тардын уюган дыңынын бузулуш про- 
| | | | т | | ,  гиганттык бурулуштун башталышы.

Бизге бир, «трактор» дейт, чоюн келди,
Талаа эмес, санаага да көрүк берди.
Бир күндө нечен такта жерди айдап,
Көк өгүз, тору аттарды уш у жеңди.

Жусуп үчүн техника Алатоогө келген кудуреттүү мате- 
рМплдык күч гана эмес, турмуштун жаңырышынын, кай- 
м  туулуп өнүп-өсүп жатыш ынын символу.

Жусуптун Кыргызстандын кыш тактарында кайнаган 
иүрдоалдүү эмгек жөнүндөгү ырлары 30-жылдардагы кыр- 
( 1.1 л поэзиясынын кайталангыс барактарынан десек жа- 
мылышпайбыз. Бул-темада акы н элдин эсинен чыккыс 
|олуп калган көркөм мүлктөрдү жаратууга үлгүргөн. Ар 
Вир мезгилдин, ар бир муундун өзүнүн алдейлеген обону, 
КМ1!тарлаган ыры болот. Эгерде Улуу Атамекендик согуш 
учурунда ж алпы  эле совет эли үчүн мындай ыр атактуу
• К птюша» болсо, 30-жылдарда бүтүндөй кыргыз журтунун 
цлдейлеп созгөн ыры Ж . Турусбековдун «Кызыл жоолук- 
чмпы» болгон. Ушул атактуу ырга катарлаш турган акын- 
/ц.ш «Быйылкыжаз», «Биздинкыздар», «Акалтынөлкөсү»,
• Пихта сыры», «Иниме кат», «Комсомолка», «Жаштар», 
«Торим күүсү», «Тракторчунун ыры» аттуу ырлары азыр да 
мүвүн көркөмдүк сынын, сырын кетирбей, жылдызы жа- 
м м п турат. Бул поэтикалык чыгармалардан башы азат бо- 
Лун, социалдык адилеттүүлүккө жетине албай, алды жагы- 
пм эргий караган кыргыз адамынын жарык маанай, шаң- 
■Ылдаган күлкүсү, жаңы турмушту курууга шымалана ки- 
цишкен чечкиндүү кебетеси, күжүлдөгөн демилгеси, талаа- 
Лпрдагы кызуу бака-шака кудум сүрөткө тарткандай ачык 
Цорүнөт. Жусуптун техника, эмгек темасындагы ырлары 
!Ю жылдардагы тоолук кишинин жаңы социалдык шарт- 
тп!)дагы сезүү-туюусунан, дүйнө кабылдоо өзгөчөлүгүнөн, тех- 
микалык цивилизация менен беттешкендеги психология- 
Лык абалынан кабар берген жандуу, көркөм документ ката- 
ры маанисин жоготмок эмес.

Ж усуп Турусбековдун учкул калеминен 30-40-ж ы л- 
дирда ар түрдүү темага арналган «Өткөн күндө», «Кыр- 
Гыздар» (бүтпөй калган), «Энеме», «Каракчынын траге- 
диясы» аттуу пөэмалар да жаралган. Аталган поэмаларга
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Ж усуптун лирикасындагыдай эле чын ыкластуу интоня 
ция, образдуулук, иредметтүүлүк, поэтикалык каражй! 
тардын сыйымдуулугу, кы скалы к мүнөздүү.

Ж . Турусбековдун «Энеме» поэмасынын башкы клпр 
мандарынын — улгайган эне менен билимдүү уулдун ор 
тосундагы психологиялы к конф ликттин негизинде дй 
кыргыз турмушунун карама-карш ы лы ктуу жандуу мм 
териалы жатат.

Чыгармада чагылтылган, мындайча айтканда, «эне-балл» 
ситуациясы, лирикалык каармандын баскан жолу 20-311 
жылдардагы кыргыз турмушу, жалпы эле кыргыз жшн 
тарынын өмүр жолу үчүн типтүү көрүнүш. Поэманын бшн 
кы образдары жеке мүнөздөр аркылуу мына ошондой жп.и 
пы маанини сиңире алгандыгы үчүн учурунда окуучулпр, 
айрыкча жаш тар тарабынан зор кызыгуу менен кабыи 
алынган. Ж азуучу С. Бөлөкбаев 1933-34-жылдары Фруп 
зедеги техникумда окуп жүргөндө «Энеме» поэмасынын 
кандай таасир эткенин мындайча эскерет: «Улам окуйм, 
сезимиме нокто катып, жетелеп алды. Ж аттай бердим, ал 
түнү уктабай калдым, бир аз чырм этсем, түшүмдө да лй- 
тып жатыптырмын. Таң атты, «Кызыл Кыргызстан» ко- 
лумда, «Энеменин» улам жаңы куплеттери... Жогоружактл 
айткандай, көп жеринде мен жөнүндө жазгандай. Дал мо- 
нин мүнөздөрүм, кызыгам, жаттайм».

Поэма ж алпы ны н тагдырына ортоктош, ар кимдин 
көөнүндө турган тааныш теманы козгоп чыккандыгы үчүн 
гана эмес, эң негизгиси, ошол теманы чыныгы акындык 
эргүү менен, күчтүү эмоциялык чыңалуу менен жогорку 
көркөмдүк деңгээлде ырдалгандыгынан улам окуучулар- 
ды сыйкырлап алса керек.

Ай ушу сен,
Кейий берген энемсиң,
Бекер ойлоп,
Бекер кайгы жегенсиң.
Мен кетээрде,
Беттен өөп, кучактап:
«Кагылайын,
Кайраттуу жүр», дегенсиң.
Энекебай,
Кайратымдан жазбадым,
Мен мурунку,
Мен эмесмин башкамын.
Тентек жана 
Таарынчактык мүнөздөр
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Ж аман экен,
Иш ен, эне, таштадым.
Бирөө да жок
Өзүң билген чагымдын,
Баягы мен,
Бүгүн бөлөк, жаңырдым.
Берчи энеке,
Мурункудай эмейин,
Берчи энеке,
Эмчегиңди сагындым!
Х а!.., Х а!.., Х а!..,
Чүкө салган тулубум,
Ташта энеке, кереги жок мунуңдун,
Шайыр жаштар арасында 
чоңоюп,
Чүкө ойнобойт,
Ж игит болгон кулунуң.

«Энеме» поэмасы баштан аяк ички күчтүү сезимдин
1.МЫК илебине жалатылган мына ушундай чын пейилдүү 
Слптарга, көмөкөйдөн табигый агып чыккан сөздөргө ка- 
ны ккан. Б аш талы ш ы н да эле ички  эргиген сезимден 
«дүрт» этип тутанган саптар, андан ары ошол алгачкы 
чыйратылышынан жанбай, бир дем менен окулуп жүрүп 
олтурат. Ж усуп  Турусбековдун ы рлары н а ансы з да 
мүнөздүү чын ыкластуулук, сырчылдык (искренность), 
окуучунун алдында агынан жарылып ачыла билүү жөндөмү 
♦Энеме» поэмасында өзүнүн бийик нокотуна жеткен.

Жусуп Турусбековдун аталган чыгармасы кыргыз поэ- 
лиясындагы профессионалдык поэма. «Энеме» ошол кез- 
де жаңыдан төрөлүп ж аткан адабият үчүн мүнөздүү болбо- 
гон күтүлбөгөндөй көркөм табылгаларды алып келди. 
Анын башка поэмалардан аттын кашкасындай айырма- 
ланып турган жаңычыл артыкчылыктарынын бири -  ав- 
тордук субъективдүүлүктүн, художниктик жекече баштал- 
манын күчтүү сезилип тургандыгы. Поэмада сүрөттөөнүн 

 ̂объектиси — автордун, баш кача айтканда, лирикалык ка- 
армандын өзүнүн жекече толгонуулары, ички бушайман- 
дары, ой-сезими, кы ял-санаалары . Автордук калемдин 
мындан мурда өздөштүрүлө элек сферага -  адамдын ички 
көңүл бушаймандары тарапка багытталышы чыгарманын 
композициялык-сюжеттик ж актан жаңыча уюштурулу- 
шуна алып келген. Бул жерде кыргыз поэмаларындагы 
демейдеги сюжеттик схема бузулган. Баштагыдай ыраа- 
ты менен кеткен баяндагыч сюжет, өйүз-бүйүз тирешкен 
карама-каршы полюстар, фабулалык конфликт, эпикалык
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сүрөттөөлөр ж ок. «Энеме» поэмасында кейипкерлердим 
образдары, алардын өз ара мамилелери, эски менен жа- 
ңынын ортөсундагы конфликт фабулалык окуяларда эмсс, 
буга чейин көнүмүш болбогон нукта -  лирикалык каар- 
м анды н ж екече субъективдүү ой-толгоолорунун , ой 
жүгүртүүлөрүнүн жана эске түшүрүүлөрүнүн агымында ачы- 
лып берилет.

Поэманын эн баш кы принципиалдуу ж аңы лы гы  -  
Ж . Турусбековдун кы ргы з адабиятында, анын ичиндо 
поэма жанрында биринчилерден болуп индивидуалдуу 
көркөм мүнөздүү, жекече адам тагдырын көздөй, инсан- 
дын психологиясына карай жол салгандыгында. Буга чей- 
инки кыргыз поэмаларында каарман тыш кы окуя жана 
автордук түшүндүрмөлөр аркылуу сыпатталчу да, ал жан- 
дуу личность, ж еке индивидуалдуулук катары  көрүнө 
алган эмес. Каарман тигил же бул социалдык-группалык 
ж алпы лыктын, коомдук топтун, тигил же бул саясий, 
этикалык принциптин персонификациясы катары чыгар 
эле да, жеке адамдык белгилери көрүнбөй, жалпылыкка 
көмүлүп кала турган. Ал эми «Энеме» поэмасында болсо, 
биринчи планда окуя эмес, жалпыланган социалдык фи- 
гура эмес, тескерисинче, адамды н, ж еке личносттун 
мүнөзүн ачуу, киш инин ички дүйнөсүн, анын өзүнө таан- 
дык касиетин көрсөтүүгө басым коюлган. Чыгармада эно 
менен уул аттары аталбаса да өздөрүнүн жекече түшүнүк- 
төрүн, кыял-жоругун реалдуу пенделик белгилерин ачык 
туйдуруп, белгилүү бир конкреттүү личность, адамдык 
мүнөз катары көрүнө алган. Мунун өзү албетте, 30-жыл- 
дардын башындагы жаш  адабият үчүн өзүнчө бир көрком 
ачылыш ка барабар эле. «Энеме» поэмасы өз мезгилиндо 
кандай кы зы гуу , толкундануу менен кабы л алынса, 
бүгүнкү күндө да езүнүн жандуу көркөмдүк таасирин, таа- 
нытып-билдиргич күчүн жоготпой, активдүү идеялык-эс- 
тетикалык турмуш менен жаш ап жатат.

Ж . Турусбеков сөзү менен иши, ишеними менен жүрүм- 
туруму гармониялык бирдикте турган инсан болгон. Аным 
элге, мекенге берилгендиги жөнүндө жарыя кылган бийик 
поэтикалык ойлөру, идеялары көркөмдүк эффект үчүн ан 
тылган адабият сөзү, кургак, декларация болгон эмес. Бул 
акындын ички ишениминин, уят-абийиринин үнү, каны- 
жанынан сызылып чыккан убада анты болгон. Мунун ка- 
диксиз чындыгы Улуу Атамекендик согуш учурунда ап 
кындалды. Акын фашисттик каракчыларды беттеп, кан 
дуу майданга кирди. Өзү өмүр бою үнү кардыкканча даңк
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тии, алкап ырдап, жүрөгүнө бөпөлөп келген пролетарлар 
коом ун , Л енин м ам л екети н  ж ок  к ы л у у га  аттан ган  
фпшисттерди көргөндө кандайча жаалданып колуна мыл- 
| ЦК алгандыгын акын өзү да сезбей калса керек. Ж . Ту- 
русбеков бир кезде «Чакырылуучунун ыры» аттуу ырын- 
дн Алатоого орногон кеңеш түзүлүшүн эне деп атап, рево- 
люциянын, лениндик бийликтин өзүнө, кыргыз журтуна 
плып келген жакш ылыктарын эненин ак сүтүнө теңеп, «эне 
гүтүн актаймын» деп шерт берген эле. Ошол антын акыры 
пкын каны менен актады. Ж . Турусбеков 1943-жылы ме- 
кондин боштондугу үчүн улуу казатта баатырларча кур- 
мнн болду. Акындын өмүрү Атажуртка сөзү менен да, иши 
монен да кызмат кылуунун жогорку үлгүсү.

Ж . Турусбеков кыргыз адабиятына согуш темасында
♦ ЯСок болор кези», «Кайда качат!», «Каракчынын траге- 
диясы» деген сы яктуу улуттук поэзияны н мерчемдүү 
чыгармаларынан болуц калган поэтикалык туундуларды 
калтырып кетти. Мунун ичинен айрыкча «Каракчынын 
трагедиясы» поэмасын бөлүп көрсөтүүгө болот. «Карак- 
чынын трагедиясы» -  фашисттик түзүлүштүн антигума- 
мисттик маңы зын, моралдык-саясий жүзүн конкреттүү 
пдцмдык тагдырлар аркылуу, поэтикалык деталдардын, 
образдардын тили менен ачып берген поэма.

«АЖАЛ ОРДУНА» ДРАМАСЫ

Ж усуп Турусбеков кы ргы з адабиятында таланттуу 
драматург катары да таанылган акын. Ал «Бешмойнок- 
тогу окуя», «Ажал ордуна» пьесаларынын, К. Маликов, 
Ж. Бөкөнбаев менен биргелешип ж азган «Айчүрөк» ат- 
туу операнын либреттосунун автору.

«Ажал ордуна» ошол кездеги өзүнө мезгилдеш пьеса- 
ларга  салыш тырмалуу караганда көркөмдүгү жагынан 
кыйла жогору профессионалдык деңгээли менен айырма- 
мпнат. Драма чагылткан объект 1916-жылдагы кыргыз 
нлинин улуттук-боштондук көтөрүлүшү. Чыгарма бекем- 
дгрен ой Улуу Октябрь социалисттик революциясы кыр- 
рыз калкын кыйрап жок болуу коркунучунан сактап кал- 
дм, ажалдын ордуна өмүр берди деген идея.

Пьесанын өзүнө тийиштүү чыгармачылык тарыхы бар.
• Лжал ордуна» 1934-35-жылдары жаралып, андан кийин 
1939-жылга чейин автор тарабынан бир нече жолу редак- 
цмяланган. Ж . Турусбеков драманын идеялык мазмунун, 
коркөм структурасын жакш ыртуунун ж ана өркүндөтүүнүн
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үстүнде тынымсыз иштеген. Пьесанын акыркы варишпЦ 
1939-жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунуи 0ц| 
ринчи декадасы убагында көрсөтүлгөн.

Ж усуп Турусбековдун биринчи пьесасынын ийгалик I уу 
чыгыш ы бекеринен эмес. Буга акындын бала кеинивН 
тартып эле театр эмне экендигин баамдап, билип жургищ 
дүгү бир жагынан себепчи десек болот. Караколдогу >мв| 
тим балдар үйүндө окуп жүргөндө ал жердин тарбиялппуу» 
чулары шаардын актёрдук группасынын койгон оюндм 
рын кез-кези  менен барып көрүп туруш кан. Ал в Я  
Түптөгү айыл-чарба техникумунда драма кружогу уииц. 
турулуп, студенттер даярдаган спектаклдердин ( к ь о д м н  
ролун көбүнчө Мукай Элебаев аткарган) кээде КарнколЛ 
чейин жетип көрсөтүп турушкан. Адабиятка ш ы п ,1 П»ф 
Ж . Турусбеков бул оюндарда роль аткарып, кружоктуН 
ишине такай каты ш кан. Кийин Тверь шаарында о к Я  
жүргөн мезгилде да партиялык мектепте түзүлгөн инт»|» 
националдык клубда өздүк көркөм чыгармачылык 1>|>у 
жогу, анын ичинде драмалык ийрим да иштеген. Мынй 
өшентип, Ж . Турусбеков ар кайсы шаарда окуп жүргин 
мезгилдерден тартып дайыма драма кружогуна актнмдуу 
тартылып жүрүшү акындын драматургиялык көрком ой< 
лоосунун эртерээк телчигишине, сахнанын специфики 
сын туюнушуна өзүнүн таасирин тийгизбей көйгон цмпо,

Акын-драматург, маркум Райкан Шүкүрбеков минтин 
эскерет: «Ажал ордуна» театрды көтөрүп кетти. Театр ,*л 
оозуна кирип, мурда анча билине элек артисттердин П ир  
катары ж арк этип эл алдына чыкты. Кыргыз ССРннин 
азыркы эл артисттери Анвар, А шыралы өңдүүлөр «Ажмл 
°РДУнанын» көюлушу менен зөр таланттар экенин көрсотв 
алышты». «Зулайканын ролу чынын айтканда мении Ц)Я 
биринчи жүрөгүмө жеткен ж ана берилип аткарган ролдо- 
румдун бири эле. Ошондо кадимкидей ыйлап жиберго 
ним бар» (Анвар Куттубаева).

Драматург пьесанын башкы проблемасын бир т а р а т  м 
падышалык бийлик, жергиликтүү бай-манаптар, экинмн 
тарапта кыргыздын калың букарасы турган карама-к.ф 
ш ылыктын негизинде курат. Элдик көтөрүлүштүн нлл 
нын талкуулөо, падышачылыктын жазалоөчу отряддары 
менен болгон кармаш, Ы сыккөл менен коштошуу, элдни 
кытай жеринде жергиликтүү сүткорлор менен күрөшү, 
тууган жерге кайтып келүү — драманын сюжетинин баш 
кы түйүндөрү ушулар. Пружинадай толгонгон башкы чы 
ңалууга жеткен бул урунттуу драмалык окуялар бири
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СИфи менен терең байланы ш та өнүгүп, борбордук кон- 
■Лнкттин м аңы зы ны н ачы лы ш ы на активдүү кы зм ат 
§'П1Йт. Сюжеттик окуялардын чордонунда Искендер, Бек- 
Ш|>. Зулайка сыяктуу эл өкүлдөрүнүн типтүү образдары
* V|»ПТ.

Ппсендердин образын оң каарман проблемасын чечүү 
■олундагы кыргыз драматургиясынын алгачкы ийгилик- 
п рпнин бири деп эсептөөгө болот. Искендер элдик мык- 
ТЫ оапаттарга эгедер, өз калкын, Мекенин терең сүйгөн, 
§Мр Гюор Атажурттун эркиндиги менен көзкаранды эмес- 
гигн үчүн чечкиндүү күрөшкө аттанган каарман. Драма- 
|ург бул образ аркылуу патриоттук күчтүү деми менен 
мипшыга үлгү боло турган оң идеалды көрсөтөт.

Пскендердин образы курч драмалык ситуацияларда, 
Иптмал сюжеттик кагылыш тарда ачылып олтурат. Өмүр 
М(чк!Н тагдырды таразага койгон татаал турмуштук жаг- 
дпйлар Искендердин нравалык күч-кубатын, көзкараш - 
шрын сынап, анын образын сюжеттик агымда улам даа- 
нм нинта берет.

♦ Лдам драманын каарманы болуп саналат, -  деп жазган 
у л у у  Белинский, өз мезгилиндеги драмалык чыгармалар- 
ды талдай олтуруп, -  драмада адамга окуялар кожоюндук 
Кылбайт, тескерисинче, адам окуяга кожоюн болуп, өз эрки 
Цвнон анын тигил же бул жол менен чечилишине же аяк- 
тмшына таасир этет». Искендердин букара элдин жалпы 
кыиыкчылыгынан улам келип чыккан өз позициясы бар. 
Л 'I ушунусунда бекем турат. Драманын терс каармандары- 
иын бири Максүт синьцзяндык сүткор Учей-Фуга мындай 
д|-Йт: «Жок, кокуй, Искендер ыкка көнөт деп ойлобоңуз». 
П« кендердин ы кка  көнбөгөн мүнөзү анын эл мүдөөсүн 
киздөгөн түпкү максаты менен терең байланышкан. Ал өзүнүн 
I уткан позициясына каршы көрүнүштөргө кез болгондо, кара 
тмман калкты н кы зы кчы лы гы  бузулганда, чы нды кка, 
щ<ыйкатка шек кеткен жерде бардыгын жыйыштырып таш- 
тмп, тайманбай кармашка чыгат. Анын «ыкка көнбөгөн» 
мүнөзү пьесада дайыма конфликттин, «чыр-чатактын»'

покөрү, „себепкери болуп чыгат. Жусуп Турусбековдун
• Лжал ордуна» драмасында бири-биринен ачык айырма- 
имнган, бири-бирине карама-каршы багытты алып жүргөн

гЦспндзгу кейипкерлерди түзө алышы, конфликтти каарман- 
дмрдын кагылышы катары өнүктүрө билиши драматургия- 
дмгы жагымдуу саамалык болду — жана бул жалпы эле кыр- 
ы.13 драматургдары искусствонун бул түрүнөн специфика-
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сын, драмалык конструкциянын өзгөчөлүктөрүн ездөштүро 
баштагандыгын айгинелеген факт эле.

Пьесанын сюжеттик структурасында Бектурдун обри 
зы маанилүү ролду ойнойт. Драматург Бектур аркылуу 
карапайым калкты н өкүлүнүн, элдик аксакалдын жал- 
пыланган монументалдуу элесин ж аратууга жетишкен. 
Бул образ өзүнчө элдик даанышмандыкты алып жүргөндүгу 
жана күчтүү патриоттук духу менен көңүлдү бурат. Бек- 
тур көрөгөчтүгү менен кырдаалдын милдетин туура тую- 
нуп, көтөрүлүшчүлөрдүн катарына келип турган адам. Ал 
дайыма терең ой жүгүртүп, элдин эмне үчүн көтөрүлүп 
жаткандыгынын себебин билүүгө аракет кылат. Каршы 
чыкпайлы, падышага берчү солдатын берип тыналы деш- 
к ен  М аксүт м ен ен  А л ы м б ай  өңдүү ж ер ги л и к тү ү  
бийлөөчүлөргө мындайча жооп берет: «...А к падыша, ак 
падыша, эмне ак падыша! Падышанын бергени: жер-суу- 
ну алганын мындай эле коё туралы, күнүгө ырамат, күнүго 
салык салганыбы? Ж адаганда кийиз, тон, байпак, жин- 
шуубуздан өйдө жыйнап алды. Чын айтып жатам. Биздн 
өз жолубузга тынч койсоңчу, Максүт».

Бектур карапайым калктын ой-сезимин алып жүргон, 
сюжеттик структурада аткарган активдүү ролу бар, өзүнүн 
ачык социалдык мүнөздөмөсү менен айырмаланган, пьс- 
санын ж алпы идеялык мазмунунун ачылыш ында жан- 
дуу кызмат аткарган жандуу образдардан.

Драмалык окуяга катышуучу бардык персонаждардын 
негизги проблемага түздөн-түз багындырылгандыгы чыгар- 
мага өзүнчө бир көркөмдүк бүтүндүк берип турат. Мындай 
сапат пьесадагы бардык кейипкерлерин сюжеттик-фабула- 
лык өз ара тыгыз байланышы менен чыңдалат жана бекем- 
делет. Драмадагы Зулайканын образы чыгарманын борбор- 
дук коллизиясы менен бекем жуурулушкан. Пьесанын идея- 
лык-көркөмдүк дүйнөсүнө Зулайка трагедиялык мотивди -  
ырайымсыз эксплуатациянын тушундагы кыргыз кызы- 
нын тагдыры жөнүндөгү мотивди алып кирет. Көтөрүлүш 
мезгилиндеги Зулайканын трагедиясы автор тарабынан ко- 
ңири планда, жалпы эле падышалык самодержавиенин ко- 
лониялы к саясатынын натыйжасы катары  чечмеленет. 
Кытай жеринде азаптуу турмуштун айынан Зулайканын 
бир чейрек унга күң катары сатылышын сүрөттөгөн сцена 
жалаң жеке бир кыздын эмес, бүткүл элдин тарткан кайгы- 
луу мүшкүлүн символдоштурган кайгылуу окуя катары ка- 
был алынат. Аталган сцена өзүнүн эмоционалдык күчү жа- 
гынан драманын жеткен жогорку чеги.
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1>ирок драмада Зулайка башынан аягына чейин кайгы- 
|>й чомүлгөн, тагдырдын салганына моюн сунуп, турмуш- 
I уц зомбулугуна жалдырап баш ийген образ катары таа- 
гир калтырбайт. Айрым изилдөөлөрдө Зулайканын обра- 
|М дал ушундай планда чечмеленгендиги байкалат. Тес- 
цгрисинче, Зулайка кыйынчылыкка майышпаган, турмуш- 
1 у 11 кыйын-кыстоолоруна оңой менен алдырбаган активдүү 
киармандардын бири. Ал драмадагы окуяларга башынан 
иигына чейин жандуу аралашат. Ак падышанын буйру- 
1*уп угуп, эл катуу толгонуп турганда «зордукка жигит 
мыдабайт бекен» деп, эр-азаматтардын намысын бүлөйт. 
Кытай жеринде Учей-Фу, Максүт сыяктуу эл душманда- 
рынын Искендерди өлтүрүү жөнүндөгү жашыруун кели- 
пшмин көтөрүлүшчүлөргө жеткизип, сүйгөнүн өлүмдөн кор- 
Гойт. Зулайка адам чыдагыс абалда жүрсө да, муң-зарга 
йпитырып отуруп калбайт. Ал өз алдынча акыл жүгүртүп: 
«пйтчы Искендер, себебин, кайгыда дайым келемин?» деп 
•пүнүн оор абалынын себебин билүүгө аракет кылат. Тур- 
Муш запкысына көшөрүп каршы турат. Тагдыр сыналып 
Жаткан кыйын мүнөттөрдө Искендердин ага кайрат берип 
■йткан сөздөрүнө Зулайка: «Ж аныңда бирге боломун, 
влүмгө башты тосомун» -  деп, чечкиндүү жооп берет.

Кыскасы, Ж . Турусбеков Зулайка аркылуу революция- 
дан мурунку кыргыз кыздарынын кулк-мүнөзүн, көзка- 
рашын, иш-аракетин жалпылаш тырып көрсөткөн.

Ж . Турусбеков «Ажал ордуна» драмасында терс сапат- 
тарды алып жүргөн Максүт, Учей-Фу, Алымбай сыяктуу 
Кгйипкерлер оң каармандардын карама-каршысында ак- 
тивдүү аракетте туруш ат ж ан а негизги  конф ликттин 
•нүгүшүндө иштиктүү роль ойношот. Алардын ар бирине 
йигор тарабынан так мүнөздөмө берилет. Биз түлкүдөй 
ймалдуу, кыйды Максүттү, көкүрөгүн көтөргөн мактанчаак 
кавкор офицерди, адамдык абийирден кеткен ачкөз соода- 
Гор Учей-Фуну бири-бири менен чаташтырбайбыз.
I «Ажал ордуна» тууралуу сөз кылып жатып, анын тил 

Чоберчилигин белгилебей кетүүгө мүмкүн эмес. Драмалык 
ргчь аталган пьесада өзүнүн көркөм мүмкүнчүлүгүн жак- 
|цы ачып,-драмалык жанрда аткарчу өзүнүн специфика- 
П1.1К ф ункциясын ийкемге келтире алган десек болот. 
Ц|.есанын кайсы сценасын албайлы андагы каармандын 
оояунан чы ккан сөз, реплика өзүнүн көп маанини камты- 
гм н лаконизми, образдык экспрессиясы, драмалык кый- 
мыл-аракеттүүлүгү менен бөтөнчөлөнөт. Диалогго катышып 
жаткан адамдардын айткан сөзүнүн мааниси -  ал жек
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көрүп жатабы же сүйүп айтып жатабы, эмне максатты 
көздөп отурат -  ачык көрүнүп турат. Бул бөтөнчөлүктү 
изилдөөчү М. Борбугулов адилет белгилейт, «Драмалык 
диалог куруу кыргыз жазуучуларынын алгачкы пьесала- 
рынан тартып иштеле баштаса да, бул маселе толук бой- 
дон «Ажал ордуна» драмасында чечилди».

Бул чыгарма мына ушундай көркөмдүк-идеялык терен 
мазмунга ээ экендигинен улам 1939-жылы кыргыз ис- 
кусствосунун Москвада өткөн биринчи декадасы убагын- 
да улуттук ж аш  маданияттын көрүнүктүү чыгармасы ка- 
тары борбордук көрүүчүлөргө тартууланган. Драма орус- 
тун белгилүү маданий ишмерлери, жалпы эле көрүүчүлөр 
тарабынан жогорку баага татыктуу болгон.

Ж ы й ы нты ктап  айтканда, «А жал ордуна» пьесасы 
Ж . Турусбековдун драмалык түрдүн спецификасын ка- 
димкидей өздөштүрүүгө жетиш кендигин айгинелеген, ал* 
тордук идеяны, көркөм мазмунду, драманын образдык- 
поэтикалык системасында, катыш уучу каармандардьш 
жүрүм-турумунда бере алган, кы ргы з драматургиясын* 
да өзүнчө көркөм ачылыш  ж асаган жаңычыл чыгарма 
болду.

СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР:

1. Ж усуп Турусбековдун чыгармачылык жактан эрте жо- 
тилишине кандай факторлор таасир кылган?

2. Ж усуптун 20-30-ж ы лдарда романтикалуу поэтикалык 
эргүүсүнүн себептерин эмнелерден көрөсүнөр?

3. «Энем» поэмасы аркылуу акын кыргыз поэзиясына кан 
дай жаңылыктарды алып келген?

4. «Энем» поэмасынан езүңөргө жаккан жерлерин жаттаВ 
алып, айта жүргүлө.

5. «Ажал ордуна» драмасынын көркемдүк артыкчылыктд- 
ры кайсылар жана чыгарманын ийгиликтүү чыгышынын сс 
беби эмнеде?

6. Драмадагы кыргыздар Ысыккөл менен коштошкон 
рин жатка айтып бергиле.

КУБАНЫЧБЕК МАЛИКОВ 
( 1 9 1 1 - 1 9 7 8 )

Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атын- 
дцгы Мамлекеттик сыйлыктын ээси Кубанычбек Маликов 
I'111-жылы азыркы Кант районуна караштуу «Чоңдалы» 

Д р г с н  кара тоонун аркы бетинде Үчэмчек айлында туулган. 
Д гасы да, анын жакын ага-туугандары да эптеп-септеп 
0 <)1спт өткөргөн адамдар эле. 1916-жылдагы үркүндүн кесе- 
цотинен эл бүлгүнгө учурап, эгин-тегинге карай албай кал- 
^цндыктан жана кургакчылыктын айынан Чүй өрөөнүндө 
тп р ч ы л ы к  жүргөн. П иш пектин кы ргы здары  Кытайга 
Иичпай калганына карабастан, падышанын төрөлөрү та- 
|жГ1Ынан бардык ж агы нан катуу кысымга алынган.

Омүрүнүн бул учуру жөнүндө акын кийинчерээк мын- 
Дпйча эскерген. «Атамдын аталаш агасы Найманбай Бо- 
(щмбай уулу Үчэмчекке келди да, биздин туугандарыбыз- 
дык көпчүлүгү турган азыркы Көкжар кыш тагынын аяк 
жпрына көчүрүп кетти. Ж ону ж ука кишиге шаарга жа- 
рМн туруп эптеп оокат өткөрүү оңой болор деген болжолду 
М киши айтканын мен көптөн кийин түшүндүм. Менин 
В |М  базарга көк беде, куурай оруп сатышып, бизге ошон- 
днн иан таап келгени ушу күнгө чейин эсимде. Атам Үчэм- 

турганда эле азыркы Покровка, Лебединовкадагы 
фруггардын бир даары менен тааныш элек. Кээде ошо- 
Дорго барып да бөлкө нан алып келе койчу болду. Пиш- 
Це»< шаарында Совет бийлиги 1918-жьшы гана орноду. Би-

СК зкаңы бийлик адегенде эле эмгекчил элдин турмушун 
(Нилдетип жиберүүгө жетише алган жок...
, . 1924-жылы биз шаарга дагы жакыныраак келип, биз- 

« |т  кыштак «Төкөлдөш» кыштагы аталып турду. Бул жер- 
^гЫ урунку бир кулакты н заимкасы ( короо-жайы деген 

НИшдё  -  И. К .) тийип, биздин айылдын мектеби ачыл- 
(К Маликов, Акындык өнөр -  акындык өмүр. «Ала- 

II», 1974, № 10, 14-бет). Мына ушул мектепти бүтүрөрү 
Ц|'П(Ч1 «Ррунзе п аары н а келип, 1926-жылы эң алгач № 6-
• Н1ИР м«!ктебине окууга өтөт.

Мпктептин окуучулары ж алаң гана татарлар эмес, кыр- 
^ И д л р д ан  да болучу. Кыргыз мугалимдер көбүнчө кыр-

11.11 11 одтехникум у н у н  жогорку классынын окуучулары-



нан боло турган... Мектепте окуп жүргөндө өз айлыным 
турмушунан алып «Мектеп оңолсо экен» деген кабар жп 
зат. Ал «Эркинтоо» гезитине басылып чыгат.

Техникумда окуп жүрүп, 1926-жылы эле «Эркинтоо» го 
зитинин кабарчысы болуп, ага айыл-кыштакта, шаарда бо- 
луп жаткан жаңылыктарды, аялдар теңдиги, феодалдык кал 
дыктарга каршы жүргүзүлгөн күрөш жөнүндө, жер-суу ро 
формасы туурасында үзбөй кабар жазып турган. Бул аным 
кийинки кездеги чыгармаларына мүнөздүү болгон ар кам 
дай жаңы нерселерге убагында үн кошкон оперативдүүлүктүм 
уюткусун түзгөн. Мына ушул жагдайлар ж ана анын өзүндо 
болгон табигый талант К. Маликовду 20-жылдын аягы, 
30-жылдын башталышында кыргыз жазуучуларынын ал* 
гачкы муундарынын экинчи тобу болгон Жоомарт Бөкөнбаоа, 
Жусуп Турусбековдор менен бирге кыргыз адабият майда 
нына алып келген. 1931-жылы педтехникумду бүтүргөндом 
кийин узак жылдар бою республиканын басма жана ма 
даният тармактарында, Кыргызстан жазуучулар союзундп 
жооптуу кызматтарда иштеген.

Кубаньгабек Маликовдун кыргыз адабиятына сиңирген :»м* 
геги жогору бааланып Ленин, Эмгек Кызыл Туу, эки жолу 
«Ардак белгиси» ордендери менен сыйланган. Кыргыз а>л 
акыны, Кыргыз Республикасынын искусствосуна эмгегм 
сиңген ишмер деген ардактуу наамдар берилген. «Бийик 
жерде» драмасы үчүн Кыргызстандын Токтогул атындагы 
Мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Акын 67 жаш 
курагында 1978-жылы дүйнөдөн кайткан. Өмүрүнүн соңкя 
мезгилдерине чейин К. Маликовдун алтымыштан ашык км 
теби кыргыз, орус жана башка тилдерде жарык көргөн. ]

Кубанычбек адабият майданына келгенде кыргыз жаама 
адабияты жаңыдан гана өнүгүү, калыптануу доорун башымам 
кечирип жаткан мезгил болучу. Адабиятыбыздын өзү жиШ 
болгондой эле, жаш жагынан болсун, тажрыйба жагымаМ 
болсун анын калам кайраткерлери да жаш эле. Анын биршн 
чи ыры 1923-жылы «Эркинтоо» гезитинин бетинде жарыМ 
көргөн «Жазгы талаа» деген ыры болуп эсептелет. БироН 
«Эркинтоо» гезитине бул ыры жарыяланганга чейин эл! 
макала жазып жүргөн Кубанычбек көркөм чыгарма жазуугя 
андан мурунураак киришкен эле. Буга анын төмөнкү Сшр 
эскерүүсү далил болуп турат: «Алгачкы убакта казак, тапф 
тилдеринен пьеса которуп коер элек. Кийинчерээк пьесам)4 
педтехникумдун окуучулары өздөрү эле жаза турган болуим 
ту. Бир жумада жок дегенде бир жаш калем бир кошого.иүу' 
жаңы пьеса жазыш керек. Ошондой пьесаларды көбүмчс»
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Касымалы Ж антөшев, Мукай Элебаев, Ташым Байжиев,
< 'а гкын Сасыкбаев, Жоомарт Бөкөнбаев, кээде мен да ж аза 
Моор элем». (К .М аликов. «Замандаштарым жана калам- 
<1шитарым», Фрунзе, 1964, 101-бет.)

Кубанычбектин адабият майданына келишине гезитте 
кабирчы болуусу, педтехникумда окуп, андагы студенттик 
мдабий ийримдин активдүү катышуучуларынан болуп, өзү 
«Пткандай «кээде бир актылуу пьеса жаза коюп жүргөндүгү» 
гүрткү берсе, ошол учурда жаңыдан гана жаралып, өнүгө 
ошмтаган кыргыз профессионал жазма адабиятынын алгач- 
ны муундарынын гезит беттерине ж арыяланган ырлары 
да жеринде табигый таланты бар ага кыйла эле таасир 
ггкени шексиз. Бул туурасында акын 1962-жылы «Ала- 
Тоо» журналына мындай деп жазыптыр: «Мени ыр жазуу 
-конүндө ойлонто баштаган «Эркинтоонун» алгачкы санда- 
рына басылып чыккан Аалынын «Октябрдин келген кези», 
Мукайдын «Зарыгам*, Жуманын «Кайгылуу күнү» деп ой- 
лоиом» («Алатоо», 1962, №  5, 103-бет).

Анын биринчи жарык көргөн «Ж азгы талаа» деген ыры 
Коркөм сапаты жагынан али бышып жетилбесе да адабият 
майданына таланттуу жаш акындын келгендигинен кабар 
Впрбей койгон эмес. Бүткүл ой-сезимдерин, бардык күчүн эли- 
Пм1дин экономикасьшын өнүгүшүнө багыттаган, өзүлөрү илим- 
гм^лимге умтулган, техниканын тетиктерин өздөштүргөн, 
мгзгилдин духуна жараша жашоонун жаңыча мамилесине 
ум гулган учурдун адамдарын, алардын албан эмгегин ырдоо 
аиындын ошол учурдагы, тактап айтканда, отузунчу жыл- 
дардагы поэзия чыгармаларынын негизги темаларьшан бол- 
гом. Акын бул темага «Жаңы айылдын эрмеги», «Элдин 
уулу», «Пахтачы кыздын ыры», «Фабрика ыры», «Сенжол- 
дощум» дагы башка бир катар ырларын арнаган.

Кыргыз профессионал жазма адабиятынын өнүгүш жо- 
лумда отузунчу жылдарда сатира жанры айрыкча поэзияда 
корүнүктүү орунга чыккан десек анча аша чапкандык бол- 
йойт. Ошол учурда кыргыз коомуна кирип жаткан ар кан- 
дпй жаңы көрүнүштөргө каршы тургандарга сокку урган 
апшчилердин бет пардасын күйдүргү сөздүн күчү менен 
|Кулуп таштаган сатираларды кы йла эле жолуктурабыз. 
( 'атцра жанрына Кубанычбек да калем кармаган жылдары 
§Ле киришкен ж ан а анын баш ка акы ндардан болгон 
§агочөлүктөрүнүн бири да ушунда деп айтсак болот.

Лкын өз учурунда окурмандардын сүймөнчүлүгүнө та- 
чыган баарына белгилүү «Таш күзгүнүн түбүндө» деген са- 
Тирасын 1930-жылы жазган. Бирок акындын чыгармала-
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рына көз жүгүртсөк, сатиралык ырларды андан мурун 
эле ж аза баштагандыгын байкоо кыйын эмес. Анын ми- 
салы  катары  акы н ды н 1929-ж ы лы  ж азган  «Кандай 
сүйгөм» аттуу ырын көрсөтүүгө болот.

Ошол мезгилдеги саясий-экономикалык кырдаалдарги 
ылайык отузунчу жылдарда «Кызыл Кыргызстан» гези* 
тинде «Чалкан», «Ленинчил жаш» гезитинде «Шибего» 
аттуу сатиралык бурчтар уюштурулуп, аларга кыргыз акып 
жазуучулары активдүү катышып, учурдун талабына шай- 
кеш келген сатиралык чыгармаларын жарыялап турушкап. 
Кубанычбек Маликов бул сатиралык бурчтардын активдүү 
катышуучуларынын бири болгон. «Таш күзгүнүн түбүндө», 
«Кандай сүйгөм», «Сен койсоң да, мен койсом», «Мен кан* 
даймын», «Атасы менен баласы», «Ким кимдердин жолун- 
да», «Ыраспы ушул», «Сөөлөт курмандары», «Эй, түгөнгүр», 
«Өң карама кылтылдак», «Бул кылыгың жарайбы» сыяк* 
туу дагы башка сатиралык ырлары эң алгач ушул гезиТ 
беттеринде жарыяланып, эл абдан жьшуу тосуп алган. Акын- 
дын бул сатиралары тематикалык жактан өтө ар түрдүү бол* 
гон -  ошол учурда коомубузда кездеш ип ж аткан теро 
көрүнүштөрдүн ар кандай жактарынын бетин ачып, сынгв 
алган. Отузунчу жылдардагы акындын поэзиясы тематика- 
лык жагынан өтө бай, ал эми көркөмдүк чеберчилик жагы* 
нан алда канча такшалып, жетилип калгандыгын байкоо 
кыйын эмес. Бул анын 1938-жылы «Кубанычбектин ыр- 
лары» деген ат менен чыккан иргелген ырлар жыйнагынан 
ачык көрүнгөн. Бул жылдары акын поэзиянын эпикалын 
формаларынан болгон поэма жанрында да жемиштүү эм- 
гектенген. Бугаанын «Сөөлөт курмандары», «Сапардын сүйүү 
сырлары», «Жапар менен Ш арийпа» деген поэмаларын 
көрсөтүүгө болот.

Улуу Атамекендик согуш кыргыз адабиятынын өзүнчо 
бир бурулуш этабы болгондой эле Кубанычбек Маликои 
дун чыгармачылыгынын да маанилүү этабы болуп калды. 
Согуш м езгилинде акы н жемиш түү да, жеңиштүү дц 
иштеди. А кындын бул мезгилде жазылган ырлары «Кан- 
га кан» (1942), «Чүй каналынын боюнда» (1942), «Алатоо- 
лук курдаштар» (1945), «Ырлар» (1947), «Достук жана 
махабат» (1949) деген ж ы йнактары на топтоштурулгаи. 
А кындын согуш баш талган мезгилде ж азы лган элднн 
сезимине таамай тийип, патриоттуулукка чакырган, оэ 
мезгилинде дароо элдин арасына кеңири таралган «Кан- 
га кан» деген эмоциялуу ыры өзүнчө сөз кылууга арзыйт 
А кын бул ырында элдик оозеки поэзиябызда кеңирн
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нолдонулуп келген традициялык салыштырууларды, эпи- 
I тртгерди өтө орундуу пайдаланып, душмандын ким экен- 

дМГИн каш кайта ачып, анын басып алуучулук максатын 
гипсын ашкерелөөгө жетиш кен.

Ж ан алгычка,
Сөз жарашпайт, ок керек,
К олу-бутун
Куйкалоого чок керек.
Кызыл көздүү,
Бул кутурган иттерге,
Вомбу,
Танке,
Замбиректей сот керек.
Башын кессек,
Асман, жерден өрттөсөк,
Дүйнө жүзү,
Мына ошону эп көрөт.

Ырдын өзүнүн аты айтып тургандай, канга кан алуу 
м р бир совет адамынын ыйык милдети экендигин эскертүү 
мснен эми мындай «окшоп кийинген» жырткычтарга эч 
Кандай ырайымдын зарылдыгы жок деп элди душманды 

1 пкыр аягы на чейин талкалоого чакырган.
Акындын көлөмү жагынан чакан, бирок көтөргөн жүгү 

шч) салмактуу «Мекеним» аттуу ыры да мына ушул жогор- 
ку ыры менен эле удаалаш 1941-жылы жарыяланды. Ыр өзүнүн 
нптриотизм, достук идеяларына сугарьшгандыгы, Мекенди 
йнскынчы фашисттерден сактап калууга элибизди шыктан- 
дырууда жүрөк козгогон эмоционалдуулугу менен бат эле калк 
прасына таральш, ошол учурдагы көркөм үгүт бригадалары- 
иын башкы репертуарына айланып кетти. Курч таасир эте 
гурган көтөрүңкү маанайдагы бул ырында акын элибиздин 
ошол Мекенге болгон сүйүүсүн козгоп, патриоттук сезимин 
Курчутуп, ал учурдагы бүткүл совет калкьшьш бакты-таалайы, 
кутманы болгон учу-кыйырсыз Мекенибизди фашизмдин та- 
мнны астында калтырбоого чакырат жана андай болбостугуна 
илдин атьшан ишенгендигин төмөнкүчө билдирет:

«Маа десе, шамал айдап, уу  чачса да,
Көлкүлдөп ж ердин жүзүн суу басса да,
Биз жоого кол кууш уруп, баш ийбейбиз,
Күңгүрөп ж ер козголуп, ай батса да!»

Акындын бул ыры ж еке патриотизм  идеясы на гана 
Омес, Элибиздин согуш мезгилинде мурдагыдан да бу- 
пулбас болуп ширелишкен достук идеясына да сугарыл- 
гпп ыр болуп эсептелет. Улуу Атамекендик согуш мезги- 
иинде К. Маликовдун поэзиясында публицистикалуулук
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кеңири орун алуу менен ал окуучуларына трибун акмн 
катарында таанымал болду, акындык чеберчилик жагм 
нан алда канча такш алганды гы н көрсөттү.

Акын согуштан кийин да поэзия жанрынын үстүндө ош 
жемиштүү эмгектенди. Анын бул жылдардагы поэзиясыиыи 
аймагы кеңири. Мына, элибиз Улуу Атамекендик согушту 
жеңиш менен аяктагандан кийин тез аранын ичинде бүлүнпщ 
чарбаны кайрадан калыбына келтирүү жумушуна белсешш 
киришкенде, дүйнөдө бекем, узак тынчтыкты орнотуу масе> 
леси акындын поэзиясында эпкиндүү эмгек менен айкалыш 
тыруу темасы биринчи орунга көтөрүлүп чыкты. «Мекенлм 
тынчтык тиреги», «Чүйлүктөрдүн сулуусу» деген сыяктуу 
ырлары буга далил болуп турат. Кыска лирикалык ырлор 
дан тартып, «Кадыр аке», «Аскадан үн» сыяктуу көлөмдүү 
поэмалар акындын ушул жылдардагы каламына таандык. «1Сн- 
Дыр аке» поэмасында кыргыздардан чьпскан биринчи шахтср 
дун басып өткөн жолун, күжүрмөн эмгегин, ардактуу кеси> 
бин сүрөттөсө, «Аскадан үн» поэмасын Токтогул ГЭСинин кпй- 
ратман куруучуларына арнады. Деги эле согуштан кийип 
ки жылдардагы акындын чыгармачылыгына мүнөздүү бол- 
гон өзгөчө бир көрүнүш -  анда поэзиянын эпикалык форма- 
сынын кеңири орун алгандыгы деп айтууга болот. Акын жо« 
горку эки поэмасынан башка бул жылдары «Ат коюу», «Кол 
жээгинде кездешүү», «Алтын жип», «Ленин ашуу», «Мыл- 
тьпс», «Арзы кыз» сыяктуу тематикалык жагынан ар түрдүү, 
композициялык жагынан тыкан, көркөмдүк чеберчилиги 
кыйла жогору поэмаларды жаратты.

Өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө Кубанычбек Маликои 
махабат лири калары н ы н  да чебер устаты  экендигии 
көрсөткөн акындарыбыздын бири болгон. Анын «Бир ба- 
шыңа тең болсом», «Ак кептер» дагы башка ырлары обонго 
салынып, элдик ырларга айланып кеткен.

Кубанычбек Маликов поэзияда гана эмес, драматургияда 
Да өмүрүнүн акырына чейин жемиштүү эмгектенген. Ошоп- 
дуктан, ал кыргыз профессионал жазма адабиятынын тары- 
хында көрүнүктүү акын гана эмес, ири драматург ката- 
рында да таанымал жана өзүнүн тиешелүү ордун ээлеген 
жазуучуларыбыздын бири. Жогоруда белгилегендей, ал 1928- 
29-жылдарда педтехникумда окуп жүргөн кезинде эле ошол 
окуу жайырын сахнасында коюш үчүн бир актылуу пье- 
салар ж аза коюп жүргөндүгүн эскерет. Бирок эмне деген 
жана кандай окуяларды камтыган пьесалар жазгандыгы 
азьфынча бизге белгисиз. Маликов өз чыгармачылыгын акын- 
Дык менен эле бирге драматург катары да баштаган деген
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цш(!ынтыккакелүүгө да болот. Ушуга эле байланыштуу дагы 
Пмр К1.фдаал бул ойду бекемдеп турат; «Жазгы талаа» ыры 
ШХН-жылы «Кызыл Кыргызстан» гезитине гана басылып 
ЧМКК1Ш болсо, анын өзүнчө китеп болуп жарык көргөн бирин- 
ч и  мыгармасы 1931-жылы «Тендик курманы» деген ат мёнен 
чмккан үч актылуу драмасы болуп саналат.

()тузунчу жылдарда Ж . Турусбеков, Ж . Бөкөнбаев сыяк- 
»уу :>ле К. Маликов да өзүн таланттуу драматург катарында 
тппыткан. Аньш «Мүдөөлөр», «Күлүйпа» сыяктуу драмала- 
рм озүнчө китеп болуп жарык көрөт. К. Маликов өмүрүнүн 
инырына чейин операга либретто, бир топ драмальпс чыгарма- 
лнрды жаратып, кыргыз драматургиясынын тарыхынан ар- 
дик гуу орун ээледи. Ж . Турусбеков, Ж . Бөкөнбаев менен бир- 

Б к т е  жазылган «Айчүрөк», А. Токомбаев менен бирдикте 
жнмган «Манас», Ж . Бөкөнбаев кыркынчы жылы жазган 
либреттону негиз кылып алып кайрадан жазган «Токто- 
Сул» операларьшьш либреттолору бүгүнкү күндө кыргыз опе- 
расынын классикалык чьпармаларынан болуп калды. Улуу 
Лтамекендик согуш мезгилинде «Сейтек», А. Куттубаев ме- 
нгн бирдикте «Жаңыл» драмасын жана «Патриоттор» опера- 
гынын либреттосун жазган. Согуш аяктагандан кийин кол- 
хшдорду ирилештирүү проблемасын биринчилерден болуп 
котөргөн «Биз баягы эмеспиз» (Куттубаев менен бирге) 
драмасы Кыргыз мамлекеттик драма театрында зор ийги- 
лик менен коюлган. «Бийик жерде» жана «Осмонкул» дра- 
малары республиканын театрларында ийгиликтүү коюлуп кел- 
1Ч(Н. Булардан тышкары К. Малшсов «Жүрюк толкуйт», «Бир 
кочөнүн кыздары», («Шахтердун кызы», «Адылдын иши», 
•Сары өзөндүн кызы», «Маш» сыяктуу драмалардын авто- 
ру. Өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө Кубанычбек Маликов 
проза жанрына да кайрылып, айрыкча отузунчу жылдарда 
«Айлуу түндө», «Ачылган айып», «Жаш жалын», «Кызыл 
Ллай», «Сарала козу» деген аңгемелери жана «Азаматтар» 
аттуу повестин жазган.

«Балбай» поэмасы. «Балбай» поэмасы Кубанычбек Ма- 
ликовдун чыгармачылыгында гана эмес, кыргыздын про- 
фессионал жазма адабиятында көрүнүктүү орунда турган эпи- 
килык чырармалардын бири. Автордун жазып калтырган 
маалыматы боюнча поэма 1940-жылы апрель-май айларын- 
да жазылып бүткөн. Поэма «Балбай» деген ат менен 1941- 
жылдын жаз айларынын баш талыш ында өзүнчө китеп 
болуп басылып чы ккан. Китепке поэма менен бирге акын- 
дын көптөгөн лирикалык ырлары да кирген. Китептин ошол 
1сездеги нускасынын көптүгүнө карабастан поэма ж ары к
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көрөрү менен өкурмандардын жүрөгүнөн жылуу түнөк таап, 
бат эле эл арасына тарап кеткен. Беш миң саптан ашык 
көлөмдөгү бул поэманын мынчалык тез тарап кетиши бпа- 
рынан мурун өз мезгилинде кыргыз элин ички жана тыш 
кы душмандардан коргоочу, эл камын ойлогон баатыр, 
кеменгер, башкы каарман -  Балбайдын өмүр турмушунп 
арналганды гы на байланы ш туу болгон. Поэма ж ары к 
көрөрү менен акындын ошол учурдагы кыргыз профес- 
сионал жазма адабиятындагы поэзиянын эпикалык фор- 
масын поэма жанрын өнүктурүүдөгү зор салымын да бел- 
гилеген. Бирок поэманын мындай байсалдуу жолу узак- 
ка созулган эмес. Балбайдын ж аш ап өткөн доору жана 
анын өмүр жолу татаал жана трагедиялуу болгондой эле, 
«Балбай» поэмасынын кийинки тагдыры да кыйчалыш- 
туу болгон. Поэма ошол учурдагы ж ана андан кийин 
да узак  убакы ттарга чейин созулган адабият менен 
искусствонун туундуларын талдап-баалоодо кенири прак- 
тикаланган нормативдик эстетиканын, вульгардык социо- 
логиянын, коммунисттик партиянын Борбордук Комите* 
тинин түздөн-түз көрсөтмөлөрүнүн курманы болгон. Поэма- 
нын тагдырындагы мындай «чукул бурулуштун» келип 
чы гы ш ы н ы н  түпкү себеби адаби ят  ж ан а  искусство 
маселелери бөюнча «борбордо» тигил же бул кемчилик- 
тер көрсөтүлсө, ошондой эле кем чиликти ар бир рес- 
публиканын адабий туундуларынан издеп таап, аларга 
«сокку уруу» советтик идеологиянын жазылбаган «зако- 
нуна» айланып калгандыгынан болучу.

Согуш аяктагандан кийин ВКП (б) Борбордук Комите- 
тинин 1946-жылы «Ленинград» жана «Звезда» журналда- 
ры жөнүндө 1948-жылы «Драма театрларынын репертуар- 
лары жана аны жакшыртуунун чаралары жөнүндө», «Чоң 
турмуш» кинофильми жөнүндө» деген «легендарлуу» ток- 
томдору кабыл алынып, адабият жана искусстводо орун 
алган «зыяндуу» кемчиликтердин «бети ачыла» баштайт. 
Ж огоруда айтылгандай, бул токтомдордон кийин кыр- 
гыз адабияты жана искусствосундагы орун алган «зыян- 
дуу кемчиликтердин бетин ачуу» иши колго алынып, Кыр- 
гызстан КП(б) Борбордук Комитети, анын идеология 
белүмү иштиктүү чаралар көрө баштайт.

М ына уш ундан кийин 1948-ж ы лдан баш тап «Бал- 
бай» поэмасына карата ар кандай чогулуштарда, жазуу- 
чулар уюмунун жыйындарында түрлүү сындар айтылып, 
айрымдары авторго саясий күнөөлөрдү койгонго чейин 
барышат. Ал гана эмес 1949-жылы болуп өткөн Кыргыз-
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I гап КП(б) БКнын V съездинде, анын алдында болуп өткөн 
цлеиумдарда да поэма жөнүндө сын сөз болот. Акыры «Бал- 
Ппй» поэмасынын тагдыры жөнүндөгү жыйынтык 1952-жыл- 
д 1.1И 15-мартында болуп өткөн Кыргызстан КП(б) БКнын 
Пюросунда чечилет. Бюронун токтомунда К. Маликовдун
• Иалбай» поэмасында кыргыз элинин өткөн доорлордогу 
фподалдык турмушу идеализацияланганы, тарыхта жа- 
шаи өткөн айрым адамдар, асыресе Балбай элдик баатыр 
катарында даңазалангандыгы баса белгиленип, поэманы 
Ы1теп текчелеринен алып салууга көрсөтмөлөр берилет.

Ар бир мезгилдин баш айлантма ар кандай учурун карт 
тарых акыры өз ордуна койгон сыңары «Балбай» поэма- 
гмнын 1941-жылы ж арык көргөн толук варианты 1991- 
жылы акындын 80 ж ылдык маарекесине карата мурда 
/карык көрбөгөн «Ак куу сүзөт» деген поэмасы ж ана баш- 
Ка ырлары менен бирдикте «Балбай» деген ат менен өзүнчө 
китеп болуп басыльга чыкты.

Поэма кыргыз элинин XIX кылымдын экинчи жарты- 
смнда башынан кечирген турмуш ка ж ана болуп өткөн 
тарыхый окуяларга арналган, анын катышуучуларынын 
дээрлик бардыгы поэма чагылдырган доордо, сүрөттөлүп жат- 
кан жерлерде жашап өткөн Балбай, Өмүр, Матай, Бором- 
бай, Тилекмат, Зарыпбек, Качыбек ж. б. сыяктуу конк- 
1>еттүү адамдар. Бирок автор поэмасынын эч жерде тары- 
хый поэма деп атаган эмес. Мунун ачык себеби азырынча 
пнча маалым эмес.

К. Маликовдун «Балбай» поэмасы кыргыз поэзиясында- 
ГЫ XIX кылымдын экинчи жартысында кыргыз элинин со- 
циалдьнс-саясий, тарыхый жактан карама-каршьшыктуу учур- 
дабашынан өткөргөн трагедиялуу доорун чагылдырган, азы- 
рынча колубуздагы бирден-бир ири тарыхый поэма болуп 
;>септелет. Бирок тарыхый поэманы окуя кандай болсо ошол 
калыбында фотографиядагыдай кагаз бетине түшүрүлгөн 
чыгарма экен деп түшүнүүгө жарабайт.

Кьфгыз эли мына ушундай кыйчалыш жана татаал таг- 
дьфды башынан кечирип турган доордо бугу уруусунан чык- 
кан элдик баатьф Балбай 1791-жылы азыркы Түп өрөөнүнүн 
Сарыбулак деген жеринде жарык дүйнөгө келип, кысталыш- 
туу а я м я т т л я  он алты жашынан тартып калмак жортуулдары- 
иан, Цин империясынын, Көкон бийлигинин карөзгөй 
бийлөөчүлөрүнөн, казак феодалдарьшьш чапкындарынан, орус 
надышачылыгынын колонизатордук саясатынан эл-жерин 
коргош үчүн өмүрүнүн акырына чейин бел чечпей күрөш 
жүргүзгөн. Балбай кыргыз элине аттын кашкасындай тааны-
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мал, эл тарабынан баатыр деген атак-данкка ээ болгон белгилүү 
инсан. Ап ак падышага каршы күрөш жүргүзгөңдүгү үчүн ка- 
макка алынып, 1867-жылы Верный (азыркы Алматы) шаарын- 
да түрмөдө ууландырылып өлтүрүлгөн. Балбайдын эл жибергеи 
жакын шакирттери анын сөөгүн төөгө жүктөп келишип, Түи 
менен Сарыбулактьш ортосувдагы үч жолдун боюна коюшкан. 
1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн учурунда кыр- 
гыздарды кыргынга учураткан казак-орустар элдин күчү ме- 
нен көл түбүнөн алынган бышырган кирпичтен салъшган бап- 
тырдын күмбөзүн талкалап, кирпичтеринен алып, чарбачылык- 
ка пайдаланышкан.

Күмбөз Күрмөнтү, Сарыбулак элинин демилгеси менеН 
1991-1992-жылдары кайра калыбына келтирилген.

Акындын «Балбай» поэмасы XIX кылымда жашап өткөн 
кыргыз элинин көрүнүктүү уулу Балбай баатырдын эл-жс- 
рин сырткы жана ички душмандарынан коргоодогу патриот- 
тук күрөштөрүнө арналса да, анын өмүр жолун, казак чап- 
кынчыларына, Цин империясынын басып алуучуларына, 
Кокон бийлигине, орус колонизаторлоруна, уруу салгыла- 
шууларына каршы көрсөткөн эрдиктеринин бардыгын ичи- 
не камтыбайт жана аны автор алдына максат кылып койбо- 
гон да болсо керек. Кыйчалыш доордо кыргыз элинин эр- 
киндиги үчүн өмүрүн сайган Балбай баатырдын орус пады- 
шачылыгына каршы күрөшкөн эрдигинин урунттуу бир- 
эки учуру гана поэманын негизги сюжеттик өзөгүн түзүп 
турат.

Айрым жазма даректерге жана кыргыз санжырачыла- 
рынын айтуусуна караганда, XIX кылымдын биринчи чей- 
регинен тартып, алтымышынчы жылдардын акырына чей- 
инки мезгил ичинде кыргыз элинин сырткы жана ички 
душ м андар  м енен эр к и н д и к , ты н ч ты к  үчүн болгон 
күрөштөрүндө Балбай катышпаган окуялар аз жолугат. Мына 
ошол баатырлык күрөштөргө ж ы к толгон Балбай өмүрүнүп 
үч урунттуу учуру: орус падышасы колонизаторлук саяса- 
тын Ысыккөл өрөөнүндө ишке ашырыш үчүн жасаган ал- 
гачкы аракеттерин эки жолу мизин кайтарып кууп чыгуу- 
су> үчүнчү жолу да Текеске өткөрбөй коюусу жана акыры 
оорулуу баатырды кыргыз манаптарынын чыккынчылы 
гы аркасында амал менен колго түшүрүп, Алматы түрмөсүпи 
камап, анда ууландырып өлтүрүүсү поэманын сюжеттик пс 
гизин түзөт.

Акын поэманын башкы каарманы Балбайдын образын ир 
кандай татаал кырдаалдарга, шартка, окуя мейкинине жара- 
ша динамикалык өсүштө, аларды логикальш байланыппи

корсетүүгө умтулган, натыйжада аны ийгиликтүү чече ал- 
гаи. Анын сырткы кебетесинен тартып, тайманбаган баа- 
тырдыгына, эли-ж ерин сүйө билген ш ердигине, ички 
дүйнөсүнүн айкөл кеңдигине, адам катарында кемчиликтен 
да куру эместигине чейин көркем чеберчиликте сүрөттөп, 
©куяны өнүгүшү менен ажырагыс байланышта образдык ди- 
намикалык өсүштө чыйралтып отурат. Мына ушундан кий- 
и н Балбай элдин эркиндигин сактап калыш үчүн падыша 
вгкерлери менен төбөлдөрүн-падышалык колонизаторлорду 
*■ кыргыз чегине киргизбей мизин кайтаруучу биринчи 
Чпбуулуна камданат. Иниси Матайды чакырып:

Басташуучу жоо бар деп,
Баатырларды курадым.
Көз тирүүмдө бирге бол,
Боорум сенден сураарым.
Ак падыша жоо келип,
Агаңа түштү нечен ой,
Айлаңтап алса бул элди,
Алда кимге болор той,

• деп жоо бетинде дайыма бирге болгон үзөңгү жолдош- 
тору Өмүр, Молдосандарды алдырып, падыша аскерле- 
рин чектен өткөрбөй токтотуу керек экендигин түшүн- 
дурүп, Кулубек баш болгон уста-зергерлерди узандырып 
Жоо камын көрөт. Ал өзү топтогон жигиттерине кайры- 
/ |ып, Боромбай, Зарыпбек, Тилекматтардын көргөн камы 
кгрт баштарынын жыргалы, алар падышадан алуучу чен- 
чИН, сыйлык үчүн кыргыз жерин да, элин да сатып жи- 
(и-рүүдөн кайра тартышпайт, падыша аскерлеринин, төбөл- 
дорүнүн келиши деген -  элдин өз алдынчалыгынын жого- 
пушу, жерден да, эркиндиктен да ажыроо дегендик, ошон- 
дуктан канды көөкөргө куюп, башты канж ы гага байлап 
Оолсо да аларды кыргыз чегине өткөрбөш керек: 

Жайкалган жаш бетеге чөбүмдү алса,
Чалкайган кең Ысыккөл жеримди алса,
Тоо канча, алтын-күмүш мында ошончо. 
Козголбос ошол тоодой кенимди алса,
Асманда теңдеш болуп катар жаткан.
Ай тийген чалкак-чалкак төрүмдү алса.
Кайран журт кимге барып жашын төгөт,
Жулкупса чыгалбастай торлор чалса.
Жигиттер журт деп жанын курман кылган,
Мейли эми, башты кесип ажал алса.
Арман жок эрендерим эч убакта
Биз үчүн калдайган журт аман калса... — дейт.

207



Балбайдынмүдөөсүда, алдына койгон асыл максаты да мыии 
ушул. Баатырдын бул ой-максатын эл да, эл үчүн күрошм» 
даяр турган жигиттер да кодцойт. Иван төрө баш болгон им 
падышанын жиберген аскерлери кыргыз чегинде талка 
ланып, калгандары кайра тартат. Балбайдын бул эрднги 
Боромбайларга бүлүк салат. Бирок Балбайга, ал тарабынди 
гы элге ачык каршы чыга албаган манаптар аргасыадш 
анын жеңишин жактаган болуп тим болушат. Балбайдын > 
падыша аскерлеринин мизин майтаруусу элге үч ж ы л г й  

созулган бейкутчулук алып келет.
Падышанын Боромбайы, Зарыпбеги,
Тилекмат чабарманы, ичте кеги -
-  Кезегиң бир келер -  деп чунак кулак, 

Тиштенип көңүлү кара, жүрөт эми.
Балбайдан коркконуман кыймылдабай,
Тымызын ж ата берет үч жыл чени...

Тизгинди колдон алдырып, элди өз билгендеринче ка.и 
чай албай калгандыктарына өкүнгөн бугу манаптары Оул 
бойдон тынчып жатып калы ш кан жок. Үч жыл өткөндии 
кийин хан Боромбай баш болгон манаптар жай күндөрүпүи 
биринде Жетиөгүз капчыгайында кайрадан чогулушту* 
«Колунан бул Балбайдын тизгинди алып, кетирсек каи 
тет деймин эми шайын», -  дешип кеңеш курушуи: 

«Анын урматы Ак башаага!
(Омскей төрөсүнө)
Солдат келсе 
Көмөк берсе,
Кармап берем, Балбайды,
Кабыл алсаң,
Ы райым кылсаң
Көз жаздымда калбайлы.
Элчиңизди,
Ченчиңизди 
Өз жеримден күтөмүн.
Күлүк жорго,
Ж ибек торко
Сизге сыйлык этемин.

Бугу элинин ханы: Боромбай Меңмурат баласы», д<"« 
ген кат менен эми экинчи ж олу Омскиге КачыбектИ 
жөнөтүштү. Ай өттү. Балбайды жок кылганга «алты жү!» 
солдат кошуп бермек болду» деген Качыбектен кабар км  
лип, Боромбайлар аларды тосууга даярдык көрө баштши» 
ты. Бул иштен кабардар болгон Ж унуш -  Матай, МоЛДИ 
сандар Каркыра жайлоосундагы Балбайга келишип:

Өлүмдөн анык Балбайым,
Өзүндү кармап бермеги.
Тайгандай жойлоп хандарың 
Кырк аяктан тонду киймеги, 

дешип, алдыда боло турган трагедиялуу окуяны кабар- 
'инпты. Балбай эми эркиндик үчүн болуучу экинчи жолку 
ирош кө даярдык көрө баштады. Ашууга тосоттор коюп, 
Падыша аскерлерин күтүштү. Мезгил да келип жетти. 

Ж еткен соң эртең хандын айылына,
Издейбиз каракчыны элден чыккан,
Балбайды тирүү кармап торго салбай,
Багынбайт бул тоолордо биздин душман, 

дешип беш жүз чамалуу падыша аскери түн киргенде 
талаага жайланыш ты. Аларды капыстан Балбайдын колу 
впсып калды. Мына ушундай кандуу салгылашуу:

Тарс этсе мылтык үнү качкан да бар,
Ат туйлап, жыгып кетип жаткан да бар.
Капыстан чылбыр, тизгин колдон түшүп,
Алактап акылынан шашкан да бар, 

деп сүрөттөлөт.
Майдан кызып, солдаттардын бир даары колун боору- 

на плып, ок атуудан баш тартышты. Ж азыксыз кан төгүүнү 
каилабаган Балбай баатыр алардын курал-жарагын колу- 
п а берди да кыргыз жеринде алардын кыла турган иши 
Жок экендигин билдирди. Акыры алар кайра Алматыны 
КОЗДӨЙ ж ол тартты . Бул көрүнүш поэмада мындайча 
гү|»оттөлөт:

Бурулбай өз бетинче качкан да бар,
Балбайга наалат айтып жаткан да бар;
«Генерал сени акыры талкалайт» деп  
Ичине бардык кегин каткан да бар.

Ж етсе эле жер дүйнөнү козголтчудай,
Ж инденип Алматыга жөнөдү алар.

Балбай болсо кол башын көздөй кайра тартты. Солдаттар- 
ды тосуп чыккан Зарыпбектин уулу Күчүк Балбайлар алар- 
дап мурун жетип, солдаттардын мизин кайтарып, тирүү 
калгандары кайра Алматыга карай жол тарткандыгын Бо- 
ромбайга кабарлады. Муну уккан Боромбай он эки солда- 
ты менен мурун келген Качыбекти жашырып, дагы эле 
вки жүздүүлүгүн карматып, кыз-келин, жигиттерди кам- 
даи, шаан-шөкөт менен Балбайдын жолун тостурду. Бо- 
ромбайдын айла-амалдарын эми жаземдебей баамдап кал- 
гаи Балбай Разиякан аттуу кыз баш болуп жол тоскондор- 
дуи айылга бура тартыңыз деген өтүнүчтөрүнө капабай:
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Кербөймүн кара сакал хандын жүзүн,
Конбоймун айлына эми эки айланып.
Көңүлүм эки көчкөн журттай калган,
Чырагым, жашыбагын кур зарланып.
Ошондой, капа болбо, айланайын,
Катуумун, уккандырсың аган жайын.
Алдымдан карындашын чөгөлөтүп,
Түлкүдөй мант бергенин Боромбайым,

-  деди да, өз айлына жүрүп кетти. Көз салып турган По 
ромбай бир чети шагы сынып, бир чети ичинен кеги п(Н 
тылып кала берди. Күндөр өтө берди. Өзү менен калгап <>и 
эки солдатты бийликтин камчысы катары пайдаланышмп, 
Качыбек баш болгон манаптар элге үч эселеп салык салмп, 
өз билгендерин жасап, арадан үч жылча убакыт өткөрүш гү, 
Элдин кыйналган жайын уккан Балбай тынчып жата албн(1, 
кеч күздө Текестен түшүп келди да, элдин үрөйүн алып 
жаткан Качыбектин он эки солдатын да жазалады, бүт Ы  
өрөөнүндөгү элге салыктан бошодуңар, кимиңер кааласаппр 
мени менен Текес тарапка өткүлө деп кабар кылды. Салык 
тан, м тптар жок жерден ойлоп тапкан айыптардан тажа 
ган элдин ичинен эки миң түтүн көлдүктөр Балбай тарап 
ка өтүп кетишти.

Балбайдан аман калган төрт-беш солдат акыры Алматы 
га жетип бул окуяны Омск төрөсүнө жеткиришги. Акыры 
генерал Колпаковду жөнөтүп, анда да Балбай анын курил- 
дуу күчтөрүнүн мизин кайтарды. Мындан кийин Текескс 
бир кыш солдат барбай калды. Акыры Балбайдын оорун 
калганын угушкан Зарыпбектер уулу Күчүктү баштатып, 
орус солдаттарын жиберип, анын үйүн курчатып колго 
түшүрүшөт. Бул Балбайдын өмүрүнүн трагедиясы -  уулаи 
дырылып түрмөдө өлүшү менен аяктайт. Эркиндик үчүн бол 
гон күрөштө Балбайды бүткүл эли колдогон. Ага дайым жар 
дамдаш болушкан Матай, Өмүр, Жунуш, Молдосан, Кулу- 
бектердин образы аркылуу манаптарга жана падышачылык 
колонизаторлорго каршы күрөш сүрөттөлгөн. Корутундулпп 
айтканда, кыргыз элинин XIX кылымдагы кыйчальпп тагды 
рында эркиндик, көз карандысыздык үчүн жүргүзүлгөн күроп I, 
андагы баатырлык патриотизм, эл тагдыры үчүн жан аябас 
тыктын үлгүсү тарыхый инсан Балбайдын образы аркылуу 
берилген. Балбайдын өмүрү акыры трагедиялуу аяктаса да, 
анын эрдигин, элдин эркиндигин, бейпилдигин туу тут 
кандыгы элдин, келечек муундардын арасында түбөлүк 
жашай бермек.
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СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР:

1. К. М аликовдун өмүрү ж ана чыгармачылыгына жалпы  
мупоздөмө бергиле.

2. «Балбай» поэмасы чагылдырган тарыхый доорду кан- 
дпй түшүндүңөр?

3. «Балбай» поэмасынын тагдыры тууралуу айтып бер- 
I иле.

4. Поэманын сюжети жана идеялык мазмуну жөнүндө 
мНтып бергиле.

5. Балбайдын образын өз сөзүңөр менен айтып, поэма- 
д а н  таап, окугула.

6. Каармандын портрети ж ана анын образды ачуудагы  
ролу кандай?
| 7. Балбайдын портретинин поэмада берилиш и.

«Балбай» поэмасы жана анын кыргыз поэзиясындагы  
орду деген темада реферат жазгы ла.



ЖООМАРТБӨКОНБАЕВ 
(1910-1944)

Белгилүү кыргыз акыны Жоомарт Бөкөнбаев Токтогул 
районундагы Мазарсай айлында туулган. Болочок акын, 
драматургдун атасы Бөкөнбай каардуу турмуштун тутку- 
нунда таш ыркап, мөгдөп келген кедейдин бири болгон. 
Энеси Алтынай да ошондой бүлөдөн чыккан, замандаш- 
тарынын эскерүүсүнө караганда ал өңдүү-түстүү, колунан 
көөрү төгүлгөн, сөзмөр, элдик макал-ылакап, жомокто- 
рун орошон билген, кээде өзү да кошок чыгара койгон, 
тубаса жөндөмдүү аял болгон.

Адырлуу тоо-токойдо байдын коюн кайтарып, жаш  
жүрөгүн ж аралаган жетимдик өмүрүн Ж оомарт кийин 
«Эжеме кат» аттуу ырында мындайча эскерет:

Өткөн күндөр өттү бизден  
Ойдон кетип кергөнүм,
Бирок кетпейт эч эсимден 
Ыйлап мага келгениң.
Кой артында мен жүргөндө 
Тапканыңды бергениң.
Дедиң боздоп, муң-кайгыда:
«Жан күйөрүм, эрмегим».
Тең көрүштүк, чыркырадык 
Борбу байдын чеңгелин!

Көргөндүн көз кумарын канды рган арча, бадалдуу жа- 
пайы алма-өрүгү жайнаган Арым жайлоосунун керемет 
көркү кой артында сенделип жүргөн болочок акындын 
ш ыгына түрткү берет. Аш-тойдогу ырчы-чоорчулардын 
ыр, обондору анын тубаса сезимине таасирин тийгизе 
баштайт.

Ал бала чагынын бир үзүмүн минтип эскерет: «Ушул 
күнү алды ж актагы  суунун боюна барып жаттым. Бул 
түнкү корккондугум ай!.. Кичине чагымда энем айтчу 
жомоктогу «жезкемпир», «желмогуз», «жаналгычтардын» 
баары эсиме түшүп, көзүмө элестейт».

Сөзгө чебер Алтынай апанын айткандары Жоомарттын 
сергек сезиминде калып, ой-кыялынын өсүшүнө көмөк- 
төшкөн. Айрыкча ал Токтогулдун ыр, күүлөрүн бала ча- 
гынан көп угат. Демек, элибиздин оозеки чыгармачылы-
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п.I, акындардын ыр, күүлөрү Жоомарттын адабий ишине 
ык коюшунун баштапкы «алиппеси» дешке негиз бар.

Ж . Бөкөнбаевдин балалык кези совет өкмөтү жаңыдан 
коз ж арган мезгилге туш келди. Коомдук турмуштан 
Коңири укук алган жаш тар партия, комсомол уюмдар- 
дын тегерегине топтоло баштайт. Ошондой социалдык 
жаңы чөйрө Ж оомартка да таасирин тийгизип, алдыга 
Жетелегени, турмуш ка болгон көзкараш ын, мамилесин 
I үн-тамырынан өзгөрткөнү талашсыз.

Шаардан окууга далалат кылганда билимдин маани-жай- 
ына али түшүнө элек караңгы энеси катуу каршы турат.

Ал жөнүндө Жоомарт мындайча эскерген: «...Өлүм оозун- 
дагы бечара энемдин ыйлуу сөздөрү сай-сөөгүмдү сызда- 
тып, жаш  жүрөктү эзип түштү, көзүмдүн жашы толуп тур- 
<:ц да төкпөдүм. Ирмебедим. Ай, эне ай... ширин го... анын 
ыйлаганы мен үчүн оор кайгы, калың муң болду...

Мен жүз кадамча жүрүп, кылчайып карасам, эт-бети- 
пен түшүп ыйлап ж аткан экен. Кайта кароодон чыдай 
албадым. Ээгимди кесе тиштедим да, кеттим».

Ошентип, жаңы турмуш жолуна кадам шилтеген Жоо- 
март 1924-жылы Ж алалабаттагы Көкарт балдар үйүнө алы- 
нат, андан соң Оштогу педтехникумга, андан Фрунзеде- 
ги педтехникумга жиберилет. 1928-жылдан баштап ал 
Норбордук педтехникумдун студенти болот.

Жоомарттын классташы Кубанычбек Маликов акын ме- 
нен биринчи кезигишин мындайча эскерген:

«Мен аны Фрунзеде, дем алыш күнү, калаанын башында 
окуучулар чогулуп, ойноп ж аткан  жерден көрдүм. Боз 
кездемеден күрмө шымы бар, өтүкчөн, башына жаш ыл 
сайма топу кийген, оңой менен унчукпаган, болтойгон 
гана боз бала экен. Адегенде бир топ күнү чочугандай 
болуп четтеп жүрдү.

Техникумда бир класста окуп калдык. Бара-бара үйүр 
илышып, бир жатаканада жатып, адабият ишине жанаша 
отуруп кеңеше турган болдук. Унчукпаган Жоомарт сүйлөй 
баштады... Баягы жоош Жоомарт жок. Көрсө ал көзү оттуу, 
алгыр мүнөздүү, жалындуу, курч, кезегинде бетке чабар, 
кезегинде жатык элпек, жайдары, шайыр адам экен...

Качан болсо да ээндей түшкөндө оозу-башы кыбырап, 
ичинен күңгүрөп жүрөр эле... Көрсө келечектин күчтүү 
акыны адабиятка ошончолук берилип жүргөн кези экен».

Ал эми Фрунзе педтехникумунун чыгармачыл чөйрөсү 
:»леттик бала Ж оомарттын да жандүйнөсүнүн, аң-сезими- 
пин өсүшүнө белгилүү роль ойноду. Техникумдун окуучу-
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Бапбайдын мүдөөсү да, алдына койгон асыл максаты да мынн 
ушул. Баатырдын бул ой-максатын эл да, эл үчүн күрөшкв 
даяр турган жигиттер да колдойт. Иван төрө баш болгон мк 
иадышанын жиберген аскерлери кыргыз чегинде талкп 
ланып, калгандары кайра тартат. Балбайдын бул эрдиг» 
Боромбайларга бүлүк салат. Бирок Балбайга, ал тарабында 
гы элге ачык каршы чыга албаган манаптар аргасыздан 
анын жеңишин жактаган болуп тим болушат. Балбайдып 
падыша аскерлеринин мизин майтаруусу элге үч жылга 
созулган бейкутчулук алып келет.

Падышанын Боромбайы, Зарыпбеги,
Тилекмат чабарманы, ичте кеги -
-  Кезегиң бир келер -  деп чунак кулак, 

Тиштенип көңүлү кара, жүрөт эми.
Балбайдан коркконуман кыймылдабай,
Тымызын жата берет үч жыл чени...

Тизгинди колдон алдырып, элди өз билгендеринче кал 
чай албай калгандыктарына өкүнгөн бугу манаптары бул 
бойдон тынчып жатып калы ш кан жок. Үч жыл өткондоп 
кийин хан Боромбай баш болгон манаптар жай күндөрүиүя 
биринде Жетиөгүз капчыгайында кайрадан чогулушту. 
«Колунан бул Балбайдын тизгинди алып, кетирсек кнм 
тет деймин эми шайын», — дешип кеңеш курушуп: 

«Анын урматы Ак башаага!
(Омскей төрөсүнө)
Солдат келсе 
Көмөк берсе,
Кармап берем, Балбайды,
Кабыл алсан,
Ы райым кылсаң
Көз жаздымда калбайлы.
Элчиңизди,
Ченчиңизди 
Өз жеримден күтөмүн.
Күлүк жорго,
Ж ибек торко
Сизге сыйлык этемин.

Бугу элинин ханы: Боромбай Меңмурат баласы», -  дв| 
ген кат менен эми экинчи ж олу Омскиге Качыбекти 
жөнөтүштү. Ай өттү. Балбайды жок кылганга «алты 
солдат кошуп бермек болду» деген Качыбектен кабар к»« 
лип, Боромбайлар аларды тосууга даярдык көре башт.пи 
ты. Бул иштен кабардар болгон Ж унуш -  Матай, Молдо! 
сандар Каркыра жайлоосундагы Балбайга келишии:
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Өлүмдөн анык Балбайым,
Өзүндү кармап бермеги.
Тайгандай жойлоп хандарың 
Кырк аяктан тонду киймеги,

* дешип, алдыда боло турган трагедиялуу окуяны кабар- 
мшпты. Балбай эми эркиндик үчүн болуучу экинчи жолку 
нүрошкө даярдык көрө баштады. Ашууга тосоттор коюп, 
Ипдыша аскерлерин күтүштү. Мезгил да келип жетти. 

Ж еткен соң эртең хандын айылына,
Издейбиз каракчыны элден чыккан,
Балбайды тирүү кармап торго салбай,
Багынбайт бул тоолордо биздин душман, 

дешип беш жүз чамалуу падыша аскери түн киргенде 
тплаага жайланыш ты. Аларды капыстан Балбайдын колу 
Йасып калды. Мына ушундай кандуу салгылашуу:

Тарс этсе мылтык үнү качкан да бар,
Ат туйлап, жыгып кетип жаткан да бар.
Капыстан чылбыр, тизгин колдон түшүп,
Алактап акылынан шашкан да бар, 

деп сүрөттөлөт.
Майдан кызып, солдаттардын бир даары колун боору- 

на алып, ок атуудан баш тартышты. Ж азыксыз кан төгүүнү 
каалабаган Балбай баатыр алардын курал-жарагын колу- 
па берди да кыргыз жеринде алардын кыла турган иши 
асок экендигин билдирди. Акыры алар кайра Алматыны 
ьоздөй ж ол тартты . Бул көрүнүш поэмада мындайча 
еүроттөлөт:

Бурулбай өз бетинче качкан да бар,
Балбайга наалат айтып жаткан да бар.
«Генерал сени акыры талкалайт» деп 
Ичине бардык кегин каткан да бар.

Ж етсе эле жер дүйнөнү козголтчудай,
Ж инденип Алматыга жөнөдү алар.

Балбай болсо кол башын көздөй кайра тартты. Солдаттар- 
ды тосуп чыккан Зарыпбектин уулу Күчүк Балбайлар алар- 
дип мурун жетип, солдаттардын мизин кайтарып, тирүү 
калгандары кайра Алматыга карай жол тарткандыгын Бо- 
ромбайга кабарлады. Муну уккан Боромбай он эки солда- 
ты менен мурун келген Качыбекти жашырып, дагы эле 
>К1! жүздүүлүгүн карматып, кыз-келин, жигиттерди кам- 

дап, шаан-шөкөт менен Балбайдын жолун тостурду. Бо- 
ромбайдын айла-амалдарын эми жаземдебей баамдап кал- 
Ган Балбай Разиякан аттуу кыз баш болуп жол тоскондор- 
дуп айылга бура тартыңыз деген өтүнүчтөрүнө капабай:
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ларынын айтуусуна караганда, тил, адабият сабагындв 
орус жазуучуларынын чыгармаларын талдоого көбүрөок 
көңүл бөлүнгөн. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов, М. Горь 
кий сыяктуу залкар жазуучулардын чыгармалары казак, 
татар тилине котөрулган котормолору аркылуу окутулуи 
турчу. Окуучулар алардын көбүн жаттап да алышкан.

Демек, техникумда окуп жүргөндө ж алпы  маданий 
ж ана алабий ой өрүшүнүн кеңейе башташы табигый Ш1.и, 
туу Ж оомартты н көркөм  чы гарм ачы лы кка биротоло 
өтүшүнө өбөлгө түзгөн.

Он жети жаш ар Жоомарт басма бетине жарык көргои 
«Жер алган кедейлерге» аттуу туңгуч ырын Кыргызстам 
дын түштүк бөлүгүндө 1927-жылы жүргүзүлгөн жер-с:уу 
реформасына арнап жазгандан баштап эле өзүнүн өмүрүн 
эл үчүн, Октябрь революциясынын жеңиш ин бекемднт 
үчүн арнап койгону маалим болот.

Элдин эзелки үмүтүн актап, демилгесин козгогон жер 
суу реформасы Жоомартты да толкундатпай койгон жок, 
Сүйүнүчүн поэтикалык тил менен туюндуруп, өз кубаны- 
чын эллин шаттык маанайын коштоо менен обонго сал • 
ган. Ж аш  автордун бул алгачкы  адабий тажрыйбаоы 
түштүктөгү жер-суу реформасына арналган.

Мурда белгисиз жаш талапкер Жоомарттын туңгуч ыры 
саясий символикалуу мааниге ээ. Теманын актуалдуулу- 
гу, мазмундун тереңдиги гана эмес, түздөн-түз курч чи- 
кырык тормасында жазылыш ы ырдын турмуштун өзүнон 
кайнап чыккандыгын айкындайт. Ырда Жоомарт Октябрь 
революциясы жер-сууну эмгекчилердин энчисине айлант- 
канын өз көзү менен көрүп, кубанып, аны көкөлөтүн, 
мактап, кубаттап чыккан.

Көп узабай Ж . Бөкөнбаев «Көкөш көзүн ачты» аттуу 
ырын жарыялаган. Ошондон тартып ал поэтикалык ишк<* 
биротоло оаш-оту менен кирет. Акындын туңгуч ырлар 
жыйнагы 1933-жылы «Эмгек төлү» деген ат менен чыгат. 
Аталган жыинак «Жер алган кедейлерге» аттуу ыр менен 
ачылат, анда билимге узанган жаштар, табийгат көркү, 
айыл жаңылыктары, эркин эмгек жөнүндөгү ырлары орун 
алган.

Ж оом артты н «М енин кан ы м » , ай р ы к ч а , «Менин 
ырым» аттуу лирикалары жаш  акындын чыгармачылык 
кредосу катары чыга келген.

Менин ырым кимдер үчүн ырдалат?
Жүрек толкуп кимдер үчүн ыргалат?
Күндүр-түндүр кубулжуган үн менен,
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Булбул дабыш кимди мактап күү чалат?
Мен ырдабайм, кызыл алтын зер үчүн,
Мен ырдабайм, лапси бузуп мал үчүн,
Мен ырдаймын — кайрат болуп эмгекке,
Таза жүрөк жанган жалын эл үчүн!

1>ул ырда бүткүл өмүрүн элдин тагдыры, кызыкчылы- 
РМ үчүн арнап койгон акындын поэтикалык образы жа- 
лмндайт.

Ллар өз учурунда өлбөс чыгармаларга айланып калбаса 
дп көңүлү муюган көрүнүктүү окуяларды булбулдай таңшып 
Мрга кошуп сайрагысы келип, акын ар дайым изденүү 
Он гытында болгон. Натыйжада жаш  акында өздүк стил- 
дин айрым белгилери, атап айтканда, турмуш көрүнүштөрүн 
шайыр-шат кабыл алуу, аны кубулжуган күүгө окшош поэ- 
11н н тилине салуу аракети сезиле баштаган.

Мезгил талабына ш айкеш  келерлик чыгармалар жа- 
,уу үчүн дүйнө таануу, ж алпы  ой өрүшүн кеңейтүү, 
Копчүлүк кы ргы з акындарындай эле, Бөкөнбаев үчүн да 
11п рыл болучу.

П едагогикалы к техникум дан уккан  лекц и ялардан  
М. Горькийдин, Демьян Бедныйдын поэтикалык добуш- 
Тирынан, дегеле жалпы турмуштан таалим алып, жаш  
йкындын жалпы маданий деңгээли кеңее баштаган. На- 
тыйжада элдин эмгек демилгесин чагылткан ырлар жа- 
рплат. А лардын арасынан «Эмгек» аттуу ыры өзгөчө 
Йолүнүп турат. Адам эмгеги — жаш  акындын баасы боюн- 
'ш, адамды бак-дөөлөткө бөлөп, материалдык жыргалчы- 
лыкты түзүүчү, «алтынды сансыз кылып» табуучу булак. 
Лл гана эмес, адамдын өзүн да өзгөртүүчү күч:

Алтынды сансыз кылып тапкан — эмгек 
Адамды адам кылып баккан -  эмгек.

Акындын лирикалы к каармандары «эски турмушту 
1 Штурмалап», дың жерди көркүнө чыгара баштаган «тур- 

муштун туусу» болгон жөнөкөй эмгек адамдары.
Ошондуктан «Кырманда», «Орокчулар» сыяктуу ча- 

кан лирикаларынан биз далысын жалынга кактап, маң- 
дайдан терин «көшүлтүп» эм гектин маңы зы н чы гара 
иштеген мээнеткеч абалардын элесин көрөбүз. Алардын 
адал эмгегинин натыйжасында:

Карасам боолор байланган,
Шынгырап орок кайралган.

Ал эми «Эжемдер пахта теришти» аттуу ырында топ- 
топ болуп биригип, «артель болуп алыш кан энелер», «кы- 
лыл жоолук, ак пахта» талааны форумга салып, «бачайы-
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көчөт — көк килем» айдың талааны кулпунтуп жатканы 
на акын чечекейи чеч ж ары ла кубанат.

Сөциалисттик курулуш тун өркүндөгөн жылдарынд* 
Ж . Бөкөнбаевдин калеми тийбеген ^көрүнүштөр аз бол- 
гон. 1931-жылдан баш та^ «Ленйнчил жаЩ^ гезитишш 
редактору болуп дайындалат. Басмасөз жаш  акындын ;>л 
турмушу менен тыгыз байланышта болуусуна шарт түзсп 
Эл аралап ликбездер ачуу, комсомол уюмдарына жардам 
дашуу сыяктуу нечен бир саясий маанилүү жумуштаргп 
активдүү катыш ат. Эски салт, көп аял алуу, паракордук, 
УРУУчулук -  ж аатчы лы к сыяктуу калды ктарга каршы 
күрөштө өсө баштаган жаңы көзкараш тагы  адамдарды 
акын өз көзү менен көрөт.

Турмушта жаңыга умтулуу, демилгелүүлүк акындыи 
жүрөгүн эргитип, чыгармаларынын мазмунуна айлаии 
берет. Ж оомарт жаңы турмушту бат эле куруп, элдим 
оокаттуу, маданияттуу жашоосун эңсейт. Ал үчүн калкты 
алдыга багыттоочу үгүт, насыят иштерин жүргүзүү зарыл 
деп эсептеген. Эмгектин дагы бир түрү акындын түшүнүгү 
боюнча, рухий өсүүгө умтулуу болчу. Дал ушундай тур 
муш көрүнүшү акындын бир далай ырларынын мазмунуц 
түзгөн. Маселей, «Алгыла ал.тын билимди» аттуу ырынд* 
акын колхозчу-дыйкандардын сабатсыздыгын жоюп, окуи 
ж аткандыгына кубанып, аны ачык, даана сүрөттөй ал* 
гаң, «Карандашты бек кармап» партада улгайыңкы адам 
олтурду. Ал үчүн окуу көндүм эмес. Эмгектин майын чы 
гарган анын колу эми негедир «эркке көнбөй калтаң 
дайт». «Тайтаң-буйтаң буйталап», беш бармагы «үйроң- 
сүйрөң чийм елеп», бир нерсени ж азы п  ж аткансы йт. 
Акындын дыйкан абасы кыйналуудан чыккан терге чы- 
дабай «өзүнө-өзү сүйлөнөт». Ошентсе да «карс-карс күлүп 
каткырып» анын көөнү куунак.

Ж . Бөкөнбаев пахта даярдоо иштерине байланыштуу 
Кыргызстандын түштүгүнө такай барып турган. Кызыл- 
кы я, Ташкөмүрдөгү шахтёрлордун демилгелүү эмгегин 0:1 
көзү менен көргөн. Ш ахтадагы жумушчулардын чаалык 
паган эмгеги акындын чыгармачылыгындагы идеялык 
тематикалык мүмкүнчүлүгүн кеңитүүгө таасирин тийгиз 
ген. Бул жөнүндө акын мындайча жазат: «Менин жүрөгүм 
эмгектин таалиминен ж аралган  эмеспи? Менин ырым 
эмгек менен гана болот. Бул эмгекти көргөндө кой десс 
да болбой куюлушкан ырлар атып чыкпадыбы... Мен тим 
эле акы нм ы н деп айды , ж ы лды зды , ш иберди ырдлм 
жүргөн турбайымбы! -  деп ичимден шыбырай келдим...»
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Акындын «К ы зы лкы я», «Сүлүктү» аттуу чыгарма- 
лпрында кыргыз адабиятында биринчи жолу шахтёрлор- 
дуи шаңдуу эмгеги ырга салынган. «Кызылкыяны» оку- 
пшыбызда биздин көз алдыбыздан жер алдында «тарам- 
Тпрам тарап кеткен» токсон тогуз «чоюн сызык жолдор», 
шмхтанын ичиндеги жандуу кыймыл көз алдыдан чуу- 
руй өтөт.

Эмгектин майын чыгарып жаткандар эр жүрөк эпкиндүү 
ипГюйщиктер, шайыр жаш тар -  кечээ койчу, «бүгүн кен- 
•ГО* кирген кайраткерлер. Алардын «кара чоюн, кажыбас 
Колдөру» жердин түбүн аңтарып, кара алтынды мол алып, 
онор жай азыгын камдашат. Ыр «бугуп жаткан» алтын 
комүрдү талбай аңтарууга чакырык салуу менен аяктайт. 
Д ем ек , өз көзү  м енен  кө р гө н  ч ы н д ы к  көрүнүш үн 
'ЛС. Бөкөнбаев поэма түрүндө жазууга аракеттенсе да, али 
к ө р к ө м  чеберчилиги жатыга электигине байланыштуу ал 
толук кандуу поэманын даражасына жетпей, сюжеттүү 
ы р болуп чыга келген экен.

Шахтёрлордун эмгегин күүгө кошкон чыгармаларында 
'ЛС. Бөкөнбаев өз алдынча жаңылык киргизүүгө умтулга- 
м ы  байкалат. Ж аңы лы к ырдын сюжеттүү чыгыш ынан,
II. М аяковскийдин ырларына таасирленип, ыр саптарын 
оратордук сүйлөшүү интонациясына ылайык «сындырып» 
түзүү аракетинен байкалган. Аталган ырдын «Забойщик- 
твр» аттуу бөлүкчөсү музыкага салынып, кыргыз жашта- 
рынын 30-жылдардагы сүйүктүү ырларынын бирине ай- 
Ланып кеткени белгилүү.

Айрым ырларында акын эл турмушуна кире баштаган 
жпңылыктарга толкундап, аларды эргүү мрнен даңазала- 
см да, бийик идеянын ажарын ача көрсөтүүчү көркөм сөз 
караж аттары н табуу чеберчилиги али жетпей изденүү 
Жолунда «буюгуп» турганын байкоо кыйын эмес. Масе- 
исн, тракторду чоюн өгүзгө, паровозду тулпарга салыш- 
тырган.

Ж . Бөкөнбаев эл акындарына көп жагынан ж акы н тур- 
гин, анын айрым ырлары эл акындарынын традициясы 
Поюнча элге, жерге, комузга, калемге кайрылуу менен 
башталган.

Акындын 1933-жылы Москвадагы журналисттер ин- 
ститутунда окуп келиш и анын өмүрүндөгү эң кымбат 
күндөрүнүн бирине айланган. Акын үмүт көлүндө чабак 
У|>уп, айкын максат коёт. Ошо мүдөөнү биз анын^«Мен> 
п;ц'орөм» аттуу ырынан баамдайбыз.

217



Мына бүгүн Тяныыандан жөнедүм,
Үйрөнүүгө Москванын өнөрүн.
Керме тоолук боорлорум, аман бол.
Өзгөрөрмүн, мен тентегин өнөөрмүн!
Өсүп, өнүп омүр туусу -  кыялды 
Өнөр менен
Кайра жасап келермин.
Казылбаган 
Капастагы калың кен 
Калың кенден 
Дагы издеп берермин!

Москва акындын жүрөгүн толкутуп, буулугуп тургап 
тунук ойлордун капкактарын ачууга түрткү берип, дело* 
бесин козгойт. Мезгил талабы менен бир катар баскан 
акын Москваны:

Ж ер, дүнүйо шам чырагы 
Күйгөн жерге келипмин,
Мии-миллион сан өнөрүн 
Билген жерге келипмин! -  

деп өтө бийик баалаган. Жоомарт бул жерде терең маз- 
М У НДУУ лекцияларды угуп, дүйнөлүк адабият кенчинен 
аң-сезимдүү үйрөнө баштайт. А. С. Пушкин, М. Ю. Лер- 
монтов. М. Горький, В. В. М аяковский сыяктуу акын- 
жазуучулардын чыгармалары менен таанышып, алардын 
чыгармачыл даанышмандыгына таазим этет. Акын Пуш- 
кинге арнаи  «Курбум» деген ыр ж азса, М аяковский 
жөнүндөгү ырьтн «Маяковский Америкада» деп атаган. 
«Курбум» аттуу ырында улуу Пушкин кыргыздын улан- 
кыздарына гумандуулуктун улуу мугалнми, чыгармачы- 
лыктын курбусу болуп калгандыгын айтат.

Отпону менен бирге акын орус классиктердин поэзия- 
сынан таалим алууну көздөп, алардын кээ бир чыгарма- 
ларын кыргыз тилине которот. Ошентип, чыгармачылык- 
ка булак болуп, түрткү берүүчү чыгармачыл чөйрө, дүйнөлүк 
адабият кенчине үңүлүп кирүү, адабият өнөрканасы ме- 
нен таанышуу -  акындын талантын чыңап, курчутуп, 
чоң реалисттик адабияттын үлгүлөрүнө карай багыт бер- 
ген. Ал өзүнүн жана кыргыз акындарынын эмгектерин 
улуу устаттардын чыгармалары менен салыштырып, че- 
берчилик жагынан өздөрү канчалык артта тургандыгын 
сезет. Буга чейинки чыгармаларын өзү кескин сын көз 
менен карап, текке кеткен нечен бир күндөрү үчүн намыс- 
танат. Өзү ж ана калемдештерине «Алатоонун аскасынан 
ашалы!» деген ыр менен кайрылып, «жалын кайрат, зар- 
дабы бар адамзат, күйпүл болуп бир колотко байралбас»
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АЩ1 зскертип, замандын талабына жооп берерлик чыгар- 
миимр жазууга чакы ры к берет.

Улуу Токтогулдун өмүр баянын тактоодо да акын көп 
■умуШ тарды иш теген. Н аты йж ада Токтогулдун өмүр 
Ьолун иликтеп, чыгармачылыгын жалпылаган «Өмүр» 
|Т1"’у көркөм очеркин жарыялайт.
1 Г>ул жылдарда Ж . Бөкөнбаевдин чыгармачылыгында 

Црлсчекке көз жүгүртүп, кы ялга батуу сыяктуу стилдик 
■Пйктор орун алган. «Кыялым бир күн чын болор», «Кы- 
|мл» сы яктуу философиялык лирикалары  -  акындын 
М лечек жөнүндөгү ой-толгоолорун чагылдырат. «Калың 
Кмял кемесине» минип алып. келечекке көз жүгүртсө, 
ЙКМндын көз алдынан таалайы кең келечектин кеңири 
Кмртиналары экрандагы дай чубуруп өтөт. Л ирикалы к 
Кплрмандын кы ялы  закымдап, Алатоонун аскасынан ай- 
Лпнат, «Боом, Кочкор капчыгайдан» поезд менен сызып 
#түи, Алатоодон «алтын-күмүш» кендерди таап, чабандарга
• пйнектелген кирпич» үйлөрдүн салынганын өз көзү ме- 
цгн көргөндөй сезет. «Миң-миллион» малга толгон жай- 
Лоонун көркөмүнө каныгат.

Ошентип өмүргө куунак караган акын бактылуу келе- 
чокти, бардар турмушту, билимдүү элди, шайыр-шат за- 
манды эңсеп, эртедир-кечтир ал кы ялы  ишке аш аарына 
ишенген.

«Өмүр», «Эртең», «Карыянын сөзү» деген ырларына 
турмуш бешигинде термелген акын өмүрдүн кыскалыгы- 
пп таң калат. Адамды «ой-боюна койбой тороп алчу» ка- 
рылыкка жеңдиргиси келбейт, дайыма жаш  болууну эң- 
сейт. Эгер ж аш ты к «асманда болсо. алгырдай жетип» 
пмерип алууну да самайт. Эгер ж аш чылык деңизде болсо 
«балыктай сүзүп турармын» дейт.

Өмүр, өлүм сыяктуу түбөлүктүү темаларга кайрылып, 
ой жүгүртүп, 'акы н негизинде оптимисттик ты янакка ке- 
лет. Адам өмүрүнүн узарышын аз болсо да жалпы ишке 
үлүш кошуудан, эл үчүн эмгектенүүдөн көрөт. Ж аш тарга 
карата акын «Ж алтанбай жаштыгыңды элге жумша» деп 
макырык салат.

Өмүргө суктана караган акы н ж араты лы ш ка ушунча- 
лы к б ери ли п , аны н элестүү көркүн  ы рга  к о ш к о н . 
Ж. Бөкөнбаевдин пейзаждык лирикасынын бир өзгөчөлүгү 
созгө сараң, ойго кенендигинде. Табийгаттын катаал 
көрүнүштөрү чөл, талаалардын мээримсиз, жансыз бетте- 
ринен да акын поэзияга ылайык материал таап, аларды 
элестүү, жандуу сүрөткө айлантат.
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Ж . Бөкөнбаевдин «Алай», «Алатоо»л «Жайдын кечи* 
сы яктуу  пейзаж ды к ли ри касы  идеясы ны н такты гы , 
сүрөттөөнүн конкреттүүлүгү менен айырмаланып турат 
Акын Алатоонун «тукабадай кулпунган» тулаңы, «аскп 
лардан ышкырган» улары, «ак пахтадай чубалган» тума 
ны адам турмушу үчүн жаралган деген ойду көркөм ча 
гылтып, ишенимдүү бекемдейт. Мекендин «саймалангпи» 
жайлоосу, асман мелжиген тоолору курулай эле мактоого 
алынбайт, акы н аны адамдын эмгеги, турмушу менем 
органикалык байланышта сүрөттөйт.

Мекендин байлыгына, керемет көркөмүнө суктанпш 
акын анын коопсуздугу жөнүндө, аны коргоо темасындп 
да ойлонуп, ал үчүн өмүрүн арнап койгон уул-кыздардын 
жандуу образын жаратууда да ишкердүү эмгектенген.

Көркөм чеберчиликти өнүктүрүү, сөздү көп пландн 
сыйымдуу колдоно билүү акындын Улуу Атамекендик со- 
гуш мезгилинде жазган чыгармаларынан айкын сезилет. 
«Ата журт үчүн майданга!», «Жүрөгүм менин кызыл туу» 
сы яктуу чакы ры к лирикалары нда акын элдик оозеки 
поэзиянын көркөм сөз караж аттары на кайрылып, адн 
леттик менен кара ниеттикти контрасттык планда салыш 
тырып, образ-символду ыктуу колдонгонун көрөбүз. Душ 
манга каршы күрөшкөн жоокерлер «бүркүткө», «ылаачьш 
га», «шумкарга» салыштырылган болсо, баскынчы душ- 
ман автор тарабынан «кутурган итке», «кара жыланга», 
«ажыдаарга» теңештирилип, фашизмдин жырткычтык, 
мыкаачылык дүйнөсү ашкереленген. Маселен, «Жүрөгүм 
менин кы зы л туу» деген ырда Мекен темасы Октябрь 
революциясы элге жеңип берген эркиндик менен орга- 
никалы к биримдикте сүрөттөлүп, революциянын жеңн- 
ши кызыл туунун образына салыштырылып, фашисттик 
жоо -  «ачбөрүгө», «жыланга» салыштырылат.

Айланам, элим кулак сал,
Акының айткан үнүнө.
Жыланды жакын жолотпо,
Жыргалың -  туунун түбүнө.
Ызгытып жоону кыйраткын,
Ырайым кылбай бирине!

Акын өзү да колуна согуш жарагын алып, 1941-жылы 
өз демилгеси боюнча майданга жөнөп кетет. Элине кайтп 
келгенге чейин ал «Н» дивизиясында уюштурулган «Мс 
кен үчүн алга» гезитинин редактору болуп, патриоттук 
идеяга жыш  чыгармаларын жазууну уланта берет.

Элдин патриоттук сезимин, күчтүү демилгесин билдирүү
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учүп Ж. Бөкөнбаев элдик поэзиянын жанрлык түрлөрүнөн 
Пп игон «чакырык», «коштошуу», «ант» түрүндөгү формалар- 
дм озүнүн чыгармачылыгында кеңири өнүктүрөт. Ошол кез- 
Диги «коштошуу» ырларынын арасынан акындын «Кош, Ала- 
ТОО уулуң кетти майданга» деген ырын бөлүп көрсөтүүгө бо- 
дот. Бул ьфда акын «киндик каны төгүлгөн» жери, «көпөлөк 
цууган күндөрү», «туткалуу кыргыз, ак калпак» эли үчүн 
мийданга жөнөп бараткан эр-азаматтардын атынан: «өлүмдөн 
И<аман эмеспи, өч албай кайра келгеним» дейт.

Акындын «Атаңдан» аттуу ырында кыргыз карыясы- 
иын уулуна берген насааты айтылат. Анда карыя баласы- 
иып чыбык алып «найза» деп ойноп жүргөн кичине ча-
11.Ш эскере келип, «айтышса намыс алсын деп» алпеш- 
тен баккан жигиттин кези эми келгенин айтат:

Алдыңдан чыккан душманды,
Арстандай чапчып таштагын.
Артында атак сөз калсын,
Атажурт антын актагын! — 

дон тапшырма берет.
Тылда комбайн минип, жоодон эмгеги менен өч алып 

жүргөн жары жоокер жубайына:
Фашисттик өтүк баспасын,
Макмалдай гүлдүү шиберди, -  

деп өзүнүн тереңдеги патриоттук сезимдерин билдирет 
(«Саламы ушул Сайранын»).

А та-эне, сүйгөн селки , ж арларды н койгон талабы  
отүмдүү чыксын үчүн акын эне тилибизден курч, жүрөккө 
тиасирдүү сөздөрдү издеп, таамай колдонот:

Жаштыктын ширин мөмөсүн 
Жартылай бөлүп бир жеш кен, -

/ке болбосо:
Ырайым кылба душманга,
Ырыска шерик мен десең,
Өмүргө кара так салба,
Өзүңдө тууган эл десең,
Алдыңдан тосуп чыкпаймын,
Айгышкан жоону жеңбесең!

Кыргыз акы ндары  эпикалы к мотивдерге, ж анрлы к 
гүрлөргө кайрылуу менен бирге аларды согуш мезгили- 
пин талабына, көркөм адабияттын талабына ылайыкташ- 
тыруу максатын көздөшкөн. Ал салттан Бөкөнбаев да алыс 
Солгон эмес. Н атыйжада акындын «Чептен эрдин күчү 
Оск», «Өңүмдө көргөн түш» поэмалары жаралат. Кийин- 
ки: поэмада реалдуу инсандардын демилгелери ишенимдүү
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элестетилип аларды жоокерлерге үлгу кылып көрсотүп, 
эрдикке, каармандыкка шыктантуу аракетин байкайбы,»,

Чакан поэманын башынан аягына чейин автор окулиы 
баяндоочу ж ана айрым учурда айтып берүүчү күбө катдры 
катыш кан.

Ай жарык, жылуу түндө автор элдин «дарканы бол* 
гон» эрлерди эсине салып, кы ялды н учуна чыкпастан 
«үргүлөп уктап» кетет.

Анын элестөөсүндө «жылдыздай» жыбыраган өз э;Щ 
«жыйын куруп» тургандай сезилет. «Көк ала майдан» ши 
берде тигилген казганактаган үйлөр көрүнөт. «шанкылдм 
ган» кыздар, чөгүлүү жаткан «атан төөлөр». кылкылдагли 
асаба туулар, тоодон аккан булактын «сымаптай суусу*, 
комузду «коштогон» кыяктын конур күүсү баары да жаи» 
дуудай анын көз алдына тартылат. Адегенде акын обочо 
турган карыянын портретин, эпостук ык, көркөм сөз ка- 
ражатын колдонуу менен сыпаттай баштайт.

Далысы шумкар мүрүлдөй,
Далайды көргөн жан окшойт.
Кабылан сындуу карашы,
Кайратка бүткөн эр экен.
Атасы болгон журтунун  
Акылга дыйкан неме экен...

Автор ага «баш ийип» колун куушуруп алдына барган 
кезде карыя «башкача назик үн менен», «келет деп» аны 
күткөндүгүн, өзү элдин «таалайы деп жүргөн картайган* 
Бакай экендигин билдирет.

Бакай эл-журт бүгүн «кадырлап баккан» балдарын ка- 
затка жөнөтмөк үчүн чогулганын айтат. Ал авторго:

Ай чапчып турган аргымак,
Минет деп сага камдаттым,
Айтылуу кыргыз кулуну 
Киет деп сага камдаттым, — 

дейт. Поэманын негизги идеясы — элдин күчүн жогору 
баалоо. Ал идея элдин камкорчусу катары алынган Ба- 
кайдын элге берген баасында көрсөтүлгөн.

Өрүшкө толгон калың эл,
Өстүргөн сени топ ошол.
Өчөшкөн кара душманды,
Өрттөөч\' кызыл чок ошол!
Пейлинен таңган душмандын 
Бетине түшкөн шор ошол!

«Манас -  айчылык жерден кыйкырса», үнүнөн «ажы- 
даар качкан», сүрүнөн «ак жолборс качкан», ачуусу ке- 
лип турганда асманда ай-күн тутулган, адамдан башкача
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пли-шер. «А ккула атын ойнотуп», «ай балта, найза» 
оцорүп, ал кол баштоого камданып тургандай көрүнөт.

Андан сон Бакай касташ кан жоосун «жалмаган алтын 
иНдар чок белбоо» Алмамбет деген шерди, караанын жоо 
нун көргөндө «кара кан суудай ачылган , кекенип жоого 
киргенде «кем сайбаган Манастан» арстан Чубак эрди 
корсөтөт. Ошентип, Бакай легендарлык баатырлардын ар 
оирин өзүнө мүнөздүү келген сапаттары боюнча бөтөнчө 
( ымбаттап тааныштырат. Ж оо бетинде ж алтак болбой, 
ошолордой күрөшүүгө чакы ры к салат. Демек, жоокер- 
нер жалгыз эмес:

Абакен Манас баатырдын,
Арбагы барат сен менен,
Зардалым кыргыз калкынын 
Салмагы барат сен менен.

«Кылчайып качпас кырк чоронун кылычы бараарын», 
кызыкты салып душ манга «кырышы» кошо бараарын 
айтып, Бакай өзү «машыккан жайым бар эле, майданга 
баштап жөнөйүн» деген чечимин билдирет. Аркайып тур- 
Ган чокулар да, тоодогу булбул да «тил безеп» элдин ал- 
кышын коштойт.

Автордун алдынан бөбөктөр «агатай, аман баргын» деш- 
се, энелер:

Кулдукка бизди калтырбай,
Куткарбай жоону сайгын! -

деп алкаш ат.
1943-жылы Ж . Бөкөнбаев делегат болуп Украинага ба- 

рат. Ал жерден көргөндөрүн акын күндөлүк дептерине 
мындайча жазган: «...14.Х1.1943-жыл. Ворошиловоград: 
г. Лозовая-Павловка....Немецтер советтик элди жок кы- 
лууну, укум-тукумун үзүүнү ойлошкон. Мисалы, иартия 
мүчөлөрү гана эмес, пионерлерди, жада калса октябрят- 
тарды да эсепке алып, тизмеге салган. Балдардан, аял- 
дардан бардык жерде лагерь уюштурулган. Бардык айыл, 
шаар зымдар менен чырмалып, өлүм лагерине айланган. 
Лагерде адам чыдагыс укмуштар бар...

Атасы эки жаш  баласын жетелеп илкип келатса, ата- 
сын атып, балдарды бузулган ш ахтанын үңкүрүнө камап, 
оозун шыбап коюшкан.

Кызыл Армия ал жерди бошоткондон кийин шахтаны ачса. 
баягы балдардын тырмактары канап, беттери айрылган, оозу 
толо кара кан. Акыры кучакташып жатып жан берген.

Оо бетсиздик ай!»
Ушундай жырткычты к акындын ар-намысын козгоп,
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жүрөгүн өч алууга толтурган. Ал жоонун жырткычтыгы 
на ж ек көрүү сезими артып, элдин баатырдык сапаттн 
рын даназалоого умтулат. Н атыйжада ал «Салам кат*, 
«Украина мейкининде» аттуу ыр, очерктерин жазат. Алар 
дын арасынан «Ажал менен Арнамыс* поэмасы өзүнчо 
айырмаланып турат.

Ж . Бөкөнбаев Москвадан окуп келгенден кийин дра 
матургия жанрына да кайрыла баштайт.

Турмуштагы жаңылыктар аны да жаңы жанрга, жаны 
темага багыт алууга жетеледи. Айрыкча айыл чарбасыи 
коллективдештирүү темасы акындын көңүлүн буруп, бул 
зор маанилүү проблемадан алыстабай «Каргаша» (1935) 
пьесасын жазат.

1932-жылы «Алтын кыз» поэмасын жазат, бирок ал 
чыгарма акынды канааттандырбайт. Акыры анын өзунун 
чыгармачылык максатын «Алтын кыз» (1936-1937) пьв- 
сасында жүзөгө ашырат.

Аны композитор Абдылас Малдыбаев музыкалаштыргап.
«Алтын кыз» пьесасынын поэтикасы каармандардыи 

түрдүү сапатын ар тараптан ачууга мүмкүндүк берген.
Эл д у ш м ан д ар ы  М омуш  ж а н а  М ады ларды н  ото 

ырайымсыз жырткыч мүнөзү, ич дүйнөсү ыктуу деталь, 
штрихтер аркылуу ашкереленген. Басмачылар жашырып 
ган капчыгайдын арасын, табияттын сүйкүмсүз көрүнүшүп 
автор басмачылардын ырайымсыз, кара ниет иштериио 
ш айкеш  келтирген. Бу жерге совет бийлигине, калың 
элге карш ы ачынган душмандар топтолушкан.

Кыргыз дыйкандардын психологиясын кылдат изил- 
дөөнүн натыйжасында драматург тап күрөшү мезгилиндо 
алардын тап көзкараш ы курчуп, рухий ж актан өзгөро 
баштагандыгын Калыбек ырчынын образы аркылуу чын- 
ды кка ылайык сүрөттөп берген.

Калыбек ырчы патриархалдык турмуш укладына жари 
ша аң-сезими чектелген адам. Революция жеңгенден кийип 
ки өзгөрүштөрдүн маанисин терең түшүнө албай, эки ортодо 
жүргөн «кудайы момун», кезегинде жамактап ыр чыга]>а 
койгон жамакчы, ырчылык жайы да бар. Биринчи сценада 
ал мурдагы кожоюну Момуштун ыкыбалына көнүп, аны мак- 
тап ырдайт, экинчи сценада зордук менен басмачылардып 
жигити болууга да мажбурланат. Ошондой болсо да Ка- 
лыбектин тап сезиминин өтө акырындык менен өзгөрүшүн 
автор ишенимдүу көрсөтө алган.

«Алтын кыз» драмасы фольклордук салтты реалист- 
тик орус адабиятынын тажрыйбалары менен ишенимдуу

айкалыштыра билүүнүн далили деп айтыш ка негиз бар. ч 
Буга пьесанын баш каармандарынын образы ачык далил.

Чынар -  өз эркиндигин сезген, алдыга умтулуп, эл- 
дин талабын аткарууга, өз табынын кызыкчылыгы үчүн 
өмүрүн кыюуга даяр турган кыргыздын алдыңкы 'кызда- 
рынын образы. Ж аңы турмуштун өсүш темпине тоскоол- 
дук кылуу, элди иренжитүү максаты менен Момуш, Ма- 
дылар колхоздун пахта сакталган склады на өрт коюп 
жаткан учурда Чынар жанын аябастан биринчи болуп 
озүн отко таштап, аны өчүрүүгө аракет жасайт.

Ал эми Ж апарды н образын түзүү автор үчүн оңойлук- 
ка турган эмес. Турмуш та Ж апарды н прототиби бар. 
Ал прототип автор тарабынан кы йла өзгөрүүгө учура- 
ган. Бала кезинде капчы гайда басмачылар менен кар- 
машып, өлүм алдында ж атса да комсомол комитетинин 
тапш ырмасын толук аткара албай калганы на өкүнүп, 
кийгырган Ж апарды  авуор партизан отрядынын жетек- 
чиси катары  сүрөттөп берген. Демек, ЖапардЫн обра- 
;,ы пьесанын идеялы к мазмунун тереңдеткен револю- 
цпячыл күрөшкө бүт өмүрүн арнап койгон күрөшүүчүнүн 
образы катары  алынган.

Элдердин мурдатан түптөлгөн достугу колхоз курулу- 
шу жылдарында ого бетер чыңдалды. Пьесада достук ма- 
м илесинин күбөсү катары «жыйырма беш миңчи» Кузне- 
цовдун Ж апарлар менен бирге тоо-токой аралап, басма- 
чыларга карш ы күрөшүшү аркылуу сүрөттөлгөн. Кузне- 
цов Ж апарлар менен дайым кеңештеш, кезегинде акыл 
айтат, кезегинде алардан кеңеш сурайт. Басмачылар тал- 
каланып, Чынар туткундан бошотулгандан кийин да ал 
кыргыз жеринде эмг*ектенүүнү уланта берет.'

Ж умуш чу Кузнецов партияны н чакы ры гы  боюнча 
жыйырма беш миңчилердин катарына кошулуп, Кыргыз- 
станга келип басмачыларга карш ы күрөшүүдө орус ада- 
мына мүнөздүү чыдамдуулукту, туруктуулукту көрсөтүп, 
кыргыз айылында совет бийлигин чыңдоодо аянбай кыз- 
мат аткарган орус коммунистинин жалпыланган образы- 
нын деңгээлине чыккан.

Ошентип, пьесанын каармандары  -  совет бийлигин 
кыргыз айылында чыңдоо күрөшүнө тирек болгон жаңы 

[ адамдар.
Пьесанын «Алтын кыз» деген аты да метафоралык 

мааниде алынган. Андан биз сөздүн түз маанисиндеги 
алтындай эмес, эл үчүн аткарган иши алтындай кыздын 

I сүйкүмдүү элесин түшүнөбүз.
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Совет бийлигин кыргыз айылында чыңдоо курөшүн |>к 
алдуу көрсөтүү менен бул пьесанын идеялык-көркөмдүи 
мааниси тереңдеп, ал жеке гана Бөкөнбаевдин чыгармп 
чылык ийгилиги эмес, ж алны эле ж аш  кыргыз драмм 
тургиясынын зор жетишкендиги болгон эле.

Кыргыздын опералык искусствосунун башталышын бсл 
гилеген «Айчүрөк» операсы 1939-жылы жарыкка келии, 
ошондон ушу күнгө чейин театр сахнасынан түшө элек.

Акындар: Ж . Турусбеков, Ж . Бөкөнбаев, К. Маликон 
«Манас» трилогиясынын бир эпизодунун негизинде оп« 
ранын либреттосун, композиторлор А. Малдыбаев, В. Влп 
сов, В. Фере анын музыкасын ж азы ш кан эле.

Алты картиналуу, үч сценадан турган «Айчүрөк» опс 
расынын либреттосунда сүрөттөлгөн окуя Акунхандыи 
ордосунан Таластагы Кеңкол өзөнүнүн боюндагы жайьж 
ка, андан Семетейдин ордосуна, Үргөнчтүн боюна жай 
гаш кан Айчүрөктүн өргөөсүнө өтүп, кайра Чынкожо, 
Күлчоролор салгылаш кан талаадан Акунхандын ордосу 
на келип, окуя биринен экинчисине, А кунхан тургин 
Кыйбадан Семетей жаш аган кыргыз жерине чейин өтүп 
отурат. Чынкожо, Толтойлордун зомбулугу биринчи кар 
тинадан башталат.

«Айчүрөк» либреттосунун авторлорунун зор ийгилиги эпо 
пеянын өтө кенен материалынын ичинен элдин эркиндикти 
эңсөө тилегин эң туура чагылдырып, жүзөгө ашырган эни 
зодду туура тандагандыгында. Бул эпизод баарынан мурдп 
Айчүрөктүн тагдырына тикеден-тике байланыштуу.

«Айчүрөк» операсы кыргыз искусствөсунун Москвада 
1939-жылы өткөрүлгөн декадасында көрсөтүлүп, москна 
лы к көрүүчүлөр тарабынан жогору бааланган.

Жоомарт Бөкөнбаев өтө кыска -  34 жаш өмүр сүрсө да, 
анын калеминен жаралган канаттуу ыр, поэмалар «Ал 
тын кыз» пьесасы жана элибиздин тарыхындагы туңгуч 
«Айчүрөк» операсынын либреттосу кыргыз адабиятынып 
жолундагы мерчемдүү ийгиликтери катары кала бермск.

СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР:

1. Жоомарт Бокөнбаевдин өмүр таржымалын айтып бергиле,
2. Акындын балалык кезин эскергиле.
3. Чыгармачылыгы тууралуу эмне билесинер?
4. «Алтын кыз* драмасы жөнүндө жана акындын эмгек 

темасына арналган ырлары тууралуу айтып бергиле.
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КАСЫМАЛЫ ЖАНТӨШЕВ 
(1904-1968)

Кыргыз элинин чыгаан жазуучусу, кыргыз профессио- 
Иал жазма адабиятында драматургия жана проза жанрла- 
рын баштоочулардын ири өкүлдөрүнүн бири Касымалы 
Жантөшев 1904-жылы азыркы Ы сыккөл областынын Түп 
районуна караш туу Тепке деген айылда ж арык дүйнөгө 
келген. Болочоктогу залкар жазуучунун балалык чагы 
ошол өз үйбүлөсүнүн чөйрөсүндө -  кедей-кембагалдардын, 
Койчу-колоңдордун балдарынын арасында өткөн.

Кандай гана көркөм.сез чеберинин болбосун өмүр жо- 
лунун урунттуу учурлары анын чыгармаларында тигил 
же бул деңгээлде чагылдырылбай койбойт. Абайлап көз 
жүгүртсөк, ж азуучунун өткөндөгү балалык чагы анын 
чыгармачылыгына да өз изин калтырган сыяктуу. Буга 
Солочок ж азуучу педтехникумда окуп жүргөндө (1926) 
жазып, жумуш чу-маданият үйүндө студенттердин күчү 
менен коюлган эң алгачкы бир актылуу пьесасынын «Кой- 
чулар» деп аталып, алардын анча көңүлдүү эмес турму- 
шуна арналгандыгы күбө болуп тургансыйт.

Кыргыз элинин башынан кечирген тарыхында өтө тра- 
гедиялуу учурдун бири болгон 1916-жылдагы улуттук- 
боштондук көтөрүлүш мезгилинде Касымалы да үйбүлөсү 
менен качкы н кыргыздардын тобу менен 'кытай жерге- 
сине барып, ал жерде да турмуштун оор кысымын бала 
болсо да башынан өткөрөт. Кыргыз жергесинде совет бий- 
лиги орногондугун угуш канда кайра тарткан эл менен 
Оирге Өзү туулуп өскөн Ысыккөлүнө келет. Өз көзү менен 
корүп, башынан кечирген бул кыйын кезең жазуучунун 
1930-жылы 7-ноябрда кы ргы зды н улуттук театрынын 
пчылышында коюлган «Алым менен Мария» аттуу дра- 
масынын негизги идеялык-мазмунун түзгөн.

Революцияга чейин миңдеген кедейлердикиндей эле 
Касымалынын атасынын турмушу да начар, колунда бар 
ар кайсы адамдарда жалданып иштеп, эптеп үйбүлөсүн бак- 
кан. Революциянын жеңиши карапайым калктын социал- 
дык-саясий тең укуктуулугун алып берип, айрыкча жаш- 
тарга билим алууга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачканда, ке-
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лечектеги көркөм сөз чебери Касымалы да андан куру кал- 
ган жок. Миңдеген кыргыз жаштары сыяктуу Касымалы 
да ревөлюциянын жеңишинин алгачкы күндөрүнөн тартып 
илим-билим алууга талаптана баштап, 1919-жылы Тепкс 
айылында ачылган жаңы мектепке кирип, анын 4 классыи 
1923-жылы бүтүрөт. Илимге суусаган Касымалы билимин 
андан ары дагы өркүндөтүүгө аракет жасап, агасы Курман- 
дын жалгыз атын саттырып, Ташкен шаарына окуу изден 
жөнөйт. Бирок ал жерге барганда окууга кабыл алуу аяк- 
тап калган болот. Окууга кирбей кайра айлына баргандап 
намыстанып, жолдон Ош шаарына келет да, андагы педа- 
гогикалык техникумга окууга кирип, бир жыл окугандан 
кийин 1925-жылы Фрунзедеги педтехникумга которулат. 
К. Жантөшевдин чыгармачылык иши мына ушул педтех- 
никумда окуп жүргөн учурунан башталат. 1930-жылы тех- 
никумду бүтүргөндөн кийин Кыргыз АССРинин агартуу 
комиссариатында методист, мугалим, Ош облоносунда ин- 
спектор, Өзгөндө райононун башчысы болуп, эл агартуу 
майданында өтө активдүү иштейт. Бул жылдары ал «Окуу 
китеби», 1-жылдык үчүн (1930), «Сабатсыздар үчүн кыр- 
гыз тилинин программасы жана окуу методу» (1931), «Кол- 
хозчулар үчүн окуу китеби» (1931), «Мектеп балдарынын 
тилин өстүрүү жөнүндө» (1932), «Эсеп чыгаруу жолдору 
жана бөлчөктөр» (1932) сыяктуу окуу-методикалык курал- 
дарды жазат.

Касымалы Жантөшев 1934-жылдан 1946-жылга чейин 
Кыргыз мамлекеттик драма театрында артист, режиссёр 
болуп иштеп, андан кийин бир нече жылдар бою Кыргыз- 
стандын искусство иштери боюнча башкармасынын ал- 
дындагы драмалык бөлүмдө редактор, башкы редакторлук 
кызматтарды аткарган. Кыргыз адабиятынын өнүгүшүндөгү 
сиңирген зор эмгеги бааланып, ал «Эмгек Кызыл Туу», 
эки жолу «Ардак белгиси» ордендери, «Эмгектеги артык- 
чылыгы үчүн», «1941-1945-жылдардагы Улуу Атамекен- 
дик согуштагы каарман эмгеги үчүн» медалдары менен, 
Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Ардак 
грамоталары менен сыйланган. Кыргызстандын эл жазуу- 
чусу деген ардактуу наам берилген.

К. Ж антөшев кыргыз жазма адабиятынын тарыхында 
көрүнүктүү прозаик, таланттуу драматург катарында өзүнүн 
ардактуу орунуна ээ. Ал Лермонтовдун, Андерсендин 
чыгармаларынан, Н. Островскийдин «Болот кантип кур- 
чуду» романын кыргыз тилине которгон. К. Жантөшев- 
дин көркөм адабий чыгармалары отузунчу жылдардын
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ингынан тартыи ж ары к көрө баштаган. Ж азуучу, драма-
I У1>Г, артист, режиссёр Касымалы Ж антөшевдин урпак- 
тпрга белек этип калтырган адабий мурасы бай ж ана баа- 
луу. Ал мурастар -  көп пландуу, залкар «Каныбек» ро- 
ммны баштаган прозалары, «Курманбек» баштаган ондо- 
гон драмалары. Албетте, жылдар өткөн сайын ал роман, 
Цовесттер, драмаларды жазат, ар бири өз ажарын ачат. 
Калктын өмүр тиричилигин өз мазмунунда чагылдырган 
впын ром ан, повесттери  окурм ан дары н , драм алары  
корүүчүлөрүн ынандырат. «Өмүрлүү чыгармаларды жарат- 
мш Касымалы Жантөшев кыргыздын улуттук адабияты- 
пын башатын ачыш кан, чоң жазуучу катары урпактарга 
Коздеше берет» деп эскерет өз замандашын Кыргызстан- 
дын Эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков. Кыргыз жазма 
пдабиятынын залкар өкүлдөрүнүн бири мына ушундайча 
урмат менен эскерип отурган Кыргыз Эл жазуучусу, про- 
аа жана драма жанрын кыргыз жазма адабиятында баш- 
тоочулардын көрүнүктүүсү Касы малы Ж антөшев 1968- 
жылы 64 ж аш  курагында дүйнөдөн кайткан.

К. Жантөшев кыргыз адабият майданына жаңыдан кел- 
гсн жылдарында 1928-жылы «Жаңы маданият жолунда» 
журналына «Эки жетим» аттуу аңгемесин жарыяласа да, 
нрозага караганда драматургия жаатында активдүү иштеп, 
пл прозаик эмес, драматург катары тааныла баштаган. Адам 
мүнөзүнүн калыптанышына, жөндөмдүүлүктүн, ишмерлик- 
тин жана таланттын өркүндөшүнө чөйрөнүн, шарттын ролу 
жана таасиринин аябагандай зор мааниси бар экендиги 
алмустактан бери эле эч талаш-тартыш туудурбай келе жат- 
кан чындык. Мына ушул далилдөөнү талап кылбаган чын- 
дыктын К. Ж антөшевдин ш ыгынын ойгонушуна ж ана 
андан аркы өркүндешүнө маанилүү фактор катарында кыз- 
мат кылгандыгын белгилебей коюшка болбойт.

К. Ж антөш ев Ош педтехникумунан Кыргызстандын 
борбордук техн и кум ун а которулуп  келген  м езгилде 
М. Элебаев, Ж . Бөкөнбаев, К. Маликов, Ж . Жамгырчиев, 
М. Токобаев, кыргыздын профессионал музыкасынын баш- 
тоочусу, композитор А. Малдыбаев, сүрөт өнөрүнүн баш- 
тоочусу Г. Айтиевдер ушул техникумда окуш а турган. 
Оштон келери менен Касымалы мына ушул таланттар- 
дын чөйрөсүнө аралашып калды. Булар менен бирге «Кы- 
;»ыл учкун» ийримине катыш ууга, «Балапан» адабий ду- 
бал гезитин чыгарышууга туура келди.

Өздүк көркөм чы гарм ачы лы к ийримине каты ш ты . 
Анда өзүлөрүнүн ырларын ийримде талкуулашып, дубал
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гезитке чыгарууга өздөрү жазган пьесаларын өзулөрү сах- 
нага алып чыгыша турган. Мына ушундай кырдаалдарда 
ал өзүнүн «Койчулар» аттуу бир актылуу пьесасын (1926-ж.) 
жазды, бул пьесаны педтехникумдун студенттери сахнага 
алып чыгып, койчунун ролун өзү аткарды. Пьеса драма 
жанрына коюлуучу талаптарга толук жооп бере албаса да, 
революцияга чейин ар кайсы байга жалданып, көроокат 
үчүн кой артынан жүргөн койчулардын оор турмушун, 
кыргыз жергесинде советтик түзүлүш орногондон кийип 
алардын билим алууга, жаңы турмушту чыңдоого умтул- 
ганын, аң-сезимдеринин ойгоно баштаганын көрсөткөн 
жана К. Жантөшевдин көркөм чыгармачылык сапарында- 
гы тырмак алды иши болгон. Ал эми сахнада башкы каар- 
мандын ролун өзү ойногону, анын келечектеги актёрдук 
шыгынын ойгонушуна да түрткү берген. Жантөшевде че- 
немсиз актёрдук  талан т болгондугун театр иш мери 
К. Күмүшалиев төмөнкүчө эскерет. «1934-жылы 25-декабр- 
Да Кыргыз театрында коюлган Ж . Турусбековдун «Ажал 
ордуна» аттуу музыкалуу драмасынын 1-вариантында Ка- 
сымалы Жантөшев Токтахундун ролун аткарды. Ал типтүү 
феодалдын образын түзгөн болучу. Токтахундун малайла- 
рына, качкын кыргыздарга, Максүткө ж ана Зулайкага 
кылган мамилелеринде бирин экинчиси кайталабастан 
сыйкырдуулуктун ички сыры жаткандыгын сездирген. 
Эгер буга чейин Касымалы Ж антөшевди кыргыз тилин 
ж акш ы билген мугалим, драматург катары тааныган бол- 
сом, «Ажал ордуна» музыкалуу драмасынын биринчи ва- 
риантынын коюлушунан тартып, анын чоң таланттуу ар- 
тист экендигин көрдүм»1. К. Ж антөшев мындан кийин 
жаңы түзүлүш кыргыз жаш тарынын билим алышына ке- 
Ңири жол ачкандыгын, алардын совет бийлигин чыңдоо- 
догу күрөшүн, маданиятка умтулууларын жана ал үчүн 
эскинин калдыктарын жоюудагы жигердүү аракеттерин 
чагылдырган «Биз комсомол», «Түштө», «Айылда», «Ле- 
ниндин уулу» деген бир актылуу пьесаларын ж азат,’алар- 
дын дээрлик бардыгы педтехникумдун драма ийрими- 
нин катышуучулары тарабынан сахнага чыгарылган. Би- 
рок бул пьесалар кийин кыргыз драматургиясынан жана 
кыргыз театр сахнасынын тарыхында кала турган чы- 
гармалардын деңгээлине көтөрүлө алган жок. Автордун

1 Кумушалиев К. Алар баштоочулардан болушкан. Фрунзе, “К ьтгы з 
стан”, 1979, 92-93-6.

чыгармачылык чеберчилигинин такш ала электиги, жанр- 
/11.1П ички бөтөнчөлүктөрүн толук өздөштүрүүгө али жетиш-
.... . ушуга байланыштуу көркөм сапат жагынан
Оышып жетилбегендиги буга башкы себептердин бири бол- 
ду. Бирөк ийримдеги жаштардын искусствого бөлгон кы- 
(ыгуусун өйгөтууга, актёрдук кесипке шыктандырууга, 
цгдтехникумдун алдындагы өздүк көркөм чыгармачылык 
ийримдин ишинин жанданыш ына, эл арасында кадыр- 
Лпркка ээ бөлушуна, деги эле К. 5Кантөшевдин чыгарма-
11 ылыгынын андан аркы өсүшүнө оң шарт түзүлгөнүн бел- 
гилебей коюуга болбойт. Бир топ машакаттануудан кийин 
)|<аш жазуучу көп актылуу пьесаларды жазууга өтөт. 1926- 
жылы ал «Карачач» аттуу көп актылуу биринчи пьесасын 
жазат. Бул мезгилде кыргыз кыздарынын өткөндөгү оор 
турмушун, тең укуксуздугун, мал катары бааланып, өз 
тсңине жете албаганын, ошого карабастан эркиндик-тең- 
дик үчүн күрөшүн, айрымдары теңдиктин курманы болуп 
кеткенин чагылдыруу • жаңы гана өнүгүү жолуна түшкөн 
жаш  адабиятыбыздагы актуалдуу темалардан болучу. Бул 
жагынан прозада, поэзияда аз да болсо тажрыйба пайда 
болуп калган эле. Алсак С. Карачевдин «Сүигөнүнө кошу- 
ла албады», «Күкүк менен Зейнеп», «Эрксиз күндөрдө», 
К. Баялиновдун «Ажар», М. Токобаевдин «Өмүркул менен 
Гүлнар», А. Токомбаевдин «Асылбай менен Калыйпа», 
«Бермет» поэмалары ж.б. жарык көргөн эле.

«Карачач» мына ушул актуалдуу темага арналган М. То- 
кобаевдин «Кайгылуу Какей» — пьесасына удаалаш жарал- 
ган кыргыз драматургиясындагы биринчи чыгармалардан 
болучу. Пьеса алгачкы учурларда педтехникумдун алдын- 
дагы өздүк көркөм чыгармачылык ийриминде иигилик 
менен коюлуп, 1929-жылдын декабрь айынан баштап кыр- 
гыз драма студиясынын репертуарына кирип, ал эми 1930- 
жылы студиянын эң мыкты пьесаларынын бири катарын- 
да Ташкен, Самаркан, Бухара ш аарларында өткөрүлгөн 
биринчи гастролунда коюлган. К. Жантөшевди драматург 
катары адабий чөйрөгө алгачкы тааныткан чыгармасы да 
мына ушул «Карачач» болуп эсептелет.

К. Ж антөшевдин мындан кийинки көп актылуу дра- 
малык чыгармалары 1929-жылы ж азы лган «Жоголсун 
байлар» жана 1930-жылы 7-ноябрда кыргыздын улуттук 
театрынын ачылышында коюлган «Алым менен Мария» 
болуп саналат. Кыргыз прозасында да, поэзиясында да, 
драматургиясында да кыргыз элинин 1916-жылдагы улут- 
тук боштондук көтөрүлүшүнө арналган кыйла э.те чыгар-
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малар бар. Бирок «Алым меиен Мария» кыргыз драма 
тургиясындагы элибиздин революцияга чейинки басып 
өткөн жолундагы эң маанилүү тарыхый окуяга арналпш 
биринчи драмалардан болгондугу менен баалуу. Автор 
А лы м  менен М арияны н образдары н ы н тегерегиидо 
өнүккөн окуялардын негизинде кыргыз элинин эркип 
Дик үчүн жүргүзгөн күрөшүн, элдин көтөрүлүшкө чыгуу 
себептерин жана анын жүрүшүн көрсөтүүгө аракеттенгсп, 
Бирок драмада башкы каармандардын жекече тагдырла- 
рына, майда окуяларга, көбүрөөк көңүл бурулуп, Алым 
дын эл менен болгон байланышы, акырында элдик бош- 
тондук кыймыл үстүртөн көрсөтүлгөндүктөн көтөрүлүштүп 
элдик мүнөзүн жана анын кыймылдатуучу күчүн автор 
талаптагыдай чечүүгө жетише алган эмес. Ошондуктип 
«Алым менен Мария» идеялык-көркөмдүгү жагынан «Кп- 
рачач» драмасы көтөрүлгөн бийиктикке жете алган жок.

Отузунчу жылдарда жалпы эле өлкөнүн структуралык 
түзүлүшүнө рынокту, жеке менчиктик экономиканы чет- 
ке кагып, таңуулоо жолу менен туташ коллективдештирүу 
сыяктуу кийинки тоталитардык түзүлүштүн фундамент- 
терин түптөп ж аткан жаңылыш  иштер жүргүзүлүп жат- 
кан мезгилде билим берүү, элибиздин туташ кат сабат- 
сыздыгын жоюп, маданиятын көтөрүү, көчмөн турмуш- 
тан отурукташкан чарбага өтүп айыл чарбачылыгында, 
өнөр жайында иштеп, аларды өздөштүрүүгө үйрөнүү, улут- 
тук илим тармактарын түзүү, орто, жогорку окуу жайла- 
рын ачып, аларга кыргыз жаш тарын тартуу сыяктуу биз- 
дин республика, айрыкча кыргыз эли үчүн зор саясий- 
экономикалык ж ана маданий мааниге ээ болгон иштер 
да жүргүзүлгөндүгүн жокко чыгарууга мүмкүн эмес. Ан- 
дай болгондо К. Ж антөшев бул жылдары кыргыз элинин 
саясий-рухий жана экономикалык турмушундагы бул жа- 
гымдуу көрүнүштөрдү, аларга тоскоолдук кылып жаткан 
айрым элементтерди өз чыгармаларында, драмаларында 
чагылдырууда бир кы йла жемиштүү эмгектенди. Бул, 
албетте анын чыгармачылыгына таасирин тийгизбей кой- 
гон жок. Эгерде окуп жүргөн жылдары элибиздин рево- 
люцияга чейинки турмушуна, тагдырына көбүрөөк көңүл 
оодарып, ошолорду элестеткен чыгармаларды жазган бол- 
со, эми жогоруда белгиленген республикада болуп жат- 
кан өзгөрүүлөрдү, аларды колдору менен жасап жатыш- 
кан адамдарды, алардын иштерине тоскоолдук кылып 
ж аткан эгоисттер менен бюрократтарды сахнага алып 
чыгууну алдына милдет кы лы п койду ж ана отузунчу
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Щылдарда бул теманын айланась^ндагы бир катар чыгар- 
мплпрын жаратты. 1934-жылдан баштап көпкө чейин сах- 
мп.цмн түшпөй коюлган кыргыз драматургиясындагы би- 
рИмчи комедия «Дардаш», ошондой эле жаш  көрүүчүлөр 
Тиитрында (ТЮЗ) узакка коюлуп келген «Кичинекей баа- 
тшр», «Ушундай болду» пьесалары мына ушул отузунчу 
и>млдарда жазылды.

Отузунчу жы лдарда жогоруда белЫлеи өткөн жети- 
мшлген ий ги ли ктер , аларды н элдин рухий-м аданий, 
рицсий турмушуна, көзкараш тары на тийгизип ж аткан 
Ткпсирлери, бирок ошол ж ети ш и лген  ий гиликтерди  
Өүлүндүрүүгө, өз кы зы кчы лы ктары  үЧүн жумшоого ара- 
Ноттенип, жетекчи кызматтарга чей!ш көтөрүлүп алган 
ЯЙрым мансапкор-эгоисттердин даты эле болсо бар экен- 
дмги, андайлар акыры ак ниет адамдардын кийлигишүүсү, 
мыйзамдын күчү менен өз энчилерии алыи жаткандыгы 
«Дардаш» комедиясынын сюжеттик өзөгүн түзгөн.

Улуу А тамекендик согуш кы ргы з профессионал ада- 
пиятынын өнүгүшүндөгү бурулуш  этап болгондой эле 
1С. Ж антөшевдин чыгармачылыгында да бурулуш этап- 
Т1>1>дын бири болду. Драматург эми өзүнүн чыгармачылы- 
гын согуштун таламдарына ылайык кайрадан курду. Улан- 
дарды жоо бетине аттандыруу, алардын согуш талааларында 
корсөткөн баатырлык эрдиктери, элибиздин тылдагы пат- 
риоттук демилгелери жана кайратман эмгеги, фронт үчүн 
бар болгон мүмкүнчүлүктөрдү жумшаи моралдык-материал- 
дык жактан жардам берип, жеңпшти тездетүү К. Жантө- 
мшвдин Улуу Атамекендик согуш мезгилиндеги драма- 
лык чыгармаларынын негизги тематикасьг болду.

Согуштун алгачкы эле айларында жазылган «Көбөштүн 
көктүгү» аттуу бир актылуу драмасы кыргыз элинин өз 
уулдарын фронтко аттандырууга кары дебей, жаш  дебей 
көтөрүлгөн патриоттук иштерине, элди-жерди фашизм- 
ден коргоп калууга дайым даяр экендиктерин көрсөтүүгө 
арналды. О. Сарбагышев менен бирдикте жазган мындан 
кийинки «Азаматтар» пьесасы эми ошол фронтко аттан- 
ган уландардын жоо бетинде, согуш талааларында көрсөтүп 
жаткан каармандыктарын чагылдырды. Автор ушул эле 
гемасын андан ары 1942-жылы ж азылган «Өч» деген көп 
актылуу драмасында улантты. Тылдагы эмгекчилердин 
баатырдык эмгеги Касымалы Ж антөшевдин чыгармачы- 
лыгынан да чоң орун алат. Ж азуучунун «Ким кантти»,
♦ Биздин пионерлер» аттуу пьесалары мына ушул тема- 
тикага арналып жазылган.
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К. Ж антөшевдин Улуу Атамекендик согуш учурунда 
гы, деги ж алпы эле драмитургиясындагы көрүнүктүү чы- 
гармасы, азыркы учурдагы кыргыз драматургиясынын 
тарыхында классикалык чыгарма деи эсептелинип кал- 
ган 1942-жылы жазылып, 1943-жылы Нарын, Токтогул,
1944-жылдан тартып Кыргыз мамлекеттик драма теат 
рында коюлган, азы ркы  учурда Ош, Нарын, Ысыккөл 
драма театрларында коюлуп жүргөн «Курманбек» драмн 
сы болуп саналат. Драманын ошондон бери кыргыз сах- 
наларынан түшпөй келе жатыш ынын өзү эле драматург 
тарабынан образдардын жеткилең иштелгендигин, ошон 
үчүн көрүүчүлөрдүн журөгүнөн түнөк тапкандыгын далил 
деп турат. К. Ж антөшев согуштан кийин да өмүрүнүи 
акырына чейин бул жанрдын үстүндө жемиштүү эмгек- 
тенди. Согуштан кийин калыбына келтирилген айыл чар- 
басын андан ары өркүндөтүүдө айрым адамдар өз колунан 
келген салымын кошуунун ордуна жеке керт башынын 
жыргалчылыгынын камын көрүп, эмгектенүүдөн качка 
нын, ал гана эмес жакындарынын кызмат абалынан пай- 
даланып мансап күтүүгө аракет жасаганын андай адам- 
дарда коомдук аң-сезимдин али да болсо төмөн экендн- 
гин Аламан аттуу колхоздун башкармасынын председа- 
тели менен анын аялы М ариянын ортосундагы мамиле- 
лер жана конфликттерди көрсөтүү аркылуу сынга алгап, 
«Бир үйдө» аттуу комедиясы 1950 жылы Кыргыз мамле- 
кеттик драма театрында коюлду. Кыргыз элинин демок- 
рат акыны Токтогулдун элесин тартуу адабиятыбыздыи 
башка жанрларына караганда салыштырмалуу түрдө дра- 
матургияда көбүрөөк иштелди. Кыргыз драматургдары бул 
ардактуу ишке отузунчу жылдардын аягынан тартып эле 
киришкен. Элүүнчү жылдары бул темага К. Жантөшев дн 
кайрылып, «Эл ырчысы» деген драмасын жазды. Ал 1952- 
жылы «Искусство» басмасынан орус тилинде өзүнчө ки- 
теп болуп чыккандан кийин республикалык орус драм» 
театрында коюлду. Мындан кийин автор граждандык со- 
гуш темасына кайрылып, өзүнүн «Каныбек» романынын 
төртүнчү китебинин сюжетинин негизинде «Каныбек» 
драмасын жазды. Бул драма Кыргыз мамлекеттик драмн 
театрында узак убакыттар бою коюлуп келген.

Кийинки жылдары кыргыз театрларынын сахналарын 
да коюлган «Биздин эне» драмасы айылдык мугалимдер 
дин түйшүктүү, ошол эле мезгилде ардактуу кесибине ар 
налган. Ж азуучу акы ркы  ж ы лдары  кино өнөрүндө дц 
өзүнүн күчүн сынап көрдү. «Тяньшан кызы» кинофиль-
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мпнин сценарийин жазып, ал экрандарда көрүүчүлөр та- 
рибынан жылуу кабыл алынган.

К. Ж антөшев окурмандарга прозаик катары драматур- 
гиядагыга караганда кийинчерээк, отузунчу ж ылдын 
вкинчи жарымында «Эки жаш» повести, «Каныбек» ро- 
Мнвынын 1-китеби чыккандан тартып таанылды. Ушуга 
Лнйланыштуу көп учурда Ж антөшевдин «Эки жаш» по- 
Иести анын биринчи прозалык чыгармасы катарында эсеп- 
Телинип жүрөт. Бул чындыкка анча туура келбейт. Ж а- 
оуучу алгачкы жолу кара сөз түрүндө бир тууган жетим- 
дердин (эжеси менен инисинин) оор турмушун сүрөттегөн 
чшсан ангемесин «Ж аңы маданият жолунда» журналы- 
нын 1928-ж ылкы № 6-санына ж ары ялаган . Демек, ал 
иңгеме жазуучунун проза жанрындагы алгачкы саамалы- 
гы болгон. Ошентип. К. Ж антөшев өзүнүн чыгармачы- 
лык ишин ж ыйырманчы ж ылдардын акырында драма 
менен эле катар проэа ж анры ндагы  чыгармдларды да 
жпзуу менен баштаган. Бирок «Эки жетим» аңгемеси ав- 
торго анча чыгармачылык ийгилик алып келе алган эмес. 
Себеби, биринчиден, аңгеме көркөм чеберчилик сюжет- 
тик курулуш, окуянын өнүгүшү ж ана чечилиши жагы- 
пан ошол кезде ж ары к көрүп ж аткан аңгемелерге салыш- 
тырмалуу караганда кыйла төмөн болгон, экинчиден те- 
мнтикалык жагынан да окурмандар тарабынан ал учурда 
ж ы луу кабы л алы н ган  К. Б аяли н овд ун  «Ж етилген  
жетим», «Мурат» аңгемелеринин кандайдыр бир дара- 
жадагы кайталоосу сы яктаны п калган  эле, үчүнчүдөн, 
нвтордун «Карачач», «Алым менен Мария», «Жоголсун 
байлар» сыяктуу драмалары театр сахналарында коюлуп, 
озү да театрда иштеп калгандыктан проза жанрына белсе- 
пип киришүүгө мүмкүнчүлүгү да чектелген болуу керек.

Туташ коллективдештирүү өзүнүн түпкү маңызында то- 
талитардык бийликтин терс көрүнүштөрүнүн фундамен- 
тинин олуттуу механизминин бири болгондугуна кара- 
бастан, көчмөн кыргыз элин отурукташтырууда белгилүү 
даражада прогрессивдүү да болгондугун эске алууга туу- 
ра келет. Экинчиден, кыргыз адабиятындагы бул тема- 
дагы чыгармаларды таптакыр эле сызып салуу да мүмкүн 
:>мес. Анткени, тарыхты бүктөп салууга да, аттап өтүүгө 
да болбойт. Ошондуктан бул темада жазылган чыгарма- 
ларга жаңыча өңүттөн мамиле кылуу милдети алдыда ту- 
рат. Ал эми отузунчу жылдарда бул тема өтө эле актуал 
темалардан болуп турган учурда өз мезгилинин жазуучу- 
инсаны болгон К. Ж антөшевдин бул темага кайрылышы
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мыйзамченемдүү көрүнүш болгон. Ж азуучу бул темпщ 
өзүнүн «Эки жаш» аттуу повести менен үн кошкон.

К. Жантөшевдин чоң таланттуу прозаик экендиги ■ I. > 
ныбек» романында ачык көрүндү. Автор романынын үстүпдн 
жыйырма жылга жакын убакыт иштеди. Романдын 1«ьи 
теби 1939-жылы басмадан чыккан болсо, акыркысы 195 | 
жылы жарык көрдү. Роман XX кылымдын экинчи жиры» 
мынан тартып XIX кылымдын жыйырманчы жылдары 
нын акырына чейинки мезгилди ичине алат. К Жипти 
шев отузунчу жылдардын акырында «Эки жаш» повестК 
менен «Каныбек» романынын 1-китеби ж арыкка чыккии 
дан тартып проза жанрынын үстүндө активдүү эмгектспи 
баштады. 1941-жылы «Адыл мерген» аттуу повести ж» 
рыкка чыкты. Улуу Атамекендик согуш мезгилинде ж<» 
горуда сөз кылган бир нече драмаларынан башка Советте|1 

Союзунун Баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин балалык, 
өспүрүм курагынан тартып согуштун өртү жалындап тур 
ган мезгилде Днепрди кечип өтүп С. селосун мыкаачы 
гитлерчилерден бошотуудагы легендарлык баатырлыгын 
чагылдырган «Чолпонбай» аттуу очерк-аңгемесин жазд|.!, 
Ал 1943-жылы өзүнчө китеп болуп жарык көргөн. Согуш 
тан кийин элүүнчү жылдарга чейин балдардын турмушупи 
арналган окуялары кызык, чакан сюжеттүү «Беш бөлтүрүк*, 
«Мактанба», «Өнөрлүү балдар», «Кара шумкар», «Саясит 
ж ана алкы ш », «Эркин адашканда» деген аңгемелерин 
жазды, К. Жантөшев табиятында фантазияга бай жазуучу 
болгон. Ошондуктан жазуучудагы нукура фантазиялуулук 
анын чыгармаларында орун албай коюшу да мүмкүн эмое 
болучу. Ошондуктан ал фантастикалык жанрда да өз күчүн 
сынап көргөн жана кыргыз адабиятындагы бул жанрдып 
өнүгүшүнө өзүнүн белгилүү салымын кошкон. «Тилек», 
«Ашуу ашкан суу» повесттери мына ушул жанрда жазыл 
ган чыгармалардан.

К. Ж антөшевдин мындан кийинки чыгармасы суусуа 
жерлерге суу чыгаруунун натыйжасында, колхоздун ай 
доо аянттарын кеңейтүү, дың жерлерди өздөштүрүү про 
блемасын көтөргөн «Жалындуу жаштар» повести болуи 
саналат. Чыгармадагы коюлган проблема кылымдар бою 
өздөштүрүлбөй жаткан «Кар жукпас» өрөөнүнө колхоздуп 
алдыңкы жаш тары Айыке, Берендердин демилгеси ме 
нен канал казып суу чыгаруу процессин сүрөттөө аркы 
луу чечилет. К. Ж антөш евдин прозалары ны н ичиндс 
кийинки учурларда-окурмандар жылуу тосуп алган чы- 
гармаларынын бири азыркы учурдун темасына арналган
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• Хпп Тенирлик чабан» романы болуп эсептелет. Роман 1963- 
Ц| ы и ы жазылган. Ж азуучу мындан кийин алтымышынчы 
$  1.И|дардын ичинде «Менин тагдырым», «Айып мендеби?» 
*1н1.|дин секретарь» аттуу азыркы учурдун турмушунун ар 
Кыл аспектилерине арналган повесттерин жазды.
: «Каныбек» романы. Авторду кы ргы з профессионал 

Щпнма адабиятындагы ири прозаиктердин бири катарын- 
дп тааныткан чыгармасы. Кыргыз ж азма адабиятындагы 
Воман жанрынын баштоочусу Т. Сыдыкбековдун «Каны- 
р к »  романы туурасындагы төмөнкү эскерүүсү да бул пи- 
кирди толугу менен кубаттайт: «Курч сюжеттүүлүгү, ага 
Кптар каармандардын баштарынан кечирген катаал таг- 
дырлар ылакап, макалга толгон элдик бай сөздөр менен 
илпек сүрөттөлгөндүктөн, «Каныбек» романы жаш-кары- 
IIы бирдей кызыктырды. Мезгилдин талабын толук ка- 
нпгаттандырган бул роман курч окуялуулугу менен кыр- 
П.13 адабиятына жаңылык кийирди. XIX кылымдын акы- 
ры[ XX кылымдын башында түштүктө, айрыкча Кашкар, 
Алай тарабында күн көргөн калкыбыздын өмүр-тиричи- 
лигин кеңири сүрөттөө менен көтөргөн социалдык жүгү 
кыйла баалуу. Каармандардын бири көп кырдуу, бири 
бир сырдуу. Бири момун -  ш ордуу... Каныбек»... кем- 
котиги менен турмуш тук чы нды кты , элдик касиетти 
озүндө чагылыш тырган көп пландуу роман» (Сыдыкбе- 
ков Т. Кездешуу, «Алатоо» 1974, № 1 2 ,  46-6).

«Каныбек» романы кыргыз элинин бери болгондо отуз- 
кырк ж ы л чамасындагы мезгилде, баш кача айтканда, 
XIX кылымдын акы ркы  жылдарынан тартып, Октябрь 
револю циясы ны н ж ең и ш и н ен  к и й и н  К ы ргы зстанда 
г|)пждандык согуш аяктаганга чейинки башынан өткөргөн 
коомдук-саясий окуяларды, социалдык экономикалык тур- 
мушту, таптык карама-каршылыктарды жана күрөштөрдү, 
шпону менен эле катар кыргыз элинин үрп-адат, каада- 
еалтын кеңири чагылдырган бирден бир социалдык-тур- 
(у(уштук роман.

Тарыхчылардын далилдөөлөрү боюнча XIX кылымдын 
пкыры XX кылымдын баш талыш ында Кыргызстандын 
пйрым жерлеринде соода капиталынын кээ бир элемент- 
тери өнүгө баш таган. Роман мына ушул элементтердин 
1И1рым формаларынын келип чыгыш ы менен эле эзүүнүн 
да ар кандай ж аңы  түрлөрү пайда болуп, анын тармагы 
кенен ж айы лы п, күч ала баштагандыгын чагылдыруу- 
дан, тактап айтканда, Түлкүбек мырза менен Кашкар- 
дын беги Зуннахундун достошуусун жана ал достуктун жы-
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йынтыгы он жаш ар Каныбекти карал <кул) кылып берүу 
менен аяктагандыгын сүрөттөөдөн башталат.

Бир өрөөндү өз колу менен бийлеп турган Түлкүб(>к 
мырза өзүнүн соода ишин Каш карга чейин жүргүзүп, ил 
жерде Зуннахун менен достошуп, достуктун белгиси кп> 
тарында ага бир карал берүүгө убадалашат. Арадан анчи 
убакыт өтпөй сандаган белек менен Зуннахунбек эми 
Түлкүбектикинде мейманчылап отурат. Баягы да убадп 
кылып келген каралды берүүнүн мөөнөтү да келип жв< 
тип, эми ага баягыда Каш карга барганында анын малын 
айдашып барып, ошондон өпкөсүнө суук тийип келии, 
кече жакында кайтыш болгон Сансыздын он жаш ар жал* 
гыз уулу Каныбек тандалат. Мына ушунлан тартып окуя 
башкы каарман Каныбектин тегерегинде өнүгүп, ошонун 
негизинле револю цияга чейинки кы ргы з коомчулугу, 
анын түзүлүшү жана карама-каршылыгы. эзүүчү таптып 
эмгекчи калкка көрсөткөн ар кандай зордук-зомбулугу 
ар кандай кырдаалдарда түркүн түс боёктор менен берп- 
лип, көркөм ж алпы лаш тырылат. Революциядан мурунку 
кыргыз эмгекчилеринин оор турмушу романда Каныбек 
баш болгон карапайым калктын өкүлдөрүнүн чексиз эзил- 
ген турмушун, алардын андан бошонушка жасаган арп- 
кеттерин, эзүүчү таптын өкүлдөрүнүн ырайымсыз эзүүсүн, 
таш боор мыкаачылыгын сурөттөө аркылуу гана ипт жүзүно 
ашырылбастан, ошол эле мезгилде ошол бийлөөчү тан- 
тын өз ара бири-бири менен болгон мамилесин, турмуш- 
тарын, кылык-ж оруктарын, адамкерчиликсиз иштерин 
ишенимдүү сүрөттөө аркылуу да ашкереленип. өткөндөгү 
феодалдык-патриархалдык коомдук түзүлүшкө карата бол- 
гон окуучунун ар кандай эмоциясын чакырат. Роман жеке 
гана ага катыш кан карапайым оң каармандардын тагды- 
ры эмес, революцияга чейинки бүткул кыргыз эмгекчи- 
леринин тагдырын, турмуш-абалын көз алдыга элесте- 
тет. Эмгекчи элдин оор абалын көрсөтүү идеясы романди 
алардын турмуш жашоо-тиричилигиндеги кыйынчылык- 
тарды көрсөтүү менен гана эмес, алар кала берсе өз баш- 
тарына өзүлөрү ээ болбой, колдон колго өтүп мал ката- 
рында эсептелип, алар өз сүйгөн теңине жете албай, жет- 
кен күндө да бийлөөчүлөрдүн күчү менен зордолуп ажы- 
ратылгандыгын көрсөтүү аркылуу да ишке ашырылган. 
Бул романдын баш кы каарманы Каныбектин Түлкүбек 
тарабынан Зуннахунга, Зуннахундан Айдарбекке кул бо- 
лушу, Бегайым, Анархандын тагдырлары аркылуу берил- 
ген. Автор бул жерде экинчи дагы бир маселени -  рево-

люцияга чейинки кыргыз коомунда -  феодалдык патрн- I архалдык түзүлүштөгү кул жумшоонун өкүм сүргөндүгүн окуу- 
чулирдын эсине салган. Романда Каныбектин гана эмес, 
нмдагы катышкан анын чоң атасы Урум, чоң энеси Турум- 
дпн, атасы Сансыз, энеси Ажардан, бир тууган карындашы 
Спкадайдан тартып Бегайым, Анархан, Алым, Дарияхан, 
Чонкойчу менен Жума, Самсахун менен Айбадак, Карып 
мсиен Ашыр, Алым менен Кубат, Муслимахун менен Адыл. 
Жолой менен Чоконун кимисинин гана турмушун, көргөн 
кордук, чеккен азаптарын албайлы бардыгы биригип ке- 
лип революцияга чейинки кыргыздын карапайым эмгек- 
ч илеринин тең укуксуздугун; коомдук социалдык кейиштүх 
пбилын, экономикалык турмушунун чыдамсыз оордугун көг 
влдыдан өткөрөт. Мынакей Каныбектин чоң ата, чоң энесп 
Урум менен Турум өмүр бою эки колу оозуна жетип жак- 
шылык көрбөй, акыры ээн талаада жалгыз жашап отурса, 
жалаң Айдарбек датканын куугунтугуна, «кесеп-ууру» атка

I кондуруп элге жаманатты кылгандыгына чыдабай элүу түтүп
I т у у г а н ы  менен Чоко капчыгайда камалып чыга албаи оту- 

рпт. Аксакал үчүн Айдарбек датка Ашырды өрттөтүп өлтүрсө. 
Атабек бай отуз боо беде үчүн Карыпты он жыл бою иштет- 
ти. Өмүр бою Айдарбектин коюн кайтаргандыгы үчүн Бе- 
гайымдын атасынын өз аты өчүп Чоңкойчу аталып калды. 
Каныбек Акжалды минип качып кайра колго түшкөндө 
Негайымдын чачын кыркып сууга ыргыттырды. Өзүнүн 

; өмүрүн коргоп калыш үчүн Кара буураны өлтүргөн Алым 
куугунтукка алынды. Каныбекке деген таза сүйүүсү үчүн 
Анархан энеси Супахан, агасы Зуннахундан корбөгөн кор- 
дуктарды көрүп, акыры алардын колуна түшүп калбастын 
айласы үчүн өзүнүн, Дарыяхандын, уулу Эркиндин, кайын- 
синдиси Сакадайдьтн атын өзгөртүп жашоого аргасыз болду. 
Күнүмдүк оокат үчүн Самсахун менен Айбадак бүткүл өмүрүн 
Супахандын заар тили, Зуннахундун камчысынын уусу ас- 
гында өткөрдү. Каармандардын мына ушундай ар кандай 
кырдаалдарда, ар түрдүү мезгилдерде тарткан азаптарынын 
ишенимдүү сүрөттөлүшү жеке гана алардын образдарын ачуу 
үчүн кызмат кылбастан, романдагы Зуннахун, Айдарбек, 
Түлкүбек, Сооронбай, Карабек, Качыке сыяктуу бийлөөчү тап- 
тын өкүлдөрүнүн эзүүчүлүк жүзүн, феодалдык-патриархалдык 
түзүлүштүн маңызын ашкерелөөчү көркөм фактор да болуп 
эсептелет. Автор булардын ким экендиктерин жалан гана 
жогоруда саналган он каармандарга жасаган мамилелерин, 
зордук-зомбулуктарын көрсөтүү жолу менен ишке ашырбаг- 
тан, алардын адамкерчиликтин эч бир мыйзамченемине сый-
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баган кылык-жоруктарын ашкерелөө жолу менен да окуучу- 
сунун көз алдына тартат. Алайдагы ак эшендердин «олуя- 
чылыктары», Кашкардагы Аппак кожонун иштеген иште- 
ри мунун далили. Эзүүчү таптын өкүлдөрүнө тиешелүү «касиет- 
тин» дагы бири эгоизмте, жекече туйтунууга негизделген «адам- 
керчилик», «сыйкорлук» экендиги романда абдан таасын 
көрсөтүлгөн. Алардын моралдык сапат жагынан карапайым 
адамдардан алда канча төмөн тураары ашкереленет. Мына, 
Түлкүбек өзүнүн соодасын кеңейтип, андан пайда көбөйтүү 
үчүн Зуннахун менен достошуп, Каныбекти каралдыкка бер- 
се, Зуннахун өз соодасын кыргыздар арасында кызуу жүгүртүү 
үчүн гана Айдарбектин кызы Айымбачаны аялдыкка алат. 
Алым менен Анархан тарабынан атайын иштелген сулуу 
кызды колго түшүрүш үчүн Аппак кожо Каныбекти түрмөдөн 
чыгарып, күнөөсүз бир нече адамды өлтүрсө, Карабек колго 
түшкөндө Акжалдын кунун кечип, Каныбек менен акырет- 
тик дос болот. Өзүнүн соода ишине мыкты пайдасы тие тур- 
гандыгы үчүн гана Зуннахун Анарханды көз жашына кара- 
бай Керимахунга узатат.

Романдагы эң башкы идеялардын бири элдин эркиндик, 
тендик үчүн болгон күрөшүн көрсөтүү болуп саналат. Феодал- 
дык коомдогу теңсиздикке каршы күрөш Каныбектин обра- 
зына тиешелүү мүмкүн болгон эволю циялык өнүгүштө 
сүрөттөлөт. Каныбек Сибирге айдалганга чейин бул күрөш 
айрым эзүүчүлөргө гана карата болгон жекече каршылык, 
турмуш, оокат-тиричиликти жакшыртуу үчүн жасалган про- 
тест мүнөзүндө гана сүрөттөлөт. Бирок, элди жалпы эркин- 
дикке чыгаруудан Каныбек таптакыр кабардар болгон эмес 
деген кескин жыйынтыктын чыгышы да мүмкүн эмес. Ка- 
ныбек аны Сибирге айдалганга чейин эзүүчү жана эзилүүчүлөр 
жашаган коомдо кайсы гана жерде болбосун теңчилик, эр- 
киндиктин жок экендигин Кашкарда, анын түрмөсүндө бол- 
гон учурунда, Акмат молдодон уккан кабарларында эле аң- 
даган. Бирок, эркиндикке чыгуунун жолун ал толук андап 
биле алган эмес, билшни да мүмкүн эмес эле. Анткени, элди 
боштондукка чыгаруунун кандай жолдору боло турганынан 
Сибирге чейин кабары да жок эле. Ошондуктан ал Кашкар 
түрмөсүнөн качып чыккандан кийин элүү түтүн Чоконун ай- 
лынын дурус жашап турушунун гана камын көрүп, кантип 
болсо да Айдарбек, Сооронбай даткалардан өч алуу керек 
деген пикирден алыс кете алган эмес. Бирок ошондой болсо 
да Каныбек башында турган санаалаштардын жасаган про- 
тестери ошол кездеги түзүлүшкө ж алпы  эмгекчи элдин 
нааразылыгынын күбосү болучу.

Романдагы негизги идеялардын дагы бири -  бул дос- 
тук идеясы. Автор Каныбек менен Алымдын же Кубат- 
тын, Акмат менен Каныбектин ортосундагы гана, баш- 
кпча айтканда, алардын кайсы айылдан, кайсы уруудан, 
кпйсы улуттан экендигине карабастан бир тилекте, бир 
ойдо болгон достукту көрсөтүүгө умтулган. Кыргыз эли 
взолтеден эле улутунун ким экендигине карабай адилет 
Иш үчүн дайыма достук колун сунуп келген. Автор бул 
идеяны Самсахун менен Каныбек, Алымдардын, Мусли- 
махун менен А нархан, Каныбек Дарыяхандардын, Ка- 
мыбекти чыгарып алууга жардамдашкан жигити Ли-Чан 
дары гер чалды н, эң акы ры н д а К ан ы бектин  Сибирь 
түрмөсүндөгү орус досторунун иштеген иштери, кылган 
жардамдарын ишенимдүү сүрөттөө менен иш жүзүнө ашыр- 
ган. Буга чыгарманын сюжетиндеги Каныбек биринчи 
жолу Зуннахундун колуна келгенде от ж агы п отуруп 
Анархан менен ойной кеткендиги үчүн өлүмдөн калган- 
дпн кийин Самсахун менен Айбадактын жардам берген- 
ДИГИ, же болбосо, Муслимахун түрмөдөн келгенден кийин 
досу Каныбек үчүн анын үйбүлөсүн таап, аларга жардам 
берип турушун сүрөттөгөн эпизоддорду көрсөтсөк же- 
тиштүү болот. Романдагы башкы идеялардын дагы бири 
бул таза, гумандуу сүйүүнү даңазалоо. Каныбек менен Бе- 
гайымдын, ошондой эле Каныбек менен Анархандын, 
Алым менен Д ары яханды н, Адыл менен Бегайымдын 
ортосундагы сүйүү чыныгы таза сүйүүнү күбөлөп турат. 
Мындай алып караганда булардын ортосундагы сүйүү окуу- 
чуну канааттанды рбагандай сезилет. Себеби, Каныбек 
мурда Бегайымга үйлөнүп, андан кийин Анархан менен 
Оаш кошту, же болбосо Анархан мурун Керимакунга тур- 
мушка чыгып, кийин аны өлтүрүп, Каныбек менен ка- 
чып кетти. Чыгарманын сюжетине терең сүңгүп кирбей, 
сыртынан жеңил-желпи караса булардын сүйүүсү таза сүйүү 
ашнүндөгү «эрежелерге» анча жооп бере албагандай сези- 
,п(!Т. Бирок тарыхый шартты, сюжеттен өнүгүп чыккан 
окуяларды талдай келгенде булардын сүйүүсү, таза да, 
гумандуу да. Эгерде Каныбекти Айдарбек даткага карал 
к ы л ы п  жибербегенде мүмкүн А нархан менен Каныбек 
тоскоолдуктарга карабай биринчи жолу эле баш кошкон 
Йолор беле? Эгерде кайрадан түрмөгө түшүп Каш карга ба- 
рарын билген болсо, мүмкүн Каныбек Бегайымга үйлөнмөк 
;>местир? Эгерде Бегайым өлдү деген кабарды укпаган 
болсо, мүмкүн Каныбек Анарханга үйлөнмөк змес чыгар? 
Мына ушул өңдүү кырдаалдарды эске алганыбьпда автор
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романда сүйүү маселесин көрсөтүү менен эки нерссни 
чечкендигин байкайбыз: биринчиден, каргаш алуу фво 
далдык доордо эзүүчү таптын өкүлдөрү карапайы м адпм 
дарды өз теңине жеткирбей, алардын эркин сүйүүсүпо 
да тоскоолдук кы лган . Э кинчиден, аларды н кандвй 
айла-амалдары на, не деген бөгөттөрүнө карабастан алор 
таза сүйүүнү туу көтөрүшүп, өзүлөрүнүн тилектерине жс 
тиш кен .

Романдагы окуялардын жүрүшүнө, проблемалардыи 
чечилиш и же сюжеттин өнүгүшүнө байланыштуу каар 
мандар оң жана терс болуп экиге бөлүнүшөт. Башкы он 
каармандар Каныбек, Анархан, Алым, Дары яхан, Бо 
гайым, Адыл, Сакадай, Эркин, А жар, Самсахун, Жумл, 
Чоко, Ж олой, Муслимахун, Ж елезнов жана башкалар. 
Терс каармандар: Түлкүбек, Зуннахун, Айдарбек, Кара 
бек, Сооронбай, Качыбек, Ажыбай старчы, Супахан, Ка 
малбек афанди ж ана баш калар.

Каныбек -  автордун сүйгөн каарманы. Ошондуктаи 
Каныбектин образын жаратыш  үчүн адамдарда боло тур 
ган ж акш ы  сапаттардын көпчүлүгүн топтогон. Каныбек 
баарыдан мурун эл, жерин сүйгөн чыныгы патриот. Ал 
Сибирь түрмөсүнө айдалганга чейин эзилип жаткан эм- 
гекчи элин чынжырдан кандайча бошотуунун толук жо- 
лун билбесе да, алардын оор турмушун көрүп, алар менен 
бирге өзү азап чегип жүрүп, ошолордун эркин турмушу 
жөнүндө ойлонот. Ал эми Сибирь түрмөсү, андагы орус 
ж о л д о ш то р у  ан ы н  көзүн  ач ы п , түш үнбөгөндөрүп 
түшүндүргөндөн кийин, ал өзүнүн өмүрүн революциянын 
иши үчүн арнап, бир бутунан жарадар да болот. Кыргыз 
жерине келгенден кийин ал ыктыярдуу отряд уюшту- 
руп, Карабек баш болгон корбашыларды, Камалбек афан 
ди сыяктуу англиялык тыңчыларды аягына чейин жок 
кылууга жетекчилик кылат. Өзүнүн бүткүл өмүрүн өз эли- 
нин жыргалчылыгы, эркиндиги үчүн жумшайт. Булар- 
дын бардыгы Каныбектин элин-ж ерин терен берилип 
сүйгөнүнөн чыккан патриоттук сапат болуп саналат.

Каныбек өзүнүн жашоосунда достукту жогору баалайт. 
Муну уйгур чалы Самсахун, өзбек кедейи Муслимахун, 
өзүнүн сырткы дүйнө менен таанышуусуна биринчи көмок 
берген чолок Акмат, койчу Кубат, Сибирдеги орус досто- 
ру менен болгон мамилеси ачык көрсөтүп турат. Ал Си 
бирден кай ты п  кы ргы з ж ери не келген ди н  биринчи 
күнүнон тартып ж аш  кезинде азапты  бирге көрүшкоп 
койчу досу Кубатты эстейт ж ана ошону издеп жол тар
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тат. Ал кандай гана кырдаалдагы кыйынчылыктарда бол- 
босун баарыдан мурун ошол досторун эсине түшүрөт.

Каныбек өзүнүн азап чеккен кембагалдыгына, таалай- 
сыз шордуулугуна карабастан адамкерчилик жогорку са- 
иатты эч качан жоготпойт. Күнөөсүз бирөөлөргө бөгөт бо- 
луу, же жаманчылык иштөө Каныбек үчүн барып турган 
жийиркеничтүү иш. Ж ума, Самсахун, Жолой, Чоко, Адыл 
сыяктуу карапайым лдамдарга дайыма жылуу-жумш ак 
мамиле жасайт. Колундагы болгондорун алар менен дайы- 
ма тең бөлүшөт. Бардык адамдарды бирдей көрүүгө аракет- 
тенет. Каш кар түрмөсүнөн чыгып, изин жаш ыра туруш 
үчүн Чоконун айылына келгенде аны элүү башы кылып 
шайлап коюшат. Каныбек элүү башы болгондон кийин анын 
бардык ою ошол айылдын жашынан карысына чейин бир- 
дей саноо аларды мүмкүн болушунча кийимден тоздурбай, 
оштан ачырбай багуу гана болуп калат. Алардын жетиш- 
сиз турмушунан бүркөлгөн кабактарын ачыш' үчүн ар күнү 
кечкурун карыяларды дөңгө чогултуп, аларга комуз чер- 
тип, обон салып берип көңүлүн ачат. Алардын камын ой- 
лоп, алдуу-күчтүү жаш  жигиттерди ар тарапка күрүч тар- 
тып келүү үчүн уюштуруп жиберет. Өзүнүн башына түшө 
турган жаманчылыкты кабарлап келген Адылды жанын- 
дай кабыл алып, өзүнүн үйбүлөсүнүн кийимдеринен анын 
үйбүлөсүнө бөлүшүп берет. Каныбектин мына ушул иште- 
ген иштеринин бардыгы анын адамкерчилик жогорку са- 
патын, боорукерлигин, гумандуулугун айгинелеп турат.

Каныбекке пессимизм жат. Ал чыдамкай да, кайрат- 
туу да. Ар кандай оор кыйынчылыктар аны кайратынан 
ж анды ры п, мизин кай тара албайт. А л' мезгили келсе 
өлүмдөн да жалтанбайт. Зуннахун өзүнүн көрүн өзүнө каз- 
дырып ж атканын Самсахун менен Айбадак билдиргенде 
ал сарсанаа болуп убайым чекпестен же жандалбасы кы- 
лып качпастан, өлүмгө тике карап , өзү барып казган 
көрүнө жатат.

Кашкардын ным жыттанган түрмөсүндө бутуна кишен, 
колуна зоолу салынып, өпкө ооруга чалдыгып, сакал-му- 
руту алынбай жатса дагы Каныбек кайратынан жанбайт. 
Ошондо өзү жөнүндө ойлонбостон ж алгыз энеси Ажар, 
айылда калган досторунун, белгисиз болгон Бегайымдын 
тагдыры жөнүндө ойлонот. Сибирдин караңгы түрмөсүндө 
катуу суукта карагай агызып азап чегип жүрсө да, орус 
жолдошторун көрүп, алардан сабак алгандан кийин, ал 
мурдагыдан да кайратына келип, мурдагыдан да кубаты 
ташкындап, «жыйырма жылдын эки жылы өттү, эмнеси
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калды дейсиң, менден күдөрүңдү үзбө, жарыкчылыктып 
келерине аз калды», -  деп келечекке ишенимдүү карап, 
сүйгөнү Анарханга кат жазат.

Каныбек чыныгы таза сүйүүнү даңазалаган адам. Кар- 
гашалуу турмуштун айынан Бегайымынан ажыраса да, 
аны ардак менен эсинен чыгарбай көңүлүндө сактайт. Ал 
кайсы  бир адамдардай баскан изин ж аш ырбастан Бе- 
гайымга баш кошкондугун, андан аргасыз ажыраганды- 
гын бала кезинде сүйгөн Анарханына ачык айтат. Алыс- 
кы Сибирден кайты п келгенден кийин анын биринчи 
максаты Карабек баш болгон корбашыларды жок кылуу 
болсо, экинчи максаты өзүнүн каалап сүйгөн жары Анар- 
хан менен уулу Эркинди издеп табуу болот. Эгерде Ка- 
ныбектен башка туруксуз адам болсо канча жыл Сибирде 
жүрүп келип, андан кийин бүтүндөй отрядды башкарып, 
эл алдында кадыр-баркы көтөрүлүп турган учурда экин- 
чи бирөөгө үйлөнүп ала койгон болор эле. Бирок Каныбек 
андай кылган жок. Анткени гумандуу таза сүйүүнү жого- 
ру баалоо Каныбектеги башкы сапаттардын бири.

Каныбек шайыр, ал комузчу да, ырчы да, обончу да. 
Корутундулап айтканда, башкы каарман Каныбектин об- 
разына жогоруда көрсөтүлгөндөй, адам баласында боло 
турган кыйла ж акш ы  сапаттар топтоштурулуу менен то- 
лук кандуу таза образ келип чы ккан. Бирок ошондой 
болсо да Каныбектин образын кемчиликтерден алыс тур- 
ган, төрт жагы тең төп келген идеялдуу образ деп кароо 
жаңылыштык болор эле.

Каныбектин образындагы башкы кемчиликтердин бири 
автор өзүнүн башкы оң каарманына өтө берилип кетип, 
окурманга дагы сүйкүмдүү, дагы жеткиликтүү кылам деп 
отуруп, анын иштеген иштерине айрым орунсуз эпизод- 
дорду кошуп жибергендиктен, кээ бир учурда окуучуну 
ишенбей турган абалга дуушар кылып койгон. Мисалы, 
Каныбектин образына тиешелүү болгон төмөнкү учурлар- 
ды эске түшүрөлү.

Романдын башталышында эле тоо боорунда кой жай- 
ып, бооруна таягы н таянып «Кулун ж ал болсо минге- 
ним» деп сызгырылтып ырдап турган он жаш ар Каны- 
бекти жолуктурабыз. Андан кийин Каныбек адамдар мс- 
нен сүйлөшсө кадимки эле чоң адамдардай макалдатып 
сүйлөйт. Бул жерде окурман сүйлөп жаткан Каныбек эмес, 
же Каныбек он жаш та эмес деген ойго келет.

Каныбек жылкычы болгондон кийин Тойчу датканьш 
жылкычылары аны аябай союлдары сынгыча сабап кетет.
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Вагуусунун начарлыгына карабастан Каныбек аман-эсен 
айыгып кетет. Автор Каныбекти сабаш үчүн канча таяк- 
тын сынгандыгын да санайт. Ал эми анын жолдоштору 
бир эле чапканда аттын үстүнөн камгактай учуп түшүп, 
жан берет. Бул эпизодду окуганда Каныбек кадимки адат- 
тагыдай адам эмес, фольклордогу айтылып жүргөн өзгөчө 
күчкө ээ болгон Каныбек көз алдыга келет да, кандайдыр 
күмөндүүлүктү пайда кылат. Бирок Каныбектин образын- 
дагы мындай айрым мүчүлүштөр анын жалпы сапатына 
шек келтире албайт. Каныбектин образы XIX кылымдын 
аягы XX кылымдын башталышындагы адилеттүүлүк үчүн 
күрөшкөн, теңсиздикке стихиялуу протест жасоодон уюш- 
тургуч  д ар ам ети  бар и н сан д ы н  д ең гээл и н е  чейи н  
көтөрүлгөн, эмгекчи массанын арасынан чыккан кыргыз 
уулдарынын таалим-тарбия бере турган образы.

Романда сүрөттөлгөн окуялардын масштабдуулугуна, 
мезгил мейкиндигинин.узактыгына жараш а анда катыш- 
кан каармандар дээрлик көп. Айталы биринчи китепте 
окуучуларга ж акш ы  тааныш болгон Чоңкойчу, Ж апек, 
ГСубат, Ж ума, Алым, Чоко, Бегайым менен Анархан жана 
башкалар сыяктуу оң каармандар экинчи китепте Мус- 
лимахун, Маманазар, Темир, Ж апектин жары Айбала дагы 
башкалар сыяктуу оң каармандар менен толукталган. Би- 
рок, каармандардын мынчалык көптүгүнө карабастан, ав- 
тор алардын ар бирине өзүнчө айырмаланып турган же- 
кече мүнөз берүүгө аракеттенген.

Романда кы ргы з аялдарынын револю цияга чейинки 
теңсиз тагдыры, аларга карата болгон ар кандай мазактоо- 
лор, кордоолор, ж ы рткы чты к мамилелер Бегайымдын 
образы аркылуу таамай жана ишенимдүү берилген. Бе- 
гайымдын образын автор айрым учурда жол берген жа- 
салмалуулуктан алыс болуп, сюжеттеги окуялардын ыраат- 
туу өнүгүүсүндө, себептер менен натыйжалардын логика- 
оында жаратууга жетиш кен. Бул Бегайым менен Каны- 
бсктин сүйүүсүн, ажырашуусун, эзүүчүлөр тарабынан колдо- 
цулган аёосуз жаза, кордоо, кемсинтүү аларга Бегайым- 
дын туруш тук берип, акы ры  Эшенден качы п чыгып, 
Каныбек болбосо да, өз теңи, курбусу Адыл менен өз 
омүрүн түбөлүккө байланыш тыруусун, кийин Анархан 
менен Каныбекке болгон курбулук, тилектештик мами- 
Лосин сүрөттөөлөрүнөн ачык көрүнөт. Мунун тескерисин- 
до байлыкка, дөөлөткө чиренип, турмушка, чөйрөгө ошол 
т т и з д е  гана мамиле кы лы ш кан  Супахан, Эркеайым, 
Күмүш сыяктуу уят-сыйыттан ажырап, куулук, амалкой,
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арамза, ыплас жоруктарга чейин барышкан Асалхан, Сп- 
ламатхандардын образдары турат. Булардын образдары 
да автор тарабынан ийгиликтүү чечилген. Романдагы терс 
каармандарга өзүнчө мүнөз берүүгө жетишкен.

Мына, карапайым калкка ташбоор, зыңгырап, мансап 
күткөн митайым Түлкүбек бийлик, атак-даңк үчүн айла- 
амал, алдамчы лы кка барышкан Айдарбек датка менеп 
Сооронбай болуш, араб-фарсы сөздөрүн аралаштыра сүйлөн, 
эл алдында «олуя» көрүнүп, бирок тымызын ыплас иштер 
жүргүзүшкөн Түнкатар молдо менен афанди кейпинде ку- 
булган Камалбек -  булар бири-биринен кескин айырма- 
луу, бирок бардыгында бир гана максат — элдин эсебинен 
баюу, аларды эзүү. Ж алпысынан алганда «Каныбек» рома- 
ны кыргыз ж азм а адабиятынын тарыхында көрүнүктүү 
0РУНДУ ээлеген роман, ошондой болсо дагы айрым ише- 
нимсиз укмуштуу окуялар, (Ажардын зоодон кулап, аман 
калышы, Жолойдун кулап келе жаткан айгырды жалдан 
кармап токтотушу жана жогоруда көрсөткөн Каныбектип 
образындагы ишенимсиз учурлар) сюжеттин өзөгүнө бай- 
ланышпаган «Коркунучтуу түн» сыяктуу автор тарабынан 
гана киргизилген главалар, ыксыз жерде эле макал-ла- 
каптарды колдоно берүүлөр сыяктуу кемчиликтер учурайт. 
Бирок булар эч качан романдын салмагын төмөндөтө ал- 
байт. «Каныбек» романы реали стти к  проза ж анры н 
өздөштүрүүдө кыргыз жазма адабиятынын тарыхындагы 
салмактуу көрүнүш. Роман негизинен реалисттик стилде 
жазылса да, айрыкча биринчи китепте фольклордук мане- 
ра, фольклордук стилизациянын орун алгандыгын көрүүгө 
болот. Бирок муну романда реалисттик стиль өздөштүрүлгөн 
эмес экен деп кароого жарабайт. «Каныбек» романындагы 
мындай көрүнүш жазуучунун ошол кездеги каламынын 
жаштыгы, жалпы эле отузунчу жылдардагы кыргыз про- 
засынын өсүш деңгээли менен түшүндүрүлөт. Кыргыз ада- 
биятында жазуучулар сөзсүз элдик оозеки адабиятка кай- 
рылууга туура келген. Жантөшев да отузунчу жылдарда, 
тактап айтканда, «Каныбек» романынын биринчи, экин- 
чи китептерин жазган учурда фольклорго кайрылбай коё 
алган эмес. Ушуга байланыштуу жогоруда көрсөткөндөй 
айрым аш кере берилип кеткендиктен кээ бир мүчүлүш 
жерлер учурайт. Жалпысынан алганда «Каныбек» рома- 
ны отузунчу жылдардагы кыргыз прозасында реалисттик 
стилде жазылган кеңири полотнодогу роман. Роман жазуу- 
чунун чыгармачылыгындагы да, кыргыз прозасындагы да 
маанилүү көрүнүш.
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К. Ж антөш ев «Каныбек» романынан кийин азыркы 
учурдун турмушун чагылдырган бир нече повесттер ме- 
иен бирге 1963-ж ы лы  «Х ан-Т еңирлик чабан» аттуу 
көлөмдүү романын жазган.

Романдагы окуялар «Каныбек» романындагыдай эле 
башкы каармандын, тактап айтканда, Хан-Теңирдеги не- 
гизги каарман Темирболоттун айланасында өнүгөт жана 
чечилет. Бул каарм анды н тегерегинде ж аш  адамдын 
мүнөзүнүн калыптануусу, андагы мектеп жана үйбүлөнүн 
таасири жана ролу, республикабыздын айыл чарбасынын 
маанилүү тарм актары ны н бири болгон кой чарбасын 
өнүктүрүү проблемасын чечүүдөгү жаштарыбыздын алган 
орду, ушуга байланыштуу чарба жетекчилеринин иш сти- 
ли, чек ара райондорубуздагы малчыларыбыздын өлкөнү 
коргоонун сакчылары менен болгон тыкыс алака-байла- 
ныш тары, бүгүнкү күндөгү малчы -ды йкандары бы зды н 
күжүрмөн эмгеги, акы ры нда азы ркы  жаш тарыбыздын 
сүйүүгө карата мамилелери сыяктуу учурдун маселелери 
автордун стилине мүнөздүү болгон окуялуулукка берилип 
кетүүнүн натыйжасында окурманга ишенбөөчүлүк туудур- 
ганы менен кы йла көркөм чеберчиликте жалпылашты- 
рылып, реалдуу чечилген.

СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР:

1. К. Жантөшевдин чыгармачылыгына жалпы мүнөздөме бер- 
гиле.

2. К. Жантөшевди прозаик жана драматург катары негиз- 
дегиле, аны драматург катары тааныткан чыгармасы кайсы? 
Драмалык чыгармаларына мүнөздөмө бергиле.

3. К. Жантөшев чыгармачылыгын кайсы жанрдан башта- 
ган. прозаданбы же драмаданбы?

4. Прозаик катары кайсы чыгармалары аркылуу тааныл- 
ган жана ал учурдагы проза жанрынан жалпы маалымат бер- 
гиле.

5. «Каныбек» романы, анын кыргыз прозасында алган орду.
6. Каныбектин образы.
7. Романдагы аялдардын образы.
8. Каныбек, Алым, Чоңкойчу, Кубат, Темир жана Түлкүбек, 

Зуннахун, Айдарбек, Сооронбай менен Камалбек афандини 
салыштырып мүнөздөгүлө.

9. Стиль жана жазуучунун стили жөнүндөгү түшүнүгүңөрдү 
айткыла. Көркөм чыгарманын стилистикалык каражаттары 
деген эмне жана алар кайсылар?

10. «Каныбек» романы боюнча реферат жазгыла.
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УЛУУ АТАМЕКЕНДИК СОГУШ 
ЖАНА АНДАН КИЙИНКИ МЕЗГИЛДЕГИ « 

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (1941-1959)
Поэзия. Экинчи дүйнөлүк согуш башталгандан 1960- 

жылдарга чейинки мезгил аралыгында улуттук поэзия- 
быз мурдагыдай эле өкмөттүк саясаттын, партиялык идео- 
логиянын, расмий акыл-ой чектөөлөрүнүн алкагында өнүи- 
өрчүп отурду. Ошентсе да белгиленген 20 жылдын ичин- 
де поэзиябыздын өнүгүш процессинде бурулуш учурлар, 
өзгөчөлөнүп турган тилкелер, аздыр-көптүр өзгөрүүлор 
болбой койгон жок. Мындай оош-кыйыштар бир чети рас- 
мий саясаттагы, рухий турмуштагы өзгөрүштөр менев 
аныкталса, бир чети улуттук маданиятыбыздын өсүш ло- 
гикасынан келип чыкты. Маселен, улуттук поэзияныи 
өнүгүү тарыхына согуш жылдары өзүнчө, согуштан соңку 
(1946-1954) учур өзүнчө, сталинизмден куйрук үзүү мез- 
гили (1955-1959) өзүнчө тамгаларын басты.

Маселен, согуш учурунда совет калкынын эркиндиги- 
не, анын келечегине фашисттик Германия коркунуч туу- 
дурган. Ал эми совет бийлиги, большевиктер партиясы, 
жалпы эле эл башкаруу мекемелери ал кездеги үгүт-насаат 
иштеринин баарын өз граждандарын баскынчы фашист- 
тик күчтөргө карш ы  маанайда болтурууга жумш аган. 
Ошондон улам өздөрүн идеологиялык жоокербиз деп са- 
наган биздин акындар бири калбай эли-журтту, өз же- 
рин каракчылардан коргоого, жеңиш үчүн жан аябоого, 
кан майданга аттанууга, согушта да, оорукта да эрдик 
көрсөтүүгө, фашист баскынчыларды ж ек көрүүгө чакыр- 
ган ырлар ж аза баштаган.

Согуш мезгилинде калеми төшөлгөн таанымал акын- 
дардан А. Токомбаев, М. Элебаев, Ж . Бөкөнбаев, К. Ма- 
ликов, Т. Үмөталиев, Т. Шамшиевдер чыгармачылык жак- 
тан активдүүлүк көрсөткөн. А йтсак , ошол ж ы лдары  
Ж . Бөкөнбаев «Бүркүт шаңшыды» (1941); «Ш умкарыры»
(1942); «Кагылайын тууган жер» (1943); «Чабуул» (1944); 
К. Маликов «Канга кан» (1942); «Чүй каналы боюнда»
(1943); «Алатоолук курдаштар» (1945); Т. Үмөталиев «Же- 
ңиш  ырлары» (1943); «Ж еңиш» (1945); Т. Ш амш иев 
«Фронттук ырлар» (1942); А. Токомбаев «Алкоо» (1944);
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М. Элебаев «Улуу марш» (1943); А.Осмонов «Махабат» 
(1945) деген ыр ж ыйнактарын жарыялаган.

Согуш мезгилиндеги ырлар жалпы жонунан үгүт-насаат, 
чакырык, үндөө түрүндө жаралды. Поэзияга элдик оозеки 
ырлардагы аксанатай жана карасанатай күчтөрдү кескин 
карама-каршы коюу ыкмалары агып кирди, советтик жоо- 
керлерге карата «арстан», «шумкар», «бүркүт», «кыраан», 
«сырттан» сыяктуу шаңдуу символдор, ал эми баскынчы- 
ларүчүн «карышкыр», «желмогуз», «ажыдаар», «каракчы»,
♦ көркоо», «канкор» өңдүү туруктуу терс аныктамалар кол- 
донулду. Эпостук каармандар (Манас, Семетей, Алманбет
ж.б.) патриоттук демди көтөрүүчү ураандар маанисинде ай- 
тылды. Ошондой эле элдик сюжеттерге кайрылуу да күч 
алды. Маселен, Ж . Бөкөнбаевдин «Чептен эрдин күчү бек», 
Т. Үмөталиевдин «Эң кыйыны кимиси?» деген поэмалары 
уламыштар негизинде жазылды. Бирок согуштук поэзия 
да элдик оозеки поэзиянын коштошуу, учурашуу, арноо, 
кат жазышуу сыяктуу жанрдык түрлөрү өзүнчө бир гүлдөө 
доорун башынан өткөрдү. Ошол кезде баарынан да элдик 
поэзиянын башатына мурдатан эле жакын турган акын- 
дардын, асыресе Ж . Бөкөнбаев менен К. Маликовдун чы- 
гармачылыгы фольклорго ого бетер жакындашып кетти. 
Алардын көпчүлүк ырлары образдык түзүлүшү, көркөм ык- 
малары сөз айкалыштары жагынан төкмө ырчылардын ыр- 
ларынан анча айырмаланган эмес.

Экинчиден, согуш убагында ж азы лган ырлардын ба- 
сымдуу көпчүлүгү учурдагы агитациялык муктаждыктарга 
тез жооп берүү, жүрүп ж аткан саясий өнөктүккө кечик- 
пей үн кошуу иретинде шаш ылып бүткөрүлө берген. Ошол 
себептен алардын ж алпы көркөмдүк сапаты анча бийик 
боло алган жок. Ошентсе да айрым ырлар чын ишеним, 
кадыресе акындык толкундануу, нукура чыгармачылык 
шык-дем менен жаралды. Буга айкын мисалдар катары 
Ж . Бөкөнбаевдин «Кош, Алатоо, уулуң кетти майданга», 
Ж . Турусбековдун «Кайда качат?», К. Маликовдун «Кан- 
га кан», М. Элебаевдин «Улуу марш», «Энеси менен кош- 
тошуу» сыяктуу чыгармаларын көрсөтүүгө болот.

Согуш убагында көп ж азып, чыгармачылык жактан 
өйдөлөп өскөндөр А. Осмонов менен Т. Үмөталиев болду. 
Бул айтылганга алардын 1945-жылы ж арык көргөн «Ма- 
хабат» жана «Жеңиш» аттуу китептери, ал китептерден 
орун алган мыкты ырлар айкын далил. Ошол мезгилде 
кыргыз адабияты чыгаан калемгерлеринин бир тобунан 
айрылды. М. Элебаев менен Ж . Турусбеков кан майдан-
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да, Ж . Бөкөнбаев жол кырсыгынан каза тапты. Эклнчн 
жактан адабият майданына ж аш  күчтөр келип, К. Лкп#§ 
менен С. Шимеев бир-экиден китебин чыгарды, болочии 
белгилүү акындар С. Эралиев, С. Жусуев, Э. Узакбаев туц 
гуч ырларын гезит-журналдарга жарыялады.

Согуштан кийинки мезгилде коомдук ой-пикирдин, 
көркөм адабияттын, искусствонун өнүгүшү үчүн саж пИ 
кырдаал абдан эле ыңгайсыз болду. Сталинизм идеологим 
сы ого бетер каарын чачып, эркин ойлоого мурдагыдпи 
алда канча катаал чектерди койду. Ошентсе да биздин 
акындар көрсөтүлгөн ойлонуу алкагында чыгармачылыи 
аракеттер жасап, ырлар жана поэмалар жазып жатышты, 
К. Акаев «Бакыт нурунда», «Жүрөк толкушу», «Ырлар*, 
«Бакыт жөнүндө баян»; К. Маликов «Ырлар», «Достук жлиа 
махабат», «Биздинжер», «Кадыраке», «Ырлар»; Т. Үмоти 
лиев «Биздин жер», «Мекен күүсү», «Ж ыргал турмут 
ырлары», «Кубат», «Эмгек гүлү»; С. Шимеев «Лирикц», 
«Эмгек ырлары», «Аккептер», «Таалай» поэмасы, «Гүлай*, 
«Ж амийла»; А. Токтомушев «Күн», «Тартуу», «Менин 
өлкөм», «Какшаалдан кат», «Эмгек жана Бакыт» деген 
ыр-поэмалар жыйнактарын ж ары кка чыгарды.

Бул жыйнактардын ичинде, асыресе Т. Үмөталиев, А. Ток- 
томушев, К. Маликовдун китептеринде эмгиче идеялык- 
көркөмдүк таасирин, жандуу ой-сезимдерин сактап кал- 
ган ырлар «Ат коюу», «Жыпар» аттуу поэмалар бар.

1946-1954-жылдар аралыгында чы ккан ыр китептер- 
дин ичинде А. Осмоновдун «Жаңы ырлар», «Менин же- 
рим -  ырдын жери», А. Токомбаевдин «Тандалган ыр- 
лар», «Белегим», «Өз көзүм менен»; М. Алыбаевдин «Ыр- 
лар жыйнагы», «Жаңы ырлар» деген китептери чыйрак 
ж азы лган  бир катар  ы рлары  ж ан а поэмалары  менен 
айырмаланып турат.

А. Осмоновдун айрым ырлары менен поэмаларында 
улуттук поэзияга кадыресе ж аңы лы к катары кирген бел- 
гилер бар.

Согуштан кийинки жылдары күчтүү, тубаса акындык 
жөндөмгө эгедер Мидин Алыбаевдин чыгармачылыгын- 
да өзүнчө бир жарк этип жанган учур болгон. Анын «Ый- 
лабачы!» сыяктуу лирикалык-элегиялык саптары, маха- 
бат темасындагы ырлары, сатиралык туундулары, ой-се- 
зимдин чынчылдыгы, көркөм табиттин сергектиги, ыр 
техникасы ны н мы кты лы гы  менен айы рмаланган. Сөз 
жүрүп жаткан мезгил тилкесинде ж аш  акындар: С. Жу- 
суев, Э. Узакбаев, С. Эралиев, Б. Сарногоев, А. Токтаку-

250

А. Белековдор активдүү иштеп, алды эки-үчтөн, арты 
Өирден ыр китептерин чыгарды.
Г  Согуш тан соңку учурда биздин акы н дар  көбүнчө 

■ йвясий, граждандык, ж алпы коомдук маселелерге бай- 
: дцныштуу ырлар жазыш са да, биздин поэзияда филосо- 

фцялык лириканын, пейзаж дык лириканын, аш ыглык 
лирикасынын үлгүлөрү барган сайын арбып отурду. Тема- 
л»р чөйрөсүн кеңейтүү далалаты менен катар акындары- 

[ быз жаны туюнтуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө жагынан де- 
щилгелер жасады. Буга эң оболу А. Токомбаевдин ошо 
ксздеги акындык тажрыйбасын мисал тартсак болот. Ал, 
биринчиден, улуттук ырыбыздын айтуу караж аттары н 
Дайытууга, оозеки сүйлөмө тилдин жандуу интонацияла- 

|рь1Н ыр саптарына киргизүүгө далалат жасады, экинчи- 
|ден, конкреттүү турмуш көрүнүштөрүн өз поэзиясында кам- 
[тууга умтулду. Ошол аракеттеринен чыккан ж акш ы акы- 

Деттер катарында «Боз үй» (1953) деген ырын, «Майлы- 
бай» (1953), «Арууке» (1954), «Менин метрикам» (1954) 

|аттуу поэмаларын көрсөтүүгө болот.
Дагы бир белгилөөчү нерсе: согуштан соңку он жыл- 

дай мезгилде кыргыз акындары ыр жазууда сөз тандап 
коюу, уйкаш тыруу ж агы нан чеберчилигин бир кы йла 
ирттырды. Н атыйжада улуттук поэзиябыздын техника- 
лык каражаттары, туюнтуу мүмкүнчүлүктөрү, тилдик боёк- 
тору аздыр-көптүр байый түштү.

1950-жылдардын орто ченинде Советтер Союзунун Ком- 
I мунисттик партиясынын XX съезди болуп, анда 30 жыл- 
I дай өлкө башында турган, совет коомунда ырайымсыз жеке 

бийлик режимин орноткон И. В. Сталиндин зоболосуна 
сьшынуу идеологиясы жана практикасы катуу сынга алын- 

> ды. Натыйжада мамлекеттик зордук-зомбулук, коркутуу, 
[ жазалоо күчү менен бүрүшүп турган совет коому дене-боюн 

жазууга, өткөн тарыхына сынчыл көз менен кароого, эр- 
кин ойлоо багытын илгери сүрүүгө мүмкүнчүлүк алды.

I Орус совет жазуучулары ушундан пайдаланып, эркин 
ойлоого, өз оюн айкын жазууга, өткөн-кеткенди сын көз 
менен териштирип көрүүгө активдүү аракет кыла башта- 
ды. Ошондон улам 50-жылдын экинчи жарымында орус 
совет поэзиясында идеялык изденүүлөр, формалык таж- 

[ рьшба жасоолор, жалпы эле чыгармачылык жандануулар 
| кучөп, салыштырмалуу баатырдык менен жазылган ыр- 

лардын жана поэмалардын саны кескин көбөйдү.
Тилекке карш ы, биздин поэзияда сталинизм идеяла- 

[ рьш жана практикасын каралаган, эркин ойлоо мүмкүн-
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чүлүгү ачылганын кубаттаган, учурдун жандуу турмушу- 
на же официалдуу саясатына сын айткан, мамлекеттпк 
идеологияга аздыр-көптүр каяш а кылган ырлар да, поэмп- 
лар да жаралган жок.

Ушундай коомдук-саясий шарттарда жана психологии 
лык атмосферада кыргыз поэзиясы мурдагы эле өсүп-өнүш 
нугунда акырындап жүрүп отурду. Совет бийлигинин ки 
теп чыгаруу жагынан көргөн камкордугунун аркасы мо- 
нен биздин акындардын калемдеринен эмне жаралса, ошо- 
нун баары чоң-кичине жыйнак болуп жарык көрө бердп. 
Таж ры йбалуу акы ндар А. Токомбаев, Т. Үмөталиен, 
К. Маликов, А. Токтомушев калем тындырбай иштешип, 
үчтөн-төрттөн китеп беришти. Бирок алардын поэзиясьш- 
да чыгармачылык өйдөлөш болгон жок, баары тең мурда- 
гы эле деңгээлдеринде, көбүнчө учурдагы саясаттын жа- 
ңырыктары сыяктанган ырлар менен поэмаларды чүргоп 
бүткөрүп жатышты, ошол жылдары башка адабий жанр- 
лар менен алектенип жүргөн М. Алыбаев, Р. Шүкүрбекоп,
Н. Байтемиров акындык өнөрүн өргө чаптырып, бир-эки- 
ден көлөмдүү жыйнактарын чыгарды. М. Алыбаев менен 
Р. Шүкүрбековдун ырларынын арасында ой жагынан да, 
форма жагынан да ж акш ы иштелгендери, таасир калтырп 
тургандары болду. Ошол эле мезгилде С. Эралиев, С. Жу- 
суев, Б. Сарногоевдер акындык баралына жетип барды. 
С. Эралиевдин «Ак Мөөр» (1954) поэмасы улуттук поэзия- 
быздын мыкты үлгүсү деп окурмандар тарабынан да, ада- 
бий чөйрөдөгүлөр тарабынан да маашыркануу менен ка- 
был алынды. С. Жусуевдин «Өмүр жазы» (1955), «Сүйүү 
жана ишенич» (1956), Б. Сарногоевдин «Баяс» аттуу жый- 
нактарынан чыныгы акындык дилден оргуп чыккан, че- 
берлик менен жаралган ырлар орун алды.

1950-жылдары кыргыз поэзиясына абдан көп жаштар 
күргүштөп кирди. Алардын ырлары гезит-журналдарда, 
атайын альманахтарда үзүлбөй жарыяланып турду. Ал эми 
Ж . Садыков, С. Урманбетов, М. Сейталиев, Р. Рыскулов- 
дор бирден-экиден ыр китептерин чы гарууга үлгүрдү. 
Булар эң алгачкы жыйнактарында эле бир чети кыргыз 
совет поэзиясынын туруктуу салттарынын алкагында ара- 
кет кылышса, бир чети башка элдердин ыр маданияты- 
нын тажрыйбасын да аздыр-көптүр өздөштүрүп, акындык 
жаңычылдыкка талпынды. Алар ошол жыйнактарында 
ыр техникасын билген жагынан өздөрүнөн мурунку акын- 
дардан чы йракты к кы лды . Ошону менен поэзиябызга 
жаңы агым киргени байкала баштады.
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Ошентип, согуштан кийинки он-он беш жылда кыр- 
гыз поэзиясы өзүнчө бир тарыхый, саясий идеологиялык 
маданий ш арттарга ж араш а өнүгүп отурду. Бул жолдо 
жоготуулар да, табылгалар да болду. Улуттук поэзиябыз- 
дын тажрыйбасы байыды, салттарына жаңы салттар ко- 
шулду. Баарынан да ырдык речибиздин көркөмдөп ай- 
туу, сүрөттөө мүмкүнчүлүктөрү кеңейди. Буга С. Эралиев- 
дин поэзиясы үлгүлүү да, баш каларга таасирлүү да болду.

Проза. Улуу Атамекендик согуштун айрыкча кырдаал- 
дары бүткүл совет адабиятынын тематикасына, жанрдык 
озгөчөлүктөрүнө чечкиндүү бурулуш жасады. Кыргыз со- 
нет адабияты да көп улуттуу совет адабиятынын бөлүнбөс 
бир бөлүгү катары (ошол кездеги түшүнүк менен айтканда) 
бул мыйзамченемдүүлүктөн тыш кары боло алмак эмес.

Бул мезгилдеги кыргыз совет прозасынын өсүш про- 
цесси өзүнүн бөтөнчөлүктөрүнө, касиеттерине ээ. Согуш- 
тун айрыкча шарттары, баарынан мурда «оперативдүү», 
ийкемдүү деп аталган аңгеме жана очерк жанрынын тез 
эле активдешине негиз түздү. Бир кыйла аңгемелер, очерк- 
тер фронттун ж ана тылдын күжүрмөн каармандарына ар- 
налды. Мына ошондуктан кыргыз жазуучулары турмуш "у 
менен учурдун өктөм талабына жооп катары согуштун д. 
реалдуу кыргыз баатырлары жөнүндө аңгеме, очерктерин ‘ 
ж азы ш ты . Н аты йж ада «Кыргыздын атактуу балдары» \) 
деген наам менен К. Маликовдун «Ж айылманын талаа- 
сынан», С. Сасыкбаевдин «Нурлан», А. Токомбаевдин ү 4 
«Ашырбай», К. Ж антөшевдин «Чолпонбай» деген аңге- 
мелери жарыяланды.

«Кыргыздын атактуу балдары» деген серия менен чык- 
кан очерктер, аңгемелер, согуштун оор күндөрүндө кыр- 
гыз элинин каарман уулдарынын өмүр жолун, фронттук 
турмушун аздыр-көптүр сүрөттөп, өз учурунун талабына ^  
белгилүү деңгээлде жооп берди. Чындык окуяга түздөн- о  
түз кийлигиш ип, аларды эл арасына тез аранын ичинде 
жеткирүүнүн өзү эле зор маанилүү иш болчу.

Улуу Атамекендик согуш мезгилиндеги каармандарга 
арналган чыгармалардын ичинен К. Жантөшевдин «Чол- 
понбай» аттуу аңгемеси айырмаланып турат. Бул аңгеме- 
де турмушта жаш аган реалдуу адамдын өмүр тагдырын 
элестүү сүрөттөөгө аракет кылынган. Арийне, чакан аңге- 
меде «Чолпонбай» сыяктуу легендарлуу баатырдын өмүрүн 
сыйдыруу мүмкүн эмес. Ошондой болсо да өз боюн душ- 
мандын ок атып жаткан жерине таштап ийген баатырдын 
элесин берүүдө жазуучу бир кы йла эле талаптанган.
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Улуу Атамекендик согуш жылдарында көркөм ацгсмм 
жанрын өнүктүрүүгө да олуттуу аракеттер жасалган. 1>угц 
мисал катарында М. Элебаевдин «Алыскы тоодон» (191:!), 
«Соңку бир күнү» (1942), Ж . Т урусбековдун «Таия 
жүрөктөр соккондо» деген аңгемелерин атоого болот, 
Т. Сыдыкбеков бул мезгилде «Согуш күндөрүндө» деп ат«л« 
ган аңгемелердин жана очерктердин жыйнагын жарым 
лады. Бул ж ы йнакка киргизилген чыгармалардын басым- 
ДУУ көпчүлүгү кыргыз айлынын согуш учурундагы ту|>- 
мушуна арналган. Андагы сүрөттөлгөн каармандар кыр 
гыздын карыялары, кыз-келиндери, жаш  өспүрүмдөрү лр 
кимиси колунан келишинче жеңиш үчүн фронтко жир- 
дам, колкабыш этишке аракеттенгендер. Кантсе да бул 
аңгемелер жыйнагы өзүнүн мазмуну боюнча да, көркөмдүк 
маселелердин коюлушу боюнча да автордун кийинчерэок 
ж азы лган  «Биздин заманды н киш илери» романыным 
даярдыгы сыяктуу сезилет. А йрыкча бул жагынан ал- 
ганда «Пайдага чечилген чатак», «Тарбия» деген аңгемо- 
лерди бөлүп көрсөтүүгө болот.

Улуу Атамекендик согуштан кийинки мезгилде Т. Сы- 
дыкбековдун «Биздин замандын кишилери» деген романы 
адегенде Москвадан орус тилинде, анан кыргыз тилиндо 
жарык көрөт. Ж азуучу бул романы үчүн үчүнчү баскычта- 
гы Сталиндик сыйлыктын лауреаттыгына татыктуу бо- 
лот (1949). Бул романдын айрым үзүндүлөрү кыргыз ти- 
линде чыга баштаганда эле жазуучулардын өзүнчө уюшуп 
алган тобу жарыяланган үзүндүлөр боюнча бүтүндөй чы- 
гармага катуу саясий айыптарды коюшат. Романдын кый- 
ын тагдырга учураарын сезген автор өз күчү менен орус 
тилине котортуп, Москвадан ж ары кка чыгарат. Ж алпы 
союздук аймакка чыккан бул биринчи кыргыз романы 
кантсе да Сталиндик сыйлыкка (кийин М амлекеттик сый- 
лы кка деп аталды) ээ болгондон кийин гана кыргыз окуу- 
чуларына жетти. Т. Сыдыкбеков бул романында согуш 
жылдарындагы кы ргы з айлынын турмушун сүрөттөйт. 
Чыгарманын баш каармандары башкарма Шамбет менен 
Чаргын, орус карыясы чоң сакал Дмитрий менен кыргыз 
карыясы Акман, А кия менен Батыш , Какылдак менен 
Чегиртке, Украинадан келген Люба ж . б. Көрүнүп тур- 
гандай жазуучу өзүнүн мурдагы «Кеңсуу», «Темир» ро- 
мандарына караганда, ар түрдүү кесиптеги адамдарды, ар 
башка улуттардын өкүлдөрүн сүрөттөйт. Мына ушундан 
улам романдын идеялы к-тематикалы к мазмунун СССР 
элдеринин достугу, советтик патриотизм сыяктуу масе-
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|цм(вр белгилеп аныктайт. Тагыраак айтканда орус абыш- 
МСЫ Дмитрий менен Акмандын ортосундагы, Украина- 
лык Люба менен А кинайлардын ортөсундагы адамдык 
мимиле, бул СССР элдеринин эч качан бузулбас бирим- 
диги, дөстугу катарында баяндалат. Ал эми кыргыз жи- 
гити Чаргы н болсо аскерге алынбай калы ш ы н өзүнүн 
жскече кайгы сы , ж екече адамдык трагедиясы катары 
кабыл алат. Анткени, советтик патриөтизмдин жол-жо- 
йосу боюнча ар бир адам фронтко, сөгушка жөнөө керек, 
ошол жерде гана ал өзүнүн патриот экенин көрсөтүүгө 
тийиш. Ошондой эле романдык сюжетте өзүнчө бир тама- 
шплуу, ачык-айрым шөкөт менен сүрөттөлгөн эпизоддор- 
до жазуучу украиналык келин Любага карата болгон кыр- 
гыз аялдарынын адамгерчиликтүү, карапайым ыкластуу 
мамилесин таасирлүү көрсөтөт. А нткени чыгарманын 
атында эле айтылып тургандай биздин замандын киши- 
леринин улуу достугун, -бөлүнбөс бирдиктүүлүгүн көрсөтүү 
жазуучунун бирден бир чыгармачылык максаты. Ушул 
жагынан алганда «Биздин замандын кишилери» романы 
кыргыз адабиятында социалисттик реализм методунун 
улам бекем орной башташынын айкын белгиси болду.

1947-жылы Касымалы Баялинов өзүнүн «Бакыт» аттуу 
повестин ж ары ялайт. Бул повестте автор кыргыз адабия- 
тында жаңыдай болуп сезилген теманы козгоду. Жазуу- 
чу фронттон жарадар болуп кайткан Ж апар аттуу жигит- 
тин тагдырын көрсөтөт. Анын Ж амийла аттуу сүйгөн 
кызы Чоңмурун деген башка жигитти ээрчип кетип ка- 
лат. Көрүнүп тургандай, сюжеттин чиелениши да өтө чу- 
кул, өтө кызыктуу. Ж амийланын теңтуш кызы  Айша- 
нын жигити фронтто каза болөт. Мына бул кырдаалдагы 
сюжеттин андан аркы  курч маанайда өнүгүшүнө негиз 
түзөт. Бирок, өтө кызыктуу табылган сюжеттик чиелени- 
ши, анын өркүндөшү жана чечилиши керектүү деңгээли- 
не чыкпай калган. Ошого караоастан бул повесть окур- 
мандар арасында ийгиликке ээ болот.

Бул баарынан мурда Ж апардын, Ж амийланын жана 
Айшанын тагдыры повестте акыр-аягына чейин жетки- 
рилбей, чечилбей калганына байланыштуу эле. Чыгар- 
манын ушундай ийгилигине ш ыктанган автор повесттин 
экинчи бөлүмүн жазып, «Көл боюнда» деген ат менен 1952- 
жылы ж арыялайт. Кадыресе эле күтүлгөндөй повесттин 
бул бөлүмүндө каармандардын андан аркы тагдыры баян- 
далат. Б ирок, ж азуучу  курч кагы лы ш кан  сю ж еттик 
кырдаалдарды атайы жумш артууга, согуштан кийинки
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кы йы нчы лы ктарды  сылап-сыйпап сүрөттөөгө умтулат. 
Бул жазуучунун жекече күнөөсү эмес, бул дегеле ошол 
учурдагы сөвет адабиятынын өнүгүшүнүн тенденциясы 
ушундай бөлчу. Кыргыз жазуучулары, ошонун ичинде 
К. Баялинов да бул багыттан сыртка чыга алмак эмес. 
Маселен каармандардын тагдырын жеңилдетип көрсөтүш 
максатында автор мурдагы сюжеттик кырдаалдарды кийип- 
ки редакцияда оңдоп жиберет. «Бакыт» повести боюнчп 
фронттон жарадар болуп кайтып келаткан Ж апар сүйгөи 
кызы Ж амийланын Чоңмурунду ээрчип кетип баратка- 
нын өз көзү менен көрсө, «Көл боюнда» повестинде бул 
окуяны Ж апар өз көзү менен көрбөйт, бирөөлөрдөн угат. 
Повесттин сюжетине киргизилген мына ушундай оңдоо- 
лор чыгарманын көркөмдүк чыйралыш ын бошоңдотот, ал 
турмак повесттин экинчи бөлүмүндө ж асалм алуулук, 
үстүртөн сүрөттөөчүлүк кеңири орун ала баштайт.

Улуу Атамекендик согуштан кийин кыргыз прозасы- 
на өтө активдүү киришкен авторлордун бири Насирдин 
Байтемиров. Ал мурда акын катары белгилүү болчу. 1948- 
жылы жарыяланган жазуучунун «Азамат» деген повести 
дароо эле көзгө көрүнө түштү. Эмне үчүн? Баарынан мур- 
да теманын жаңылыгы. Автор мурда эч кимдин колу тие 
элек турмуш тук окуяга, аскер учкучунун турмушуна 
кайрылды. Ушунун өзү эле ж аңы лы ктай сезилди. Би- 
рок, ал көркөм чыгарма катарында өзүн актай алган жок. 
Жасалмалуулук, үстүртөн баяндоочулук бул чакан повест- 
тин эң негизги жетишпеген ж агы  эле. Көркөм чыгарма 
ж аң ы  тем ан ы , ж аң ы  ту р м у ш ту к  б а й л ан ы ш та р д ы  
көтөргөнү үчүн эмес, ош ону көркөм  сүрөттөп ачы п 
көрсөткөнү менен баалуу. Мына ушул жагынан алганда
Н. Байтемировдун 1949-жылы ж арык көргөн «Салтанат» 
романы ж ана ушул романдын уландысы катарында жа- 
зылган «Жаш жүрөктөр» деген романы (1953-ж.) кыйла 
жылуу сезимдерди туудурбай койбойт. Автор бул рома- 
нында согуштан кийинки кыргыз жериндеги совхоздун 
турмуш ун, өндүрүш-чарбасын сүрөттөөгө аракеттенет. 
Ж азуучу кантсе дагы советтик бийликтин учурунда, жаңы 
коомдук түзүлүштүн шартында кыргыз жеринде өзгөрүлгөн 
турмушту, адамдардын ортосундагы жаңыча мамилени 
бир кы йла даана эле баамдап, анын айрым учурларын 
көрсөтө алган. Автор романдын биринчи бөлүмүндө («Сал- 
танат») Керимбектин образына, экинчи бөлүмүндө («Ж аш 
жүрөктөр») Күлжандын образына кеңири көңүл бөлүп, алар- 
дын жекече тагдырын толук сүрөттөөгө умтулат. Бирок,
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кандай болсо да совет адабиятынан улам тереңдеп орной 
баштаган схемалуулук, жалпы-жонунан баяндоо, каарман- 
дарды бир беткей сүрөттөө тенденциясы Н. Байтемиров- 
дун бул романдарынан да орун албай койгон эмес.

Арадан туптуура 20 жыл өткөндөн кийин, 1954-жылы 
СССР жазуучуларынын II съезди болуп өтөт. Бул окуя со- 
вет адабиятынын учурдагы жана келечектеги өнүгүшүнө 
багыт берүү менен бирге, арийне өзүнүн кезектеги жол-жобо, 
көрсөтмөлөрүн берди. Мына ушул жол-жобо көрсөтмөлөрдүн 
эң түйүндүүсү, эң башкысы, азыркы күндүн темасы болчу. 
Ушундан улам кыргыз жазуучуларынын текши бардыгы 
азыркы темага кайрылганы бекеринен эмес. Натыйжада 
К. Ж антөшев «Ж алындуу жаштар» повестин (1951-ж.), 
С. Сасыкбаев «Фабрика кызы» повестин (1955-ж.), А. Убу- 
кеев «Ар-намыстын уулу» повестин (1956-ж.) жарыялайт. 
Ушул эле темада «Эмгек азаматтары» деген коллективдүү 
ж ы й н ак  басм адан чы гат . О ш ентип ж а ң ы . ж ерлерди  
өздөштүрүү, жаңы кесипти өздөштүрүү сыяктуу маселелер 
көркөм чыгармалардан кеңири орун ала баштайт.

Бул мезгилде кыргыз ирозасында өнүгүүнүн өзүнчө дагы 
бир багыты байкалат. Кыргыз жазуучулары өздөрүнүн 
мурдагы чыгармаларына кайрылып, алардын оңдолгон 
ж ана толукталган  ж аңы  варианты н ж арата баш тайт. 
Өздөрүнүн мурдагы чыгармаларына кайрылуу эки себеп- 
тен улам келип чыгат. Биринчиден, мурдагысы көңүлгө 
толбой, мурда иштелбей, чийки калган жерлерин кайра- 
дан иштеп чыгуу максатында, экинчиден, авторлор со- 
циалисттик курулуштун өзгөргөн шарттарына жооп берүү 
аракетинде, мурдагы чыгармаларын азыркы күндүн та- 
лабына ж араш а кайрадан иштеп чыгат. Ушундай чыгар- 
малардын мисалына мурдагы «Кеңсуу» романынын не- 
гизинде кайрадан иштеп чы ккан Т. Сыдыкбековдун «Тоо 
арасында» романын (1956-1958), К. Ж антөшевдин «Ка- 
ныбек» романын (1957-1958) көрсөтсөк болот.

«Каныбек» романынын баш каарманы кичинекей кул. 
Мына ушул кул, жазуучунун кийинки сүрөттөөлөрүндө 
кадимки револю ционерлердин дараж асы на көтөрүлөт. 
Ж аш  кезинде, өспүрүм кезинде даткалар, соодагерлер 
менен күрөшсө, кийин орус революционерлеринин жар- 
дамы менен Октябрь революциясынын идеясына сугары- 
лып, өсүп-өнүп, кыргыз жергесине совет бийлигин орнө- 
тууга активдүү катыш кан күрөшчүлөрдөн болуп чыгат. Ал 
эми «Тоо арасында» романында болсо жазуучу коллек- 
тивдештирүү алдындагы кыргыз айылындагы турмушту,
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коллективдештирүүнүн жүрүшүн кеңири планда сүрөттоЙ I, 
«Кеңсуу» романында бир кы йла чала иштелген Ымаи 
байдын, Сапарбайдын, Самтырдын образдарын бир кый 
ла тереңдетип көрсөтөт.

Мына ушул учурда кыргыз прозасына өз үнү, өзүнүи 
жазуучулук бөтөнчөлүгү менен Касым Каимов деген жаш 
автор келип кошулат. Анын алгачкы аңгемелери, бөтөнчо 
юморлуу аңгемелери, кы ргы з адабиятына өз алдынча 
ч ы га р м а ч ы л ы гы  бар ж а зу у ч у  к ел и п  ко ш у л ган ы н  
күбөлөндүрдү. 1957-жылы ж ары яланган К. Каимовдуп 
«Адашуу» аттуу повесть жана аңгемелер жыйнагы өз учу- 
РУ үчүн көрүнүктүү эле адабий окуя эле. «Начальниктнн 
кабагы», «Бөтөлкөдөгү киш и», «Соңку жолугушуу» сы- 
яктуу чыгармалардын аталышынан эле, бул аңгемелердо 
автор мурдагы үйрөнгөн көнүмүш калыптардан бошонуп, 
өз алдынча болууга жасаган аракети сезилбей койбойт.

1950-жылдардын орто ченинен баштап кыргыз ада- 
биятында, бөтөнчө проза түрүндө күтүлбөгөн жаңылануу- 
лар башталды. Бул баарынан мурда Чыңгыз Айтматов- 
дун ысымы менен байланыштуу. Адегенде эле бул жаш 
автор өзүнүн «Газетчик Дзюйо» жана «Ашым» аңгемеле- 
рин орус тилинде 1952-жылы «Кыргызстан» альманахы- 
на жарыялайт. Ошентип ал өзүнүн адабий ишмердигин 
орус тилинде баштайт. Бирок, бат эле кыргыз тилине 
өтүп «Ак жаан» деген аңгемесин «Советтик Кыргызстан» 
журналына (1954-ж. № 8) басып чыгарат. Көп узабай жаш 
автордун «Түнкү сугат», «Асма көпүрө» деген аңгемелери 
ошол эле журналда ж арык көрөт. Бөтөнчө «Түнкү сугат», 
«Асма көпүрө» аңгемелеринде кыргыз прозасына талант- 
туу жаш  автордун келгени дароо эле сезилет. Турмуш- 
ту өзүнчө көрүп-таануу, образдарды өзүнчө сүрөттөө жа- 
гынан, ал турмак кыргыз тилинде жазуу маанайы жа- 
гынан да Ч. Айтматов кыргыз жазуучуларынын арасын- 
да башкачараак экени байкала баштады. Бул жөнүндө би- 
ринчи жолу 1956-жылы Кыргызстан жазуучулар союзу- 
нун атайы пленумунда айтылды.

Көп узабай эле Чыңгыз Айтматов Москвадагы жогор- 
ку адабият курсунда окуп жүргөн кезинде адегенде 1957- 
ж ылы «Бетме-бет» деген повестин «Октябрь» журналы- 
на, 1958-жылы «Ж амийла» повестин «Новый мир» жур- 
налына ж ары ялайт. Мына ушул эки повесттин жарык- 
ка келиш и менен Чыңгыз Айтматовдун жазуучулук мар- 
табасы бүткүлсоюздук, саал кийинчерээк дүйнөлүк да- 
раж ага көтөрүлө багптайт. Эмне үчүн? А нткен себеби
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'I. Айтматов бул повесттеринде кыргыз турмушун, кыр- 
гыз чындыгын мурда болуп көрбөгөндөй, эч кимдин оюна 
келбегендей мааниде сүрөттөйт. Алсак «Бетме-бет» повес- 
I инде согушта жүргөн патриотту эмес, аскерден качып 
келген качкынды, качкы н күйөөсүн эптеп сактап калуу- 
ги аракеттенген аялдын жанталаш кан бушаймандуу ара- 
кетин сүрөттөйт. Ал эми «Жамийла» повестинде болсо, 
согуш тан, ж арадар болуп кайты п келаткан  күйөөсүн 
күтпөстөн, «тентип» келген бирөөнү ээрчип кеткен аял- 
дын сүйүүсүн баяндайт. Турмушту, чындыкты ушундай- 
ча көрүп, ушундайча сүрөттөө ж алаң кыргыз адабияты 
үчүн эмес, социалисттик реализмдин бекем жол-жоболо- 
рунда өнүгүп ж аткан бүтүндөй көп улуттуу совет адабия- 
ты үчүн күтүлбөгөн жаңылык болчу. Ошентип улуттук ада- 
бияттын жаңылануусу темага, идеяга гана байланыштуу 
эмес, турмуш ту, чындыкты өзүнчө көрө билип, өзүнчө 
сүрөттөй алганга байланыштуу экени байкала баштады.

1958-жылы күзүндө Москвада кы ргы з адабиятынын 
жана искусствосунун декадасы (он күндүгү) болот. Бул 
көрсөтүүгө кыргыз театры, филармониясы, ошондой эле 
кыргыз адабияты өзүнүн бүткүл жанрлары менен катышат. 
Анда 1939-жылкы декададан берки кыргыз элинин мада- 
ниятында болгон өзгөрүштөргө, жаңыланууларга жыйын- 
тык чыгарылып, баа берилет. Кыргыз прозасы боюнча тал- 
кууда Т. Сыдыкбеков, К. Жантөшев сыяктуу көрүнүктүү 
жазуучулардын катарында мурда эч ким билбеген, аты 
угулбаган Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, бөтөнчө 
«Бетме-бет», «Жамийла» повесттери бийик баага татык- 
туу болот. 1958-жылы Москвада Ьолуп өткөн декада кыр- 
гыз адабиятынын өткөн жолун корутундулоо менен бир- 
ге, анын андан ары өсүшүнө өзүнчө бир багыт берген.

Драматургия. Улуу Атамекендик согуш мезгилинде кыр- 
гыз драматургиясы проза, поэзия сындуу өзүнүн бүткүл 
идеялык көркөмдүк күч-кубатын «батьнп багытына» (И. Эрен- 
бург) бурду. Алар чыгармачылык изденүүлөрүн дароо согуш- 
тук «рельсага» которушуп, өздөрүн «окоптун жазуучулары» 
(А. Сурков) катары сезишти. Өздөрүн жайынча гана калем 
кармаган киш илер катары эмес, «адабияттын армиясы» 
(А. Токомбаев) деп аташты. Согуш учурунда кыргыз сахна- 
сы кептин чыныгы маанисиндеги фронттук аянттын сахна- 
сына айланды. Ортого чыгып, адамдардын тике мандайына 
келип, эл менен бетме-бет сүйлөшүү кыргыздын элдик сөз 
өнөрүндө, искусствосунда илгертен жашап келген салт бол- 
гон. Жомокчулар, дастанчылар, тандайынан чаң чыккан
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акындар, төкмөлөр калың элдин бет мандайында тил безеи 
ьфдашкан, үгүт айтып, жар чакырышкан. Алардын чыгар- 
мачылык өнөрү жамы көпчүлүктүн тикеден-тике көз алдын- 
да телчигип, жетилип, өсүп-өнүккөн. 20-30-жылдардагы 
театр сахнасынын калың эл менен болгон эң тыгыз байла- 
нышы мына ушул салттан угуттанып чыккан. Улуттук 
театр сахнасынын, драматургиянын 20-30-жылдарда ажы- 
рагыс касиетине айланган ачык граждандуулук, үгүтчүл дух, 
баатырдык башталма сыяктуу белгилери согуш жылдарын- 
да ого бетер күч алды. Бет алдында калкамандаган көпчүлүккө, 
бүтүндөй эл-журтка тикеден-тике кайрылып, сөз айтуунун 
зарылдыгын драматургия согуш жылдарындагыдай эң күчтүү, 
эң ачык жана даана сезбесе керек.

Адегенде согуш баш талар менен эле бир нече бир 
көшөгөлүү пьесалар пайда болду. Мекендин патриоттук ча- 
кырыгына жооп катары дүрбөлөңдүү катаал учурдун шары 
менен чапчаң жазылган бул чакан драмалык чыгармалар 
(К. Жантөшев «Көбөштүн көктүгү», А. Токомбаев «Токой- 
дун кожоюндары», Т. Саманчин «Чалдардын жоруктары», 
Т. Сыдыкбеков «Майдандан») өздөрүн аскердик катарга 
чакырылган жоокер катары сезген жазуучулардын калк- 
ка кайрылып, чукул айткан, чын пейилден сызылып чык- 
кан чакырык сөзү, патриоттук үндөөсү сыяктуу көрүнөт. 
Ушундай алгачкы кадамдардан кийин А. Токомбаевдин 
«Ант» (1942), Ж . Бөкөнбаевдин «Тоонун кызы» (1942), 
К. Эшмамбетовдун «Кара туман» (1942), О. Сарбагышев 
менен К, Жантөшевдин «Азаматтар» (1942), К. Маликов 
менен А. Куттубаевдин «Патриоттор» (либретто, 1942), 
Р. Шүкүрбековдун «Кек» (1943), К. Жантөшевдин «Өч»
(1943), Т. Байжиевдин «Жигиттер» (1944), А. Осмоновдун 
«Баатырдын өлүмү» (1945) сыяктуу көп көшөгөлүү драма- 
лары ж арыкка келди. Бул драмалык чыгармалардын кан- 
дай маанидеги, кандай багыттагы пьесалар экендигин алар- 
дын аттарынын өзү эле ачык айтып турат. Пьесалардын 
аталыштарынан эле автордун эмнени көздөгөндүгү жана 
согуш учурундагы элдин болуп көрбөгөндөй чыйралган ду- 
хунун илеби келип турат.

Элдик мурастарды, фольклордук сюжеттерди өздөштү- 
рүүгө карата 30-жылдардагы умтулуш согуш мезгилинде 
күч алды. Бул мыйзамченемдүү эле. Себеби, Ата журтту 
фашизмден коргоого жапырт эл көтөрүлгөн кырдаалда 
акын, жазуучулар элдин өткөндөгү баатырдык күрөшүн, 
эл-жерге болгон патриоттук сүйүүсүн камтып турган фоль- 
клордук мурастарга кайрылбай коюшу мүмкүн эмес эле.
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Элдик чыгармалардын бай патриоттук мазмуну биздин 
элдин фашисттик баскынчыларга каршы эркиндик жана 
көз каранды эместик үчүн жүргүзүп жаткан күрөшү менен 
тикеден-тике үндөшүп турган. Согуш мезгилинде орус ада- 
биятында А. Н. Толстойдун «Иван Грозный», О. Литов- 
скийдин «Александр Невский», И. Луковскийдин «Адми- 
рал Нахимов», казак адабиятында М. Ауэзовдун «Кара- 
кыпчак Кобыланды», Ш. Хусаиновдун «Амангелди», өзбек 
адабиятында Уйгун менен И. Султановдун «Алишер На- 
вои», X. Алимжандын «Муканна», азербайжан адабия- 
тында Самед Вургундун «Вагиф» сыяктуу көптөгөн дра- 
малык чыгармалары жаралган.

Согуш убагында элди тарыхтын баатырдык салттарында 
тарбиялоонун зары лды гы н а учурунда бөтөнчө көңүл 
бөлүнгөн. Ж . Бөкөнбаев баш болгон чы гармачы л топ 
түзүлүп, аларга «Манастын уулу Семетей» деген көркөм 
фильм тартууга атайын тапшырма берилген. Мындай кам- 
кордук драм атургияда элдик мурастарга кы зы гуунун 
күчөшүнө өбөлгө түзгөн. К. Ж антөшевдин «Курманбек», 
К. Маликов менен А. Куттубаевдин «Ж аңыл», Т. Сыдык- 
беков менен К. Рахматуллиндин «Манас менен Алмам- 
бет» драмалары, А. Токомбаев менен К. Маликовдун «Ма- 
нас», К. М аликовдун «Сейтек» либреттолору жаралды. 
Бул чыгармалар өз учурунда элдин патриоттук ой-сези- 
мин ойготууда маанилүү роль ойногон.

Эпостук сю жеттен алы ны п ж азы лган  драмалардын 
ичинен 1944-жылдан баштап республикалык драмалык 
театрда коюла баштаган «Курманбек», 1941-1942-жыл- 
дары Нарын, Пржевальск, Токтогул театрларында көз жа- 
рып, 1946-жылдан тартып борбордук сахнада ойноло баш- 
таган «Жаңыл» пьесалары бөлүнүп турат. «Курманбек» 
драмасы кыргыз драматургиясынын фольклордук казы- 
насынын сюжеттеринин негизинде көркөм чыгарма жа- 
ратуу жолундагы бийик белинин бири болуп эсептелет. 
«Курманбекте» кыргыз элинин чет элдик басып алуучу- 
ларга карш ы күрөшү бөтөнчө эргүү менен курч мүнөздө 
таланттуу көрсөтүлгөн. Драмадагы образдар байлыгын 
калкка төкпөй-чачпай толук жеткирүүдө Кыргыз мамле- 
кеттик драма театрынын актёрлорунун, айрыкча СССРдин 
эл артисти Муратбек Рыскуловдун үлүшү зор болгон. «Кур- 
манбек» драмасында козголгон баатырдык патриоттук те- 
маны андан ары уланткан, элге кеңири белгилүү «Жаңыл 
Мырза» дастанынын негизинде жазылган К. Маликов ме- 
нен А. Куттубаевдин «Жаңыл» пьесасы болду. К. Жантө-
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шев сыяктуу бул авторлор да элдик поэманын сюжетине 
чыгармачыл мамиле жасап, өзгөртүп иштеп чыгышкан. 
Сюжеттин борборунда калк таламын коргогон, өз элине 
калка болгон баатыр кыз Ж аңыл турат. Негизги драма- 
лы к окуялар мына ушул башкы образдын тегерегинде 
өнүгөт. Авторлор драмада феодалдык уруулук мамилелер 
үстөмдүк кылган доордогу баатыр кыздын татаал тагды- 
рын, өз элинин көз каранды эместиги үчүн, өзүнүн жеке 
намысы, адамдык бедели, аялдык кадыр-баркы жана эр- 
киндиги үчүн жүргүзгөн каарманды к күрөшүн элестүү 
көрсөтүшкөн. «Жаңыл Мырза» драмасы учурунда респуб- 
ликалык сахнада зор ийгилик менен коюлган.

Согуш мезгилинде драматургияда жеке эле фольклор- 
дук сюжеттердин негизинде эмес, тарыхый темада да 
пьеса жазууга аракеттер болду. А. Осмоновдун «Ак Мөөр» 
пьесасы (1944) турмушта реалдуу ж аш ап өткөн айтылуу 
эки ашыктын — Ак Мөөр менен Болоттун армандуу таг- 
дыры жөнүндө баян кылат.

Согуш учурундагы драматургияда ооруктун турмушу 
кеңири чагылды деп айтуу кыйын. Бул темада Т. Саман- 
чиндин «Аркада» (1942), К. Ж антөшевдин «Ким кант- 
ти?» (1942), А. Осмоновдун «Ким болду экен?» (1943), 
«Махабат» (1943) сыяктуу аз сандагы гана пьесалар пай- 
да болду. Согуш мезгилинде оорук жөнүндөгү пьесалар- 
дын аз жаралыш ынын себебин ал кезде бүткүл көңүлдүн, 
барды к ой-санааны н  ф ронтко бурулган ды гы  менен 
түшүндүрүү жөндүү.

Улуу А тамекендик согуш учурунда кы ргы з драма- 
тургиясы ны н тары хы нда идеялы к көркөмдүк ж актан 
өйдөлөп өсүүнүн, жетилүүнүн мезгили болду. «Бардыгы 
фронт үчүн, бардыгы жеңиш  үчүн» -  театрдын ж ана 
драматургдардын чыгармачылыгы мына ушул күжүрмөн 
чакы ры к менен аны кталды . Согуш мезгилинде кыр- 
гыз драматургиясынын өзүнүн ж аралган  күнүнөн тар- 
тып кан -ж аны н а сиңген принциптери — эл турмуш у 
менен ты гы з байлан ы ш , курч  граж д ан д у у л у к , тур- 
муш тагы ж аркы н каармандык баштамаларды бекемдөө 
сы яктуу касиеттери өзгөчө даана көрүндү. Терең опти- 
м и зм , совет адам д ар ы н ы н  ж ең и л б ести ги н е  ч екси з 
ишенүү -  драматургиянын уруш учурундагы эң мүнөздүү, 
эң көрүнүктүү белгиси эле. Турмуштун өзү, согуш мезги- 
линин духу драматургияда баатырдык драманын басым- 
дуу болушун шарттады. Майдан темасынан алынган ошол 
баатырдык драмалар өзүнүн бийик патриоттук пафосу,
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граждандык чакырыгы, улуттук мүнөздүн мыкты белги- 
лерин жалпылаш тырып көрсөткөндүгү менен баалуу.

1946-1954-жылдар аралыгында драматургия айдыңын- 
да Р. Шүкүрбековдун «Эки дос», «Жашыл токой», «Менин 
айлым»; А. Осмоновдун «Экинчи бригада», «Ракыя», «Ко- 
рукчу Кооман», «Абылкасым Жанболотов», «Күмүш булак»; 
К. Жантөшевдин «Бир үйдө»; Р. Шүкүрбеков менен А. Свис- 
туновдун «Баатырдын жолу»; К. Бектеновдун «Айкын жол»; 
А. Куттубаев менен К. Маликовдун «Биз баягы эмеспиз»; 
К. Бектенов менен К. Казангаповдун «Берекелүү өрөөн»; 
Т. Абдумомуновдун «Кумдуу чап», «Замандаштар», «Кур- 
ман»; К. Маликовдун «Шахтёр кызы»; М. Борбугуловдун 
«Мелдеш», «Бир бүлөдө»; Ш. Бейшеналиевдин «Уядан уч- 
кандар»; М. Алыбаевдин «Зоотехник Буйлашев» деген 
сыяктуу көптөгөн пьесалары пайда болду. Алардын темала- 
ры ар түрдүү, мисалы, Р. Шүкүрбековдун «Жашыл токой» 
колхоз айлын көрктөндүрүү, жашьшдандыруу маселесин коз- 
госо, А. Осмоновдун «Күмүш булагы» айылдагы эски менен 
жаңынын күрөшүн сүрөттөйт. «Биз баягы эмеспиз» пьеса- 
сы согуштан кийин ирилешкен чарбанын өзгөрүшүнө ар- 
налса, Т. Абдумомуновдун «Кумдуу чабы» кыргыз геолог- 
дорунун турмушун, «Курман» пьесасы медицина кызмат- 
керлеринин түйшүгүн көрсөтөт. Ш. Бейшеналиевдин «Уядан 
учкандар» студент жаштар жьнүндө баяндаса, Р. Шүкүрбе- 
ков менен А. Свистуновдун «Баатырдын жолу» пьесасы 
Балыкчы темир жол курулушуна арналган, К. Жантөшев- 
дин «Бир үйдөсү» үйбүлө турмушун, күндөлүк тиричилик- 
теги чыр-чатактарды көрсөтүүгө багышталса, М. Борбугу- 
ловдун «Мелдеш» драмасы нда пахтачы лы кты н түмөн 
түйшүгү тууралуу баян этет. Кыскасы, согуштан кийинки 
пьесалардын тематикасына көз чаптырсак, эл чарбачылы- 
гында драматургдардын калеми тийбеген тармак калбаган 
сыяктуу. Тынчтык курулуштун маселелери, көп жылдык 
кандуу согуштун айынан алсызданган экономиканы тез арада 
көтөрүү, эл чарбасын тез темпте өнүктүрүү озуйпалары би- 
ринчи планга калкып чыккан убакта драматургиянын мына 
ушундай граждандык пафосу өз күчүнө кирди.

Өндүрүш темасына арналган пьесаларда көзгө оркоюп 
көрүнүп турган нерсе -  бул жандуу адамдын өндүрүштүк, 
чарбалык маселелердин далдаасында калгандыгы.

Ж андуу адам тагдырларынын чарбалык процесстердин 
көлөкөсүндө калы ш ы , психологиялык проблемалардын 
өндүрүштүк маселелер менен алмаштырылышы өңдүү ор- 
чундуу кемчиликтер жалаң эле кыргыз драматутгиясын-
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Да эмес, ошол кезде жалпы эле совет адабиятына мүнөздүу 
кемчиликтердин бири болгон мындай илдетке чалдыккан 
пьесалар жөнүндө советтик жазуучулардын Бүткүл союз- 
дук II съездинде А. Корнейчук мындай деп таамай айт- 
кан: «Өндүрүш темасындагы пьесалар адам тагдырлары 
тууралуу толкундануу менен айтылган чыгармадан көро 
айыл чарбачылыгынын, өнөр жайдын тигил же бул тарма- 
гы жөнүндөгү справочникке көбүрөөк окшошуп турат>>.

Дегеле, согуштан кийинки учур бүтүндөй совет адабияты 
үчүн абдан кыйын жана татаал мезгил болду. Бул жылдары 
көркөм адабиятта кеңири жайылган « конфликтсиздик тео- 
риясы>>, айрыкча, драматургияга терс таасирин тийгизди. 
Конфликтсиздик «теориясы» адабиятта өзүнүн илимий не- 
гизделишине ээ бөлгон өз бетинче теориялык система ката- 
ры чыкпаса да, анын өзүнүн белгилүү бир «философия- 
лык» жана «социологиялык» тамыры болгон. Бул «теория» 
антогонисттик таптардын жоюлушуна байланыштуу совет- 
тик коомдун социалдык-саясий биримдигинин шартында ка- 
рама-каршылыктын болушу мүмкүн эмес деген жобого таян- 
ган. Мындай туура эмес көзкараш көркөм дүйнөгө да кеңи- 
ри тараган. Бул «теориянын» таасири менен адабиятчылар- 
дын бир даары социалисттик реализм эстетикасынан конф- 
ликт деген категорияны алып таштоону талап кылууга чей- 
ин барышкан.

Конфликтсиздик теориясынын натыйжасында драма- 
тургияда кыйлага чейин коомдук турмуштун чыныгы ка- 
рама-каршылыктарына негизделген колониянын ордуна 
реалдуу татаалдыктарды жана муктаждыктарды айланып 
өткөн, майда ыйкы-тыйкылыктарга, жеңил-желпи пикир 
келишпөөчүлүктөргө негизделген, көңүлдү көп оорутпаган 
айтылуу «жакшы» менен «эң жакш ы», «мыкты» менен 
«сонундун» ортосундагы «конфликттердин» арааны жүрдү. 
Өйдө ж акта аталган пьесалардын көпчүлүгүнөн турмуш- 
тун тигил же бул тенденциясын алып жүргөн бири-бири- 
не карама-каршы турган мүнөздөрдүн кандайдыр бир олут- 
туу кагылышын кездештирүү кыйын. Оң кейипкерлерге 
айрым кишилердин жаңы маселелерге убактылуу маани 
бербөөчүлүгү же көзү жетпей жаткандыгы (мисалы, каар- 
ман электростанция же мончо курууга карш ы чыгат, ми- 
чуринчил жаштардын аракетин жактырбайт же көпчүлүккө 
кошулуп эмгек кылгандан эринет) сыяктуу гана анчейин 
омоксуз каршылыктарды жеңип өтүүгө туура келет.

Драматургия 50-жылдарды ортолой барып гана үстүрт, 
жасалма, параддык пафостон арыла баштады. Дал ушун-
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дай адабий кырдаалда Т. Абдумомуновдун «Тар капчы- 
гай», «Атабектин кызы», «Ашырбай» пьесаларынын жа- 
рыкка келиши драматургияда жаңы көркөмдүк жылыш- 
тардын, маанилүү өзгөрүүлөрдүн башталгандыгын айгине- 
леди. Албетте, бул пьесаларда да кемчиликтер, көркөмдүк 
өйдө-ылдыйлыктар жок эмес. Бирөк, «конфликтсиздик 
теориясы» үстөмдүк кылган жылдарда драмада орун алган 
штамп, канондордун бузулушу дал ушул чыгармалардын 
сахнага чыгышы менен башталгандыгы ырас.

«Тар капчыгай» пьесасы Т. Абдумомуновдун драмалык 
жанрдын жанр катары бөтөнчөлүгүн туюнуп, анын сырла- 
рын, драмалык чеберчиликтин ыкмаларын акырындап 
өздөштүрө баштагандыгын айгинелейт. Пьесада кейипкер- 
лердин речи жандуу, алардын сүйлөшүүлөрүнөн, реплика- 
ларынан улам кимдин эмнени жактаары, кандай ойлоноо- 
ру ачыкка чыгып, өз ара мамилелер курчуп, ортодон «жа- 
рака» кетип, атаандашуу күчөйт, сюжеттин драматизми 
чыңалат. Натыйжада Муктар, айрыкча Керкибашев жана 
Майсалбүбү сыяктуу кейипкерлердин образы кадыресе жан- 
дуу фигурадай көз алдыга келет. «Тар капчыгайдагы» дагы 
бир белгилей турган нерсе -  бул автордун адамдардын чыл- 
гый «өндүрүштүк» маселелердин агымына чумутуп жи- 
берүүдөн өзүн оолак кармагандыгы, «Тар капчыгайды» дра- 
матург өндүрүш жөнүндөгү эмес, өндүрүштөгү адамдар, алар- 
дын эмгеги, тагдыры, жашоосу жана күрөшү тууралуу жа- 
зылган чыгарма катары жарата алган.

Т. Абдумомуновдун «Атабектин кызы» пьесасы менен 
кыргыз драматургиясында алгачкы жолу жеке кишинин керт 
башынын күндөлүк жашоо тирлиги, максат-кызыкчылык- 
тары, түйшүгү, пенделик күрөшү, үйбүлө тагдыры, кайгы- 
кубанычы келип кирди. Бул тема мурда да козголуп келген. 
Бирок аларда бул маселе мурдагы пьесаларда алынган тема- 
нын бир гана катмарын түзөр эле. Мурдагы драмалык чы- 
гармаларда каарман тигил же бул топтун өкүлү, тигил же 
бул адамдык сапаттын алып жүрүүчүсү же моралдык, социал- 
дык принциптин персонификациясы катары аракет кьшса, 
«Атабектин кызында» автор кадимки эле турмуштагы тирүү 
кишинин, анын жеке пенделик тагдырын, жан дүйнөсүнүн 
карама-каршьшыгын көркөм иликтөөгө алат. Чыгармада тур- 
м уш ка ж аң ы дан  кадам  ш и лтеген  кы зд ы н  ал гач кы  
мүдүрүлүүсү, жаңылуусу жана турмуштун карама-каршылык- 
туу, өңгүл-дөңгүл өр жолунда кагьшып-согулушу, граждан- 
дык, адеп ахлактык жактан жетилиши, кийинчерээк көом- 
дөн өз ордун таап, коллективге кошулушу сүрөттөлөт.
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Адабиятта тарыхый тема, улуттук турмуштун эскиден 
жаңыны карай өсүп-өнүгүш жолдорун аңдай билүүгө бол- 
гон коомдук муктаждыктан улам пайда болоору белгилүү. 
50-жылдар кыргыз калкынын өзүн-өзү аңдап түшүнүүсүнүн 
жаңы тепкичин белгиледи. Бул жылдары кыргыз драма- 
тургиясында ж аралган К. Ж антөшевдин «Эл ырчысы» 
(1952), «Каныбек» (1956), К. Маликовдун «Бийик жер- 
де» (1956), Т. А бдумомуновдун «А ш ырбай» (1957), 
М. Борбугуловдун «Барпы» (1958) сыяктуу драмалары 
мына ушундай муктаждыктардан улам ж ары кка келди 
деп айтсак болот. Улуу Токтогулга арналган биринчи та- 
рыхый өмүр баян 30-жылдары ж аралган «Эл ырчысы» 
пьесасында өткөн кылымдын 90-жылдарынан Октябрдын 
жеңишине чейинки мезгил, бул аралыктагы  Токтогул- 
дун өмүрүнүн урунттуу учурлары: Сибирге чейинки жана 
Сибирдеги турмушу, андагы орус элинин өкүлдөрү менен 
болгон мамилеси, сүргүндөн келиш и, революциянын ал- 
дындагы көргөн күндөрү, күрөшү, акыркы эркиндик та- 
ңынын атышы сыяктуу бай окуялар камтылат.

М. Борбугуловдун Токтогулдун замандашы Барпынын 
турмушуна арналган 50-жылдарда тарыхый өмүрбаян те- 
масы менен бирге тарыхый-революциялык тема да өнүгүш 
алды. К. Маликовдун «Бийик жерде», К. Жантөшевдин 
аты уйкаш романынын негизинде жазылган «Каныбек» 
драмалары өздөрүнүн козгогон темасы, таянган материа- 
лы, көтөргөн маселеси жагынан бири-бирине үндөш. Эки 
драма тең К ы ргы зстанда Совет бийлигин орнотуунун 
өрттүү жылдарына арналган.

«Ашырбай» драмасынын тарыхый баалуулугу анын 
Октябрь революциясынын алдындагы кыргыздын калың 
букарасынын азаптуу турмушун, алардын аң-сезиминин 
ойгонушун, социалдык козголуусун, эпикалык кең арым 
менен чагылтканында гана эмес, эң негизгиси, ошо тоо- 
лук каратаман калктын оор турмушун жана кыргыз жер- 
гесиндеги революциячыл төңкөрүштү адамдын ички жан 
дүйнөсү аркылуу, инсандардын жеке индивидуалдуу таг- 
дыры аркылуу көрсөтүп бергендигине байланыштуу. Пье- 
садагы Ашырбай менен Дадыйдын ишенимдүү жана даана 
тартылган образдары өз мезгилинин социалдык-психоло- 
гиялык орчундуу, мүнөздүү белгилерин камтып турганды- 
гы, кайталангыс индивидуалдуу боёктору менен бөтөн- 
чөлөнөт жана бул мүнөздөр жалаң гана драматургдун эмес, 
ж алпы  эле 50-ж ы лдардагы  драм атургияны н инсанды 
көркөм өздөштүрүү процессиндеги маанилүү баскыч болуп 
эсептелинет.

КАСЫМАЛЫ БАЯЛИНОВ 
(1 9 0 2 -1 9 7 9 )

«Чабалекей менен жылан», «Түлкү менен суур» деген 
аңгемелери менен прозага биринчи кадамын шилтеген 
Касымалы Баялинов азыркы Ы сыккөл областынын Тоң 
районуна караш туу «Көкмойнок» совхозу ж айгаш кан 
жерде орто дыйкандын үйбүлөсүндө туулган.

Мен өзүм жомок билбесем да жамак билген балдардын 
жомогун угууну жакш ы көрүүчү элем. Бара-бара жомокко 
шыктуу болуп кеттим. Жомок айтып берем деген киши бол- 
со, артынан ээрчип алар элем... Мектепте окуй баштаган 
кезимде да эл жомогуна сүйүүм арта баштады. Анткени, ал- 
дыңкы класстагы балдар ошол квзде чагатай тилинде басы- 
лып чыккан күн чыгыш эл жомогун «Жаанша», «Шакир- 
Шакират», «Алпамыш» деген китептерди өкушар эле. Мен 
алардын окугандарын ынтаамды коюп тыңшаар элем. Кий- 
ин мен өзүм да ал китептерди кайта-кайта окуп чыктым. 
Ичиндеги геройлору көз алдымда элестеп, уктабай таңды 
атырган күндөрүм да болор эле»1, -  деп эскерген ал.

Ж азуучунун революцияга чейинки өмүр жолу кыргыз 
жазуучуларынын улуу муундагы өкүлдөрүнүн көпчүлүгүнүн 
өмүр жолундай эле 1916-жылдагы кыргыз элинин улут- 
тук боштондук кыймылына туура келген. Касымалы да 
эл менен ал жылдары кытай жерине барып, оор кыйын- 
чылыктарды башынан өткөргөн: эки жаш ында энесинен, 
тогуз жаш ында атасынан ажыраган, жетим бала уйгур 
байларына малай жүрүп, эми иниси менен эптец жан сак- 
таган. Революциянын жеңишинен кийин кайра Мекени- 
не кайтыш кан эл менен кошө Касымалы да жолдо оор 
азаптарды башынан өткөрүп, ачкачылыкта ортончу ини- 
си Абдылдадан ажырап, кичи иниси Абдыбек менен араң- 
дан зорго кыргыз жергесине жеткен. Атбашыда, андан 
кийин Кочкордо болушуп, акыры, 1918-жылы Төкмокко 
келип туруп калы ш ат, Инисин ушул шаардагы жетим 
балдар үйүнө өткөрөт. Мына ушул учурдагы турмушу жа-

1 М. Түлөгабылов. К асы м алы  Б аялиновдун  чы гарм ачы лы к ж олу, 
Фрунзе, «Илим*, 1966, 10-бет.



зуучу өзүнүн акыркы жылдарында жазып бүткөн «Кыйми 
өткөөл» деген автобиографиялык повестинде кеңири чп 
гылдырылган. Токмокко солдаттар келгенде алгач алар 
турган казармада ат багуучу, жол бөлүмүндө жумушчу, бас 
маканада кагаз ташыгыч, милиционер болуп иштейт. 1910 
жылы күз айларында Токмок шаардык партия комитети 
аны Ташкендеги партиялы к советтик кызматкерлердп 
даярдап чыгаруучу алты айлык курска жиберет. Окуусун 
бүткөндөн кийин Алмата областтык комсомол комитетипг 
жиберилип, ал жерден Нарын ш аарды к комсомолдук 
кызматка жөнөтүлөт. Ал Нарын шаардык, Атбашы, К('»ч 
кор райондук комсомол уюмдарын уюштуруу ишине а я  
тивдүү катышат. 1920-жылы күз айларында кайрадан Таш 
кенге келип, адегенде мугалимдердин алты айлык курсуна 
кирет да, аны бүткөндөн кийин Алматадагы казак-кыргьы 
агартуу институтунда окуп, аны 1925-жылы бүтүрүп чыгат. 
Кыргызстанга келгенден кпйин аны областтык партия ко- 
митети Москвадагы СССР элдеринин Борбордук басмасыиа 
кыргыз секциясына редакторлук кызматка жиберет. 1920- 
жылы Фрунзеде Кыргызстан мамлекеттик басмасы ачыл- 
ганда анын башкы редактору болуп дайындалат. Адабият 
жана журналистика боюнча терең билим алууну максат 
кылган Касымалы 1928-жылы Москвадагы Бүткүл союздук 
журналисттер институтуна кирип, аны 1933-жылы ийги- 
ликтүү бүтүрүп чыгат. Келгенден кийин уКетиөгүз районун- 
Да МТСтин саясий бөлүмүнүн башчысы, кайрадан Кыргыз- 
мамбаста редактор, Кыргыз главлиттин начальниги, Улуу 
Атамекендик согуш мезгилинде «Ысыккөл правдасы» ге- 
зитинин редактору, согуштан кийин «Советтик Кыргыз- 
стан» (азыркы «Алатоо» журналынын) башкы редактору, 
1949-жылдан 1953-жылга чейин Кыргызстан жазуучулар 
союзунун башкармасынын председатели болуп иштеген. 
1954-жылдан тартып Касымалы Баялинов чыгармачылык 
эмгектин үстүндө иштеген. 1968-жылы Кыргыз ССРинин 
эл жазуучусу деген ардак наам берилген. Касымалы Бая- 
линовдун кыргыз совет адабиятынын өнүгүшүндөгү жана 
коомдук иштердеги сиңирген эмгегин жогору баалап, Кыр- 
гыз өкмөтү эки жолу «Эмгек Кызыл Туу», «Ардак белги- 
си» ордендери, «1941—45-жылдардагы Улуу Атамекендик 
согушта каарман эмгеги үчүн» медалы менен сыйланган, 
бир нече жолу Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиу- 
мунун Ардак Грамоталарына татыктуу болгон. Касымалы 
Баялинов 1979-жылы 77 жаш курагында Фрунзе шаарын- 
да дүйнөдөн кайткан.
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Кыргыз профессионал ж азм а адабиятынын алгачкы 
муундарынын көпчүлүгү сы яктуу эле К. Баялинов да 
өзүнүн чыгармачылык ишин ыр жазуу менен 1920-жылы 
Алмата ш аарында Казак-кы ргы з агартуу институтунда 
окуп жүргөн кезинде баштаган. К. Баялиновдун адабий 
ишке кызы гуусуна ж ана кы ргы з ж азм а адабиятынын 
алгачкы муундарынын ичинен проза жанрына анын реа- 
листтик салтына эртерээк аралашып кетишине револю- 
цияга чейин эле арап жана орус тамгаларында окуганга, 
жазганга жарап калгандыгы да өбөлгө түзгөн деп айтыш- 
ка мүмкүнчүлүк бар.

К. Баялинов окуп жүргөн жылдарында эле А. С. Пушкин- 
дин, М. Ю. Лермонтовдун, И. С. Тургеневдин, Л. Н. Толстой- 
дун, А. П.Чеховдун чыгармаларын казак-татар тилинде- 
ги котормолор менен эле бирдикте түп нускасында окуп 
үйрөнгөндүгүнө, жогорку жазуучулардын айрымдарынын 
чыгармаларын кыргыз тилине которууга аракеттер жа- 
сап, н аты й ж ад а  М. Ю. Л ерм онтовдун  «Үч курм а» , 
М. Горькийдин «Куш күнөөсү» а т т у у  чыгармаларын кото- 
руусуна, чыгармачылык жолун жаңыдан баштаган мез- 
гилден тартып эле учурдун талабына өз убагында үн кошо 
алыш ына фундамент түзгөн дешке толук мүмкүнчүлүк 
берет. Анын биринчи ы рлары  ошол өзү окуп жүргөн 
институттун алдында чыгуучу «^Кас калем» дубал гези- 
тинде ж ары яланган. Андан кийин казак тилинде гана 
чыга турган «Тилчи» гезитине 1923-жылы «Эсиң барда 
этиң жап» деген макаласы, 1924-жылы «Биз ким элек, 
ким болдук» деген ыры басылып чыккан.

Караңгы түн,
Кайгылуу күн
Кырылды кыргыз кор болуп.
Акты каны,
Чыкты жаны
Кара суудай сел болуп.
Жан соогалап,
Эл аралап
Кытайга качты калганы.
Малдан ажырап,
Кезү чачырап
Кор болду анда барганы, -  

деп ырда кыргыз элинин 1916-жылдагы улуттук-боштон- 
дук кыймыл учурундагы көргөн оор азаптары жаңыдан 
калам  карм аган  ж аш  талапкер тарабынан кы йла эле 
элестүү сүрөттөлгөн. Ырдын түзүлүшүндө да фольклорго
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караганда жазма поэзияга мүнөздүү болгон курулмалар- 
дын бар экендигин даана байкоого болот. Мындан кийин 
«Эркинтоо» гезитинин 1925-жыл, 16-июлдагы санына 
«Селкиге», кийинчерээк ошол эле гезитке «Алатоө өткөн 
күндү ойло!» деген ырлары ж арык көрөт. Бул ырлары да 
өз учуру үчүн мааниси ж агы нан актуалдуу, кадыресе 
көркөмдүккө ээ болгон ырлар болучу.

К. Баялиновдун алгачкы ж азылган прозалык чыгар- 
масы элдик оозеки жомоктордун сюжетинин негизинде 
1925-жылы жазылган «Суур менен түлкү», «Чабалекей 
менен жылан» аттуу чакан аңгемелери болуп эсептелет. 
Ж азуучунун бул аңгемелери 1927-1928-ж ы лдары  эки 
ж ы лы  катары  менен өзүнчө китеп болуп чы ккан. Бул 
аңгемелерде ж азуучу даяр сюжеттерди пайдаланса да, 
аларды көркөм аңгеменин деңгээлине чейин жеткирүүгө 
аракеттенгендиги ачык көрүнүп турат. Ошондуктан бул 
аңгемелер жазуучунун өзү үчүн да, жаңыдан өнүгө башта- 
ган жазма адабиятыбыз үчүн да алгачкы  кадамдардын 
бири катарында, ал эми кыргыз балдар адабиятынын та- 
рыхындагы биринчи прозалык чы гармалар катарында 
бааланууга тийиш. Ошентип, Касымалы Баялинов өзүнүн 
чыгармачылыгын ыр жазуу менен баштаса да, улуу муун- 
дагы жазуучуларыбыздын арасынан реалисттик прозада 
жөндөмдүүлүгүн сыноо ишине биринчилерден болуп ки- 
риш ти. 1926-ж ы лы  «Эркинтоо» гезитине «Ж етимдин 
өлүмү» (кийин «Мурат» деген ат менен кайрадан басыл- 
ган) аттуу аңгемеси жарыяланды. Сюжеттик курулушу, 
көркөмдүк сапаты жагынан анчалык жогорку деңгээлге 
көтөрүлө албаса да, жазуучунун прозага шилтеген алгач- 
кы кадамы катарында баалуу. 1928-жылы «Ажар» аттуу 
повести (араб алфавити менен) өзүнчө китеп болуп чык- 
ты. «Ажар» повестинин ж ары кка чыгыш ы Касымалы 
Баялиновду өзүнүн окурмандарына келечектүү прозаик 
катарында таанытты, ошол эле учурда кыргыз ж азма ада- 
биятындагы эң маанилүү окуя ж ана ийгилик катарында 
кабыл алынды да, адабиятыбыздын тарыхында реалист- 
тик прозабыздын башталмасы болуп калды.

1929-жылы жогоруда көрсөткөн «Жетимдин өлүмү» аң- 
гемесин «Мурат» деген ат менен кайрадан иштеп чыкты. 
Бири-бирине мазмун жагынан үндөш келген «Кош жүрөк», 
«Турмуш түрткүсүндө», «Жетилген жетим» аттуу аңгеме- 
лерин, Ысыккөлдүн жээгиндеги асыл тукум ж ы лкы  заво- 
дунун ордендүү ж ылкычысы Кулболду кары яны н өмүр 
жолун чагылдырган «Бактылуу жылкычы» аттуу очеркин
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жазды . К. Баялинов бул ж ы лдары  котормочулук жу- 
мушта бир катар  ийгиликтерге ж етиш ти. М. Горький- 
дин «Макар Чудра» (1930), А. С. П уш киндин «Руслан 
жана Людмила», Л. Толстойдун «Кавказ туткуну» (1937), 
П. Н. Дороховдун «Болыпевиктин баласы» (1935) деген 
чыгармаларын кы ргы з окурмандарына өз эне тилинде 
окуусуна мүмкүнчүлүк түздү.

Улуу Атамекендик согуш совет адамдары үчүн зор сы- 
ноо болду. Согуш жүрүп ж аткан учурда кыргыз профес- 
сионал адабиятында күндөлүк турмуш окуяларына үн ко- 
шууга ийкемдүү болгон поэзия ж анры , прозада аңгеме 
жана очерктер алдынкы планга чыгып, алардын көпчүлүгү 
мезгилдүү басма сөздөрдүн беттеринен орун алып, эли- 
бизди патриотизмге, бааты рлы кка, эмгекке, достукка 
тарбиялоодо эбегейсиз зор ролду ойноду.

К. Баялиновдун чыгармачылык жолундагы «Ажардан» 
кийинки бурулуш этап мына ушул Улуу Атамекендик 
согуш жылдарында башталды. Бул жылдары такш алган 
прозаик катары нда анын калеминен согуш мезгилинде 
элибиздин көрсөткөн бааты рды гы , интернационализм 
ж ана достугу, күжүрмөн эмгеги көркөм чеберчиликте 
сүрөттөлгөн аңгеме, очерктери ж ана «Көл боюнда» повес- 
тинин айрым бөлүмдөрү жаралды. Улуу Атамекендик со- 
гуш учурунда «Кызыл Армия үчүн кызмат кылды», «Шаиф- 
тин аңгемеси», «Ал эми жетим эмес», «От ичинде» (Ада- 
лис менен бирге жазган) аңгемелери, «Аткарылган ант» 
деген очерки мезгилдүү басма сөздөрдө жарыяланды. Бу- 
лардын ичинде көлөмү жагынан кичинекейлигине кара- 
бастан «Ал эми жетим эмес» деген аңгемеси учурдун оор 
жүгүн аркалаган салмактуу чыгарма болуп эсептелет. Бул 
ангеме баарыдан мурун жазуучунун көркөм чеберчили- 
гинин өсүп жетилгендигин, айры кча анын чыгармачы- 
лыгына лаконизм мүнөздүү болуп калгандыгын көрсөттү. 
Аңгеме бар болгону эки гана кичинекей, бирок окуяга 
өтө бай бөлүктөн турат. Анын биринчи бөлүмүндө ленин- 
граддык кичинекей кы з Леланын согуштун алдындагы 
бейпил турмушу, согуш учурундагы ленинграддык көп 
балдар менен оорукка келгени сүрөттөлсө, экинчи бөлүмдө 
анын Кыргызстанга келгенден кийинки тагдыры көркөм 
чагылдырыл ат .

Аңгеменин сюжетинин жөнөкөй ж ана кы скалыгына 
карабастан, анын ичине аябагандай зор идея — бүтүндөй 
бир тарыхый окуя сыйгызылган. Улуу Атамекендик со- 
гуш ж ы лдары ндагы  К ы ргы зстанды н эмгекчилеринин



м айдандагы , ай ры кча ооруктагы  күж үрмөн эмгегин 
көркем чагылдырууда 1947-жылы К. Баялиновдун «Көл 
боюнда» иовестинин биринчи китебинин «Бакыт» деген 
ат менен ж ары кка чыгышы адабиятыбыздагы айрыкча 
зор окуялардын бири болду.

К. Баялинов согуштан кийин кеңири масштабдагы по- 
весть жана романдардын үстүндө иштеди. Окурмандардын 
сүймөнчүлүгүнө ээ болгон «Көл боюнда» повестинин би- 
ринчи китеби 1947-жылы «Бакыт» деген ат менен, 1952- 
жылы повесть толук бойдон «Көл боюнда» деген ат менен 
ж арыкка чыгат. «Көл боюнда» повести К. Баялиновдун 
буга чейинки чыгармаларынын ичинен көлөмдүүсү гана 
болбостон, идеялык-көркөмдүк жагынан да кеңири масш- 
табдуу, жазуучунун көркөм устаттыгынын өсүп жетилген- 
дигин да айгинелеген маанилүү чыгармасы болуп калды.

Согуш аяктагандан кийин дүйнөдө бекем тынчтыкты 
сактап калуу, жаңы согуш отун тутандыруучуларга кар- 
шы күрөш жүргүзүү, дүйнөнүн ар кандай кара күчтөрүнүн 
ушактоолоруна, идеологиялык фронттун душмандарына 
сокку урууда жазуучунун биринчи жолу «Литературная 
гезитинин» 1947-жылы 11-октябрдагы санына жарыялан- 
ган «Господин Поинтонго менин сунушум» деген публи- 
цистикалык чыгармасы өз мезгилинде айрыкча мааниге
ээ болду.

Ж азуучунун мындан кийин 1958-жылы «Курман жыл- 
га» аттуу повести, «Жеңиш», «Улуу курулуштарда», «Фу- 
никулер», «Тяныпан жазы», «Абхазияда» аттуу очеркте- 
ри ж ары кка чыкты. Ал ушул эле жылдары Гумер Баши- 
ровдун «Намыс», Кави Наджиминин «Ж азгы жел» аттуу 
романдарын кыргыз тилине которот.

К. Б аял и н о в  ал ты м ы ш ы н ч ы  ж ы л д ар д ан  тарты п  
өмүрүнүн акыркы жылдарына чейин кыргыз совет проза- 
сындагы тарыхый романдардын көрүнүктүүлөрүнөн бол- 
гон «Боордоштор» үчилтик романынын үстүндө иштеди.

Анын биринчи китеби 1962-жылы ж ары кка чыгат. 
Романдын биринчи ж ана экинчи китеби оңдоолору ме- 
нен 1970-жылы чыгармаларынын эки томдук жыйнагы- 
нын экинчи томуна басылган, үчүнчү китебин 1972-жылы 
бүтүргөн. Ж азуучу өзүнүн өмүрүнүн акыркы жылдарында 
«Кыйын өткөөл» аттуу автобиографиялык, «Нарындын 
кызыл туусу» деген документалдуу повесттерин, «Мол- 
до-Фатах жөнүндө баян» деген аңгемесин жазды. Булар 
1980-жылы «Кыйын өткөөл» деген повесттер жана аңге- 
мелер жыйнагында ж арык көрдү.
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К. Баялиновдун чы гарм ачы лы гы нда биринчи ж олу
1928-жылы араб тамгасы менен басылып чы ккан «Ажар» 
иовести айры кча орунда турат. Повесть ж ары кка чык- 
кан учурда эки саясий кы рдаал өзгөчө мааниге ээ бо- 
луп турган эле. Биринчиси, революциянын алдындагы 
кыргыз элинин башынан кечирген трагедиянын жарасы 
пйыга элек, аны кайталап калбоо үчүн күрөш жүргүзүү, 
мындан кем калы ш паган экинчи маселе -  ал Кыргыз- 
стандын шартында аялдар теңдиги жөнүндөгү маселени 
акыр аягы на чейин чечүү, иш ке ашыруу болучу. Мына 
ушул эки саясий маанилүү кырдаалды эске алганыбызда, 
♦Ажар» повестинин өзүнчө китеп болуп чыгып, элдин 
арасына таркалы ш ы  коомдук-саясий ж ана тарбиялы к 
мааниге ээ болгон.

Биринчиден, револю циянын алды ңкы  ж ы лдары нда 
кыргыз эмгекчилеринин башынан өткөргөн оор эконо- 
микалык турмушун, моралдык-саясий укуксуздугун кон- 
креттүү каармандардын элеси аркылуу көрсөтүү менен 
чыгарма элибизди өткөнгө кайрылбоого, эркиндикти кол- 
дон чыгарбай бекем сактап, аны чыңдоого тарбияласа, 
экинчиден, ошол учурда эски салттын чынжырын талка- 
лап, илимге, билимге, маданиятка умтулуп, ал үчүн бет- 
ме-бет күрөшкө чыгып жаткан кыргыз кыздары үчүн 1916- 
ж ылдагы улуттук-боштондук кыймылдын жеңилип ка- 
лыш ынан кийин чет жерде өз эркиндигин талашып, анын 
курманы болгон кы ргы з кы здары ны н өкүлү Ажардын 
элеси эркиндик-теңдиктин символу, күрөштүн таасын 
үлгүсү болгон. 1930-жылы «Ажар» повестинин аңглис, 
немец, француз тилдерине которулуп ж ары кка чыгышы 
эл аралык саясий мааниге да ээ болгон.

П ады ш ачы лы к Россияны н ж ан а ж ергиликтүү фео- 
далдардын эзүүсү револю ция болордун алдында эрк та- 
лаш кан элди кандай кайгы луу күнгө салгандыгын, жа- 
зы ксыз адамдар кандайча эркиндиктин курманы бол- 
гондуктарын А ж ар баш болгон каармандары  аркы луу 
бул повесть бүт дүйнө элине аш керелеген.

Мына ушундай зор саясий-коомдук, маданий-эстети- 
калы к мааниге ээ болгон «Ажар» повести жыйырманчы 
жылдын баш талышында гана чыгармачылык иш ке ки- 
риш кен автордун гана эмес, көркөм сөз өнөрүнүн ж азма 
түрүн ж аңы  гана баштаган ошол учурдагы кыргыз про- 
фессионал ж азм а адабиятынын ийгилиги болгон.

«Ажар» повести кыргыз прозасына 1916-жылдагы үркүн 
темасын биринчилерден болуп алып келди.
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«Ажар» повести. Повесттеги чагылдырылган тарыхый 
окуялар жазуучуга жакындан тааныш. Анткени, жазуу- 
чу ошондой окуяларды көзү менен көргөн, өз башынаи 
өткөргөн, 1916-жылдагы улуттук боштондук кыймылдын 
катышуучусу болгон.

1916-ж ы лдагы  кы ргы з элинин улуттук боштондук 
кыймылына кыргыз жазуучулары «Ажар» повести жа- 
ры кка  ч ы ккан  ж ы йы рм анчы  ж ы лдарда да, отузунчу 
жылдарда да, ал гана эмес кечээ кийин да кайрылышты. 
Бирок ал чыгармаларда элдик кыймылдын сүрөттөлүшү 
ар биринде ар башкача планда чечилген. Бул, албетте, 
закондуу көрүнүш. Анткени, бир эле окуя ар кандай жа- 
зуучу тарабынан жекече талантына, тандап алган мате- 
риалына, сүрөттөө ыкмаларына ж араш а ар кыл формада 
берилет. Мисалы, ушул эле теманы А. Токомбаев, А. Ток- 
томушев ыр түрүндө, М. Элебаев кара сөз түрүндө, Ж . Ту- 
русбеков драма түрүндө берген. А. Токомбаевдин рома- 
нында, Ж . Турусбековдун драмасында 1916-жылдагы 
көтөрүлүштүн чыгуу себептери, анын жүрүшү жана кый- 
мылдатуучу күчү терең, кеңири жана массалык сценалар- 
да толук чагылдырылса, М. Элебаевдин, К. Маликовдун, 
К. Баялиновдун повесттеринде булар анчалык денгээлге 
көтөрүлбөйт. Бирок бардыгында тең талашсыз бир чын- 
дык бар. Ал -  кыргыз элинин Улуу Октябрь социалист- 
тик революциясынын алдындагы эркиндик жана теңцик 
үчүн болгон күрөшү.

М ынаушул күрөш «Ажар» повестинде чыгарманын баш- 
кы каарманы, эркиндик эңсеген кыргыздын кызы Ажар- 
дын башынан өткөргөн окуяларынын негизинде, ошол 
кыргыз кызынын элестүү жана аянычтуу образы аркылуу 
иш жүзүнө ашырылган. Повестте жалгыз гана Ажардын 
тагдыры эмес, массалык сценаларды да көрөбүз. Револю- 
циянын алдыңкы жылдарындагы эмгекчи массанын тур- 
мушу, эркиндик үчүн болгон көтөрүлүшү, көтөрүлүштүн 
жүрүшү жана андан кийинки абалы жөнүндөгү сүрөттөөлөр 
мына ушул массалык сценаларда жатат. Ошондуктан по- 
весттин каарманы жалгыз гана Ажар эмес, чындыгында 
көпчүлүк кыргыз эли деп айтыш ка толук негиз бар. Чы- 
гармага Айткулу, Батма, Козубек, Ж апаркул, Көбөгөн 
сыяктуу элдин өкүлдөрү, айыл манабы Сагын, көтөрүлүштүн 
алдында хандыкка көтөрүлгөн Ж акыпбек, уйгур байы Са- 
битахун, дунган байы Чыр сыяктуу эзүүчү таптын өкүлдөрү 
катышат: Көтөрүлүш чыгаар алдындагы, көтөрүлүш учу- 
рундагы жана андан кийинки кыргыз элинин башынан
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өткөргөн окуяларды чыгармада Ажардан башка мына ушул 
каармандар алып жүрүшөт.

Революциянын алдыңкы жылдарында кыргыз эмгек- 
чилери кош эзүүдөн ж апа чегип, экономикалык жактан 
аябай начарлады. Ал аз келгенсип пады ш алык өкмөт 
тылга кызмат кылыш үчүн кыргыздардан солдат ала баш- 
тады. Солдатка жергиликтүү бийлөөчү таптын өкүлдөрү эмес, 
Айткулу сыяктуу кедейлерди жибертип жатты. Аскерге 
барбоо жөнүндө өз абалын билдирген Айткулу өндүүлөр Са- 
гын сыяктуу айыл манабынан кагуу-сокку жеп, кыңк эт- 
пестен аскерге кетишти. Күн санап күчөп бара жаткан мын- 
дай зомбулук жана оор турмуш акыры элдик көтөрүлүшкө 
алып келди. Курал-жараксыз ж ана уюштургуч жетекчи- 
сиз көтөрүлүшчүлөр падыша солдаттарынан бат эле жеңи- 
лишке учурап, кытай жерине жан соогалашты.

Сагын, Ж акыпбек сыяктуу бийлөөчү таптын өкүлдөрү 
эркиндик үчүн болгон элдин күрөшүн диндик газаватка 
айландыргылары келип, анын максатын такыр баш ка 
ж акка бурушуп, жеңилип бара ж аткан элди кызылдай 
окко тосуп беришти. Аларга карш ы чыккан Ж апаркул 
сы яктуу эл эркиндигин көксөгөн, бирок эркиндикке 
чыгуу үчүн күрөштүн жолун билбеген жалындуу эр-аза- 
маттар алардын колунан аж ал табышты.

Кытай жерине оогон кыргыздар ал жерде да азаптан 
кутулушкан ж ок. Мурун эле теңсиз, эзүүнүн түпкүрүндө 
ж аткан кыргыз кыздары эми колдон-колго өтүп, арзан 
баага сатылып, эл-жер, ата-энеден түбөлүккө ажырап жат- 
ты. Мына ошол сатылган кыздардын типтүү өкүлдөрүнүн 
бири повесттин башкы каарманы -  Ажар. Бирок кыргыз 
кыздары мындай теңсиздиктен, туткундан бошонуш үчүн 
ар кандай  кы й ы н чы лы кка мөгдөп калбай, эркиндик 
күрөшүнө чыгыш ты. Өмүрдүн акы ры  өлүм менен бүтсө 
да, алар эркиндик үчүн эч нерседен кайра тартышпады.

Кыргыз элинин мы на уш ул эркиндик үчүн болгон 
күрөшү, Ажар сыяктуу кыргыз кызынын өлүмдөн да кайра 
тартпай, боштондук үчүн, теңчилик үчүн умтулушу «Ажар» 
повестинин сюжетин ж ана идеялык-тематикалык неги- 
зин түзөт.

Повесттин көлөмүнө, ошол учурдагы жазуучунун көркөм 
тажрыйбасынын али жетишсиздигине байланыштуу чы- 
гармага катыш кан каармандардын образдарынын барды- 
гы бирдей даражада терең жана кеңири масштабда чечил- 
бейт. Айрымдары эпизоддук каармандардын гана деңгээ- 
лине көтөрүлөт. Бирок ошол эпизоддор урунттуу окуялар-
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ды чагылдыргандыктан эсте бекем сакталат да, чыгарма- 
нын ж алпы структурасында көрүнүктүү орунду ээлейт. 
Мисалы, Ажардын атасы Айткулу чыгарманын башынан 
аягына чейин катышып, ар кандай окуяларга өзүнүн үнүп 
кошуп отурбайт. Айткулунун өзү жөнүндө автор бир гана 
эпизоддо сөз кылат. Кийин анын аскерге барбоо жөнүндо, 
Сагын менен болгон нааразылыгы, андан тил уккандан 
кийин унчукпай үйбүлөсү менен коштошуп, солдатка кет<; 
бериши көрсөтүлөт. Ошого карабастан Айткулу революция 
алдындагы кыргыз кедейинин типтүү образы болуп сана- 
лат. Анткени, Айткулунун аскерге кетишине байланыш- 
туу падыша өкмөтүнүн зомбулугу да, кыргыз манаптары- 
нын аны эки эселентиши да, элдик нааразылыктын күрөш 
деңгээлине толук көтөрүлө албагандыгы да, Айткулунун 
пассивдүү күрөшүүчү экенин да даана көрөбүз.

Мына ушундай эпизоддук, бирок өзүнчө мүнөзгө ээ 
болгон образдарга Козубектин, Ж апаркулдун, Көбөгөндүн 
образдары да жатат.

Автор повестинин башкы каарманы Ажар менен окуу- 
чуларын алгач китептин экинчи бөлүмүнүн башталышын- 
да: «Ажардын ким экендигин окуучуга айта кетелик. Ажар 
16-жылкы үркүндө кытай элине сатылган кыргыз кызда- 
рынын бири. Атасы Айткулу үркүндө окко учкан, энеси 
Батма кечээ жакында кытай жеринде өлдү. Ажар Айтку- 
лунун карганда көргөн жалгыз кызы болучу»,- деген ав- 
тордук баяндоосу аркылуу тааныштырат. Мына ушундан 
кийин автор чегинүү жасап, Ажардын ким экендигине жана 
кандайча өскөндүгүнө токтолот. Ажардын ата-энесинин 
колундагы тарбиясын, бактылуу күндөрүн автор анын кий- 
инки тагдырынын аянычтуулугун окуучунун сезиминде 
дагы терең калтырыш максатында сүрөттөйт, чыгарманын 
финалына баш ийдирет. Ажардын трагедиялуу өлүмү жа- 
кындаган сайын окуучу анын өткөндөгү бактылуу бала- 
лык күндөрүн улам көз алдына келтире берет.

«Жаным, апа, тур! Ж етим тайлактай боздоп, жетим- 
сиреп, артыңда калган жалгызың келип, жалооруп жа- 
ңыңда отурат. Ж алгызыңдын сөзүн ук, ая! Ж алгызың 
бүгүндөн баштап, ата-абасы тааныбаган бөтөн журттун 
бирөөнө башы байланганы, ага сатылганы жатат. Андан 
кутказ, ал азапты көрсөтпө, койнуңа ал, ач койнуңду! 
Сенин өлгөнүңө кайгылуу болуп, кан жутуп, сабыркап, 
санаа тартып жүргөн кезимде, багат-көрөт деген тууга- 
ның бул күнгө түшүрүп, бир ж ат кишиге сатып кетип, 
сай-сөөгүмдү сыздатты, зарлантты, муңдантты, мага да
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өлүм керексинтти. Бирок сага берген ажалды кудай мага 
ыраа көрбөдү. Ж асаган ай, мунуң эмне? Анык бар болсоң 
мени эмне көрбөдүң?

Кантейин, эң болбогондо теңтуш болсо кыздын барар 
жери күйөө дегендей, жаттыгына карабай «мейли» деп 
да коёт элем. Бирок ал, маркум атамдан да карыган киш и 
экен. Ага канткенде барам? Кантип аны өмүрлүк жолдош 
кылам? Андан канткенде кутулам? Кимден кеңеш, ким- 
ден жардам сурайм? Айт апа! Мага айла тап! Менин сен- 
ден башка барар жерим, таянар тоом, жаш ынар караган- 
бутам калбай калды. Бирок сен, апа, жоксуң... Сен боору 
суук кара жердин койнунда, түбөлүк уйкуда ж атасы ң...- 
деп, боздоп А жар ыйлады. Көзүнүн жаш ы он талаа бо- 
луп, бетин жууду».

Автор тарабынан бийик чеберчиликте берилген бул 
монолог Ажардын образын жана жалпы чыгарманын идея- 
сын ачууда айрыкча мааниге ээ болуп, повестте оор жүк 
көтөрүп турат. Анткени, мына ушул монологдо Ажардын 
образына, чыгарманын жалпы идеялык мазмунуна, автордун 
эстетикалык позициясына байланышкан бир катар про- 
блемалык суроолор чечилет. «Ж алгызың бүгүндөн баш- 
тап, ата-бабасы тааныбаган, бөтөн журттан бирөөгө башы 
байланганы, ага сатылганы ж атат», -  деген Ажардын 
монологу жеке гана жетим кыздын карыган чалга саты- 
лып жаткандыгын көрсөтпөстөн, карама-каршы тап жа- 
шап турган коомдо эч качан эркиндиктин болбостугун, 
күчтүүлөр күчсүздөрдү эзип, кордоп, алсыздарга ар кан- 
дай ырайымсыз мамилелерди жасай бере тургандыгын 
да көрсөтөт. Монологдогу Ажардын сатылып бара жат- 
кандыгын берүү менен автор ж алгыз гана Ажардын тра- 
гедиясын эмес, ошол учурду башынан өткөрүп ж аткан 
бүткүл кыргыз кыздарынын трагедиясын көрсөтүү менен 
кош кабат эзүүнү -  коомдук түзүлүштү да айыптайт.

Ажар: «Тууганың сатып кетти», -  деп Козубекти ай- 
тып ж атат. Козубектин А жарды Сабитахунга сатуусун 
автор повесттеги окуяны андан ары өнүктүрүү максатын- 
да гана киргизе коюп ж аткан жери ж ок. Бул кыргыз 
элинин кы тай жеринде көргөн кыйынчылыгын, пады- 
ш ачылык эзүү менен кытай феодалдарынын эзүүсүнүн та- 
напташ  экендигин, кайсы  ж ерде болсо да феодализм 
эзүүчүлүктүн капканы экендигин көрсөтүүчү саясий про- 
блематикс, акырында Ажардын трагедия менен аяктал- 
ган өмүрүнүн түйүнү ушул сатылуу кордугунан баштал- 
гандыгын көрсөтө турган окуянын өнүгүшүндөгү маанилүү
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түйүндөлүш болуп эсептелет. Ошол эле мезгилде чыгар- 
мадагы терс каармандардын көрүнүктүү фигурасы болгол 
Сабитахундун ырайымсыздыгын, ач көздүгүн ача тургаи, 
анын кандай образ экендигин окуучуга дааналай турган 
адабий факты да болуп эсептелет. Ажардын буюм катары 
колдон-колго өтүшүн автор төмөнкү реалдуу себептер ме- 
нен мотивировкалайт: кытай жеринде кыргыз эмгекчиле- 
ринин көргөн оор турмушу бала-бакыралуу Козубекти да 
аябай кысты. Сабитахунга белчесинен карызга батты. Анын 
үстүнө ал жердеги кыргыздардын бардыгы Какшаал та- 
рапка өтө баштады. Мына ушул жагдайлар Ажарды Саби- 
тахундун колунда калтырууга Козубекти аргасыз кылды. 
Ал эми Сабитахундан Чырга сатылышын да ишенимдүү 
мотивировкалайт: кайсы жерде, кайсы улуттан экендиги- 
не карабастан, эзүүчү жана эзилүүчү тап жашаган коомдо 
адам эркиндигине эч кандай жол жок, бардык нерсе акча 
менен гана бааланат. Ошондуктан Сабитакун дунган байы 
Чыр менен алда качантан бери коңшу болсо да, өзүлөрү 
жакш ы санаалашпыз деп эсептешсе да, ага Ажарды са- 
тып жиберди. Ал эми Чырдын Ажарга көзү түшүшүнүн 
Дагы бир себеби бар болучу. Ал «Ажар десе ажар дегендей 
эки бети алмадай болуп, кара көзү балбылдап, көргөн жан- 
ды эрксиз өзүнө тарта турган» келишимдүү сырткы сым- 
баты болучу. Мына ушул себептер акыры Ажарды «ча- 
рымдай муздак денелүү» Чырдын туткунуна түшүрдү.

Ажардын монологунун акырындагы кайрылуудан эки 
нерсени түшүнүү кыйын эмес. Биринчиден, эркиндикке 
чыгуу үчүн кандай кыйынчылыкты болсо да мойнуна алуу- 
га, чыдоого даяр турган кыргыздын кайраттуу жаш кызы- 
нын элеси ачылса, экинчиден, ошол эле мезгилде эркин- 
дик үчүн күрөшүүнүн жолун билбеген, саясий аң-сезими өсүп 
жетилбеген, ал ошол өзү жашаган доор менен шартталган, 
реалдуу образды автордун чебер жарата алгандыгын көрсөтөт. 
Чыгарманын акыры Ажардын ээн талаада ач карышкыр- 
ларга жем болушу — өлүмү менен аяктайт. Ушуга байла- 
ныштуу Ажардын өлүмүн көрсөтүүдөгү автордун позиция- 
сын аныкташ үчүн ага байланышкан социалдык проблема- 
тиканы издөөгө туура келет. Муну Ажардын Чырдан качуу 
себебин аныктоодон баштаган дурус.

«Күлүк ой, узун санаа, түпсүз кы ял Ажарды курчап 
алды. Ажар алда кайда кетти. Ж азгы  өсүмдүктөй гүлүн 
ачкан мурунку жаш  өмүрү, атыр жыттуу Алатоосу, бал 
татыган тунук булак, өзөн суусу... Ажардын көз алдына 
келип элестеди». Бөтөн жердеги чексиз оор турмуш, адам-
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дык маанайды басынткан ар кандай кордоо, ага кошулуп 
эл-жерди сагынуу, Ажардын психологиясына, аң-сези- 
мине бүлүк түшүрдү. Мурун эле ар нерсеге салкын кандуу- 
лук менен караган нары акылдуу, нары токтоо кыздын 
мүнөзүнө эми чечкиндүүлүк сапат келип кошулду. Ошон- 
дон кийин анын эңсеген эркиндик, ойлогону кантип болсо 
да же өлүп, же тирүү Чырдын уу чеңгелинен кутулуу 
болду. Ажардын эркиндик жөнүндөгү түшүнүгү чектелүү, 
жеке керт башты куткаруу болсо да, анын мааниси те- 
ренде. А ж арда мындан арты к түшүнүктүн болушу да 
мүмкүн эмес эле. Себеби, жаңы гана он алты ж аш ка кара- 
ган билими жок, турмуштук тажрыйбасы да, дүйнөнү жана 
коомду таануу сезими али жетилбеген карапайым жаш 
кыздан мындан артык эркиндик үчүн болгон күрөштү та- 
лап кылуу, же ага ыйгаруу повесттин реалдуулугун жок- 
ко чыгармак. Ажардын эркиндик үчүн болгон күрөшүнүн 
трагедия менен аякташ ынын себеби ж ана турмушу ме- 
нен байланышкан социалдык проблематиканын бири да 
ушунда. Ажардын эркиндиги үчүн болгон күрөшү менен 
аякташ ына байланышкан дагы бир проблематика төмөнкү: 
коомдо карама-карш ы таптар жаш ап, бир тап экинчи тап- 
тын үстүнөн бийлик жүргүзүп турган коомдук түзүлүштө 
эч качан чыныгы эркиндик болбойт. Ажар эркиндик та- 
лаш ы п курм ан болгон учурда кы ргы з эли баш ынан 
өткөрүп ж аткан коомдук түзүлүш мына ушундай болучу. 
Феодалдык коом үстөмдүк кылып турган доордо эмгекчи 
калк эркин боло албайт, ал эркиндиктин курмандыгы гана 
болот. Ошондуктан автор чыгармасынын акырында «Азат- 
тык, теңдик жолунда арманда кеттиң» деген Ажарга кай- 
рылган монологу аркылуу падышачылык өкмөттүн куугу- 
ну аркасы нда кы тай жерине качы п барып, ал жердеги 
эзүүгө чыдабай кайра тарткан Ажардай жүздөгөндөрдүн 
эркиндик жолунда курман болгонун айтып отурат. Ошол 
эле мезгилде автор падышачылык өкмөттүн жана жерги- 
ликтүү бай-манаптардын бийлигин кулатмайынча эркин- 
диктин болбостугу жөнүндөгү идеяны билдирген.

Ажар карышкырларга жем болгону менен эркиндик үчүн 
күрөшкөндүгүн, ал аркылуу бүткүл кыргыз элинин эркин- 
дикке умтулуусуң, эзүүгө карата жасаган каршылыкта- 
рын ал үчүн ар кандай кырдаалдарда өмүрлөрүн кыйган- 
дыгын; Ажардын өмүрү акыры трагедия менен аяктаса да, 
эркиндикке умтулуусу, үмүтү бийик оптимизм экендигин; 
кыргыздын Ажар аттуу бир кызы карыш кырга жем болсо 
да анын талашып жарыкчылыкка умтулуусу революция-



дан мурунку миңдеген кыргыз кызына улгү жана типтүү 
көрүнүш болгондугун, жеке гана эркиндик үчүн күрөшкөн 
кыргыз кыздарын көрсөтпөстөн Ажар аркылуу көтөрүлүш 
женилгенден кийин кытай жеринде кыргыз эмгекчиле- 
ринин оор турмушун, айрыкча колдон-колго өтүп, буюм 
катарында сатылып кордук көргөн кыздарыбыздын тра- 
гедиялуу турмушун да реалдуу көрсөтүү, ошону менен бирге 
каргыш тийген падышачылык, феодалдык доорду азыр- 
кы жаштарыбызды тарбиялоо автордун негизги тематика- 
лы к позициясы болуп эсептелет.

Ж азуучу бул жылдары эпикалык тексттин оперативдүү 
формаларынан болгон аңгеме жана очерк жанрларынын 
үстүндө жемиштүү эмгектенип, алардын алгач учурдагы 
өнүгүүсүнө да белгилүү салымын кошту. Ангеме, очеркте- 
ринин тематикалык алкагы да кеңири болду. Аларда кыр- 
гыз элинин өткөндөгү советтик түзүлүштүн алгачкы жыл- 
дарындагы турмушунун урунттуу жана маанилүү учурла- 
ры сүрөттөлдү. Өткөн феодалдык түзүлүштө караңгылыкта 
кармалып келген кыргыз кедейинин аң-сезиминдеги эво- 
люциялык бурулуштар, акырындык менен турмушту таа- 
нып, жаңы түзүлүштүн маани-максаттарына, анын артык- 
чылыгына аңдап-түшүнө башташы, таптык күрөшкө чы- 
гышы бул учурда жазылган оперативдик чыгарма жанр- 
дагы чыгармаларынын өзөгүн түздү.

Ж азуучунун 1929-жылы ж ары кка чы ккан «Мурат» 
аңгемеси мына ушул темада өз убагында жазылган чы- 
гармалардан болду да, карапайым калкты жаңы түзүлүштүн 
улуу курулуштарына активдүү катышуусуна тарбиялоодо 
олуттуу мааниге ээ болду. Аңгеменин сюжеттик өзөгүн 
социалисттик түзүлүштүн кыргыз жеринде жаңыдан ор- 
ной башташында ошол түзүлүштү бекемдөө үчүн болгон 
күрөш, андагы таптык кагылыш уулар түздү. Социалист- 
тик коомдун жаңы адамынын реалисттик образын түзүүгө 
биринчи аракеттер көрүлдү. Ошондуктан «Мурат» аңге- 
меси кыргыз жергесине келген советтик жаңы турмуш 
жөнүндөгү кыргыз адабиятындагы биринчи ангемелерден 
болуп калды. «Мурат» аңгемеси 1926-жылы «Эркинтоо» 
гезитине басылып чы ккан «Жетимдин өлүмү» аңгемеси- 
нин айрым окуяларын ичине алса да, сюжеттик компо- 
зициялы к курулушу жана мазмуну жагынан толукталып, 
тереңдетилип, кайрадан иштеп чы ккан өзүнчө жаңы аң- 
геме болуп эсептелет. Аңгеменин биринчи бөлүмү «Же- 
тимдин өлүмүндө» сүрөттөлгөн окуяларды негизинен ичине 
алса да, андагы катышуучу каармандардын айрымдары-

нын аттары өзгөртүлүп, айрым жаңы окуялар менен то- 
лукталып, кайсы бир эпизоддор алынып ташталган. «Же- 
тимдин өлүмү» негизинен башкы каармандын өлүмү ме- 
нен аякталса, мында тескерисинче, ал башкы каарман- 
дын баскан жолун, башынан кечирген аянычтуу күндөрүн, 
акы ры  жеңиштүү тагдырын сүрөттөөгө негизги басым 
жасалган. Мурун ж акы рлы кты н тушоосунда келген Му- 
рат сы яктуу кедейлер эми ж аңы  түзүлүштүн учурунда 
өзүнүн уюгуна ээ болуп, аны сактап калыш  үчүн күрөш 
жүргүзүү денгелине чейин өсүп жетилгендиги көрсөтүлгөн.

Аңгемедеги негизги конфликт бири-бирине карама- 
карш ы болгон келишпес эки таптын өкүлдөрүнүн орто- 
сунда жүрөт. Алардын бири бийлөөчү таптын өкүлү -  Ко- 
жомкул бай, экинчиси анын карама-каршысындагы жал- 
чы таптын өкүлү -  Мурат.

Аңгеменин башкы каарманы Мураттын образы өзүнүн 
табигыйлыгы ж ана динамикалуулугу менен окуучунун 
эсинде калат. Аңгеменин башталышында энеси өлгөндөн 
баштап байдын ыктыярына өтүп, күн да, түн да Кожом- 
кулдун майда-чүйдө жумушун иштеп, ал жумуш аз кел- 
генсип, байдын эрке токолу Масылкан да аны оор ишке 
жумшап, колунан келбей калса заар тили менен гана эмес, 
муштуму менен жазалаган, «үстүндөгү былтыркы энеси- 
нин курандылап тигип берген боз таар чапаны да жырты- 
лып, этек-жеңдеринин жүндөрү самсаалап, чубалып чы- 
гып турган, багар-көрөрү жок» жетим Муратты көрсөк, 
андан беш жыл өткөндөн кийин козу кайтаргандан кой 
кайтарганга өткөн Мураттын жашоосунда, Психологиясын- 
да, дүйнө таануусунда эчделе өзгөрүү боло койбойт. Аны 
автор: «Эртели-кеч Кожомкулдун тилдеген заардуу сөзү 
жанына жаман тиет; ал кайсы бир күндөрдө тепкилеп уруп, 
үйүнөн кууп да чыгат. Муратка сөз кайруу, каяш а айтуу 
кайда? Кылмыштуу кишидей башын жерге салып, тынч 
боло турган» -  деп сүрөттөйт. Мындан башкача болушу да 
мүмкүн эмес эле. Советтик түзүлүш жаңыдан кыргыз жер- 
гесинде орногону менен жаңы түзүлүштүн максат-мазмуну 
республиканын булуң-бурчтарына дароо эле жете калган 
жок. Аны ийне-жибине чейин түшүндүрүү, элди өз укугун 
коргой билүүгө үгүттөө иши да бардык жерде эле бир учур- 
да ишке аша койгон жок. Экинчиден, Кожомкул бай сы- 
нктуу төбөлдөр бийликти да, байлыкты да колдон чыгар- 
боого бардык айла-амалдарын колдонуп жатышты. Мына 
ушундай кырдаалда, ички жана сырткы таасирлер болбо- 
гон учурда Мураттын турмушунда да, психология, дүйнө



таануусунда да эч өзгөрүү болбойт болучу. Эч таасирсиз 
заман жөнүндө түшүнүгү, укук жөнүндө маалыматы жок 
туруп эле Кожомкулга Мурат карш ылык жасайт, күрөш 
ачып аңгеменин акырында «Мурат бир топ күндөн кийин 
Алымдын жардамы менен Кожомкулдан акысын доолап 
Совет судуна арыз берди. Суд Кожомкулду айдатып алып, 
Мураттын жарым тыйын акысын калтырбай, толук алып 
берди. Бир нече жыл жетимди акысыз кул ордуна кар- 
мап, жазыксыз уруп-соккону үчүн Кожомкулга бир жыл 
набакты кести», -  деп автор сүрөттөгөндөй финалга чыга- 
ра койсо, аңгеме өзүнүн реалдуулугунан да, көркөм 
дөөлөтүнөн да ажырайт болучу. Автор андай жолго барган 
жок. Жогоруда белгилегендей, автор Мураттын образын 
динамикалуулукта түзүүгө жетишкендиктен, аңгемеде баш- 
кы каармандын көзкараш-психологиясындагы, дүйнө таа- 
нуусундагы , м ам илесиндеги эволю ци ялы к бурулуш , 
өзгөрүүлөр ишенимдүү чыккан. Мына, ал советтик бий- 
ликтин, жаңы түзүлүштүн маанисине олку-солкусуз дароо 
эле түшүнүүгө жетише албайт. Ошондуктан ал бир канча 
убакка чейин Кожомкул байдын айдоосунда жүрөт. Айыл- 
дагы балдар «комсомолго жазылып» жатканда «жазылба, 
комсомол деген кудайга каршы, кудайды жок дешет», -  
деген Кожомкулдун душмандык үгүтүнө макул болуп, ан- 
дан айнып калат. Ал гана эмес быйыл жазда элине бара 
жатып конуп кеткен студент Алымдын: «Сен минтип жаш 
өмүрүңдү кор кылба. Байдын азабынан кутул. Шаарга бар. 
Мектепке кир. Оку, адам бол... Азыр Совет өкмөтү. Ал 
сага окшогон жетим-жесир, кедейлерге дос. Байларга кас. 
Жетим балдарды мектепке алып, кийим, тамак берип оку- 
тат», — деген кеңешине маани берип, жете түшүнө бербе- 
гендигинен чечкиндүүлүк жасап, аракеттене албайт. Ко- 
жомкулдун колуна өткөндөн берки көргөн күнү, анын улам- 
дан оордой бериши -  турмуштун өзү берген сабак Мурат- 
тын чечкиндүү жыйынтыкка келүүсүнө алып келет. Ошон- 
дуктан өткөндө «комсомолго жазылбай» койгонуна: «Кап, 
бекер кылган экемин!.. Эгерде комсомол бул кан ичкич 
залымдарга каршы болуп, алардын заардуулугунан куту- 
луунун жолун билгизсе, кудайды ж ок десе да, мен ага 
жазылып алсам болмокчу экен»,- деп өкүнөт. Өзүнүн мына 
ушундай өткөндөгү жана учурдагы басып өткөн жолун көз 
алдына келтирип, салмактай отуруп, андан кийин гана 
чечкиндүү ж ы йы нты кка келип, Алымдын жардамы ме- 
нен шаарга келип окууга кирип, комсомолго өтүп, Кожом- 
кул менен акыркы күрөштө жеңишке ээ болуп, байдын
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таягынан кутулуп, автордун сөзү менен айтканда «жаңы 
турмуштун эриктүү жаш окуучусу», түзүүчүсү, күрөшүүчүсү 
болуп чыга келет.

К. Баялинов өз каармандарынын ким экендигин автордук 
баяндоолордун, же лирикалы к чегинүүлөрдүн каражатта- 
ры менен эмес, анча деле байкала көйбогон, бирок ошол 
каарманга мүнөздүү болгон м айда деталдар аркылуу ачуу- 
ну өз стилинин бөтөнчөлүгү катары  өздөштүрүү жумушун 
ушул алгачкы аңгемесинен эле баштагандыгын белгиле- 
бей коюуга болбойт. Бул жазуучунун көркөм табылгасы 
катарындагы баалуу көрүнүщ.

Мына, аңгемеде Кожомкул бай «ак шейшеп менен ак 
жаздыкта оонап жатса», анын улагасында жетим Мурат- 
тын «жыртык чапанын айкарасы нан жамынып, шыйра- 
гы чыгып, бүрүшүп тоңуп ж аты ш ы », же болбосо Мурат 
эрди кеберсип, ачка болуп коломтодо отурганда, төрдө 
байдын баласы «алчаңдап эркелеп, кетмендей нан кучак- 
тап жеп отурганы», аны көргөн Мураттын көзүнөн жаш 
кылгырып, «алда-аай, мен да ошондой нан жесем ээ» 
деп, тамшанганы сыяктуу деталдар бири-бири менен эл- 
дешпес эки социалдык катмардын эки башка жигин даа- 
налап көз алдыга тартуу менен бирге эле, Кожомкул ме- 
нен М уратты н кан дай  к а а р м а н  экен ди ги н  да ачы к 
көрсөтүп турат. Ушул эле деталь бул эки каармандын 
андан аркы аракеттеринен да кабар берип турат. Жазуу- 
чунун табылгасы да ушунда.

Корутундулап айтканда, К. Баялиновдун бул алгачкы 
ангемеси жазуучунун келечекте кы ска жана зор окуялуу 
оперативдик жанрларды жаратуунун чебери боло турган- 
дыгынан кабар берген маанилүү чыгармаларынын бири 
болуп эсептелет.

«Көл боюнда» повести. Табигый таланты бар жазуучу- 
нун жаңыдан ж азы п ж аткан чыгармаларынын окуялары 
ага өтө жакындан тааныш болсо көпчүлүк учурда андай 
чыгармалар өзүнүн авторуна ийгилик алып келээри не- 
бактан белгилүү. К. Баялиновдун этаптуу чыгармасынын 
бири болгон «Көл боюнда» повестинин материалдары да, 
окуялары да авторго жакындан тааныш болгондугун өзүнүн 
бир катында төмөндөгүчө эскерет: «Мен Атамекендик со- 
гуштун күндөрүндө кызмат иш тери боюнча («Ы сыккөл 
правдасы» гезитинин баш кы редактору болуп иштеген) 
дайыма Ы сыккөл областынын колхоздорунда болуп тур- 
дум. Фронтко, душманды жеңүүнүн ишине өзүнүн бар- 
дык күчүн жумшап эмгектенген элибиздин болуп көрбөгөн
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патриоттук , демилгесин өз көзүм менен көрдүм. Бул со- 
гуштан кийин жазган менин «Бакыт» повестим үчүн бай 
материал болду». (Эскерүү, М. Түлөгабыловдун «Касыма- 
лы  Баялиновдун чыгармачылык жолу» деген эмгегинен 
алынды. Фрунзе, 1966, 64 — 65-бепх). Жогоруда көрүнүп 
тургандай, улуу алааматтын учурунда автордун эл ара- 
сында дайыма болуп, алардын кы йы нчы лы ктары н тен 
бөлүшүп, демилгечилерден болуп аралашып жүрүшү, алар- 
ды сүрөткердик сезим электеринен өткөрүп, типтүү окуя- 
лары н тандап алыш ы өзүнүн ж емиш ин бербей койгон 
эмес. Ошондуктан «Көл боюнда» повести өзүнүн авторуна 
чоң ийгилик алып келген, жазуучунун көркөм чеберчи- 
л и к , ч ы га р м а ч ы л ы к  ж а к т а н  өсүп ж ети л ге н д и ги н  
көрсөткөн чыгармасы. Чыгармачылык өсүү дегенди кан- 
дайдыр бир көлөмдүү чыгарма жазуу деп түшүнүүгө бол- 
бойт. Аны реалисттик прозанын повесть сыяктуу эпика- 
лы к түрүн өздөштүрүү, анын бөтөнчөлүктөрүн билүү, анда- 
гы каты ш кан каармандардын мүнөзүн түзүп, образын 
жаратуу, аларды көркөм чеберчиликте ар биринин жеке- 
че сапаттары менен көз алдыга келтирүү деп түшүнүүбүз 
керек. «Көл боюнда» повестин мына ушул аспектиде алып 
караганыбызда, ал К. Баялиновдун «Ажар» повестинен 
кийинки эң биринчи көлөмдүү чыгармасы болуу менен 
катар идеялык-көркөмдүк ж агы нан окуяларды өнүгүш 
процессинде реалдуу чагылдырган, профессионал жазма 
адабиятты н чеберчилик принциптерин өздөш түргөн, 
көркөм устаттыгынын белгилүү даражада өсүп жетилген- 
дигин көрсөткөн этаптуу чыгармасы болуп эсептелет.

«Көл боюнда» повестин ж азуу ишине, автор өзү жого- 
руда белгилегендей, Улуу Атамекендик согуштун мезги- 
линде «Ысыккөл правдасы» гезитинде башкы редактор 
болуп иштеп жүргөнүндө эле киришкен да, анын бирин- 
чи китебин 1945-46-жылдары аяктап, үзүндүлөрүн «Со- 
веттик Кыргызстан» (азы ркы  «Алатоо») журналы нын
1946-жылдагы сандарына ж ары ялай баштаган. Повест- 
тин биринчи китеби 1947-жылы «Бакыт» деген ат менен 
басылып чы ккан. Повесттин экинчи китеби ж азы лы п 
бүткөндөн кийин «Бакыт» менен бириктирилип 1950- 
жылы орус тилинде Москвада чыгат да, кыргыз тилинде 
экинчи китеби «Көл боюнда» деген ат менен өзүнчө ки- 
теп болуп басылат. Ошол эле жылы автор биринчи жана 
экинчи китепти бириктирип, кайрадан карап чыгып, 
биринчи китептин айрым жерлерине өзгөртүүлөр жасап 
чыгармаларынын жыйнагына «Көл боюнда» деген ат ме-
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нен киргизген. Биринчи китептин айрым эпизоддөрун- 
дагы өзгөрүүлөр Ж апар менен Ж амийланын образдарына 
байланыштуу. «Бакытта» Ж апар акыр жагында «Өрнөк» 
колхозунун председатели болуп шайланса, эки китептин 
бириктирилишинде ал мурунку эле мектептин директор- 
лугу кызматында калат. Биринчи китепте Ж амийланын 
Чонмурун менен кетип бара ж атканы н Ж апар өз көзү 
менен көрсө, кийинкисинде аны Султан деген досунун 
оозунан угат. Мындай оңдоолор кокусунан гана болгон 
иш эмес, негизинен Ж апар менен Ж амийланын образда- 
рынын, алардын мамилелеринин реалдуулугун дааналоо 
максатынан келип чы ккан ж ана автордун ал максаты 
жалпысынан оңунан чы ккан деп айтууга болот. «Көл бо- 
юнда» мурункуга караганда идеялык-тематикалык мас- 
штабы кеңири, сюжеттик курулуш у боюнча көп салаа- 
луу чы гарм ага  ай ланды . Экинчи китебине м урунку 
«Бакыт» повестинде каты ш паган жаңы каармандарды 
кийирди. Биринчи китебинде кыргыз элинин согуш мез- 
гилиндеги каармандык күрөшүн Ж апардын образынын 
тегерегинде чечүүчү гана максат кылып койгон болсо, «Көл 
боюнда» повестинде бул чы гарм ачы лы к план бир топ 
өзгөрдү. Чыгармада Зууранын, Асан менен Айсулуунун, 
Оморбек, Тургун, Иликбай, Айнагүл, Зейнептердин об- 
раздары пайда болду. Албетте, булар чыгармага кириши 
менен белгилүү дараж ада өзүлөрүнө тиешелүү болгон 
жүктөрдү көтөрүшүп, элдин турмушунун ар түрдүү жакта- 
рын толук ж ана кеңири ачып берүүгө мүмкүнчүлүктөрдү 
түздү. О куяларды н, аракеттердин, кагы лы ш ууларды н 
чөйрөсүн кеңейтти.

«Көл боюнда» повестинин идеялык мазмунун согуш- 
тун мезгилиндеги жана согуштан кийинки мезгилдеги 
айыл адамдарынын майдандагы ж ана ооруктагы патрио- 
тизми, достугу, күжүрмөн эмгеги, моралдык-саясий би- 
римдиги, гумандуу таза сүйүүсү жана тынчтык үчүн күрөшү 
сыяктуу тематикалар түзөт.

«Кеңеш» колхозу менен артта калган чарба деп санал- 
ган «Өрнөк» колхозунун эмгекчилеринин ишиндеги ий- 
гилик жана кемчиликтер, күжүрмөн эмгеги, патриотизм 
ж ана достук, үйбүлө ж ана жекече сүйүү, тынчтык үчүн 
болгон күрөш, согуштан кийинки чарбаны өнүктүрүү по- 
весттин сюжеттик өзөгү болуп саналат. Сюжет негизинен 
үч тарм акта өнүгөт. Биринчиси, чы гарм аны н баш кы  
каарманы Ж апар майдандан жарадар болуп айылга кел- 
генден кийин фронт үчүн эмгектенип ж аткан ооруктагы
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колхозчулардын эмгегин уюштуруу ж ана жетекчилик кы- 
луу. Тойчубек, Жутабай, Чүкөбай, Айша сыяктуу көичүлүк 
эл катыш кан окуялардын тегерегинде согуш мезгилинде 
ж ана согуштан кийинки алгачкы  жы лдардагы  колхоз 
адамдарынын күжүрмөн эмгегин жана иатриоттук иште- 
рин ар тараптан көрсөтүү. Экинчиси, Ж апар менен Ми- 
коланын согуштун кан күйгөн талаасында чыңалып, со- 
гуштан кийин түбөлүккө улантылган достук мамилеле- 
ринин негизинде, ошого байланыштуу окуялардын теге- 
регинде, совет элдеринин достугун даназалоо. Үчүнчүсү, 
чыгарманын башкы каармандары Ж апар менен Жамий- 
ланын ортосундагы мамилелерден келип чыккан бүгүнкү 
күндөгү жаштарыбыздын ортосундагы чыпыгы гумандуу, 
таза сүйүүнү баяндоо. Сюжеттеги бул үч тармактын окуялары 
чыгармага катышкан бири-бирине окшобогон, ар кимиси 
өзүнө гана тиешелүү жекече сапаттарга, мүнөздөргө ээ болгон 
каармандар жана алардын аракеттеринде ачылган.

Чыгарманын башкы каарманы -  Ж апар. Повесттеги 
негизги окуялардын бардыгы ушул башкы каармандын 
айланасында өнүгөт жана чечилет. Ошондуктан чыгарма- 
нын жетектөөчү идеясын борбордук каарман -  Ж апар алып 
жүрөт. Ж азуучу бизге Ж апардын ким экендигин, Ме- 
кендин башына оор күн түшкөн учурда Ж амийла аттуу 
сүйгөн кызы менен коштошуп, чыныгы патриот катары 
майданга аттанып, жарадар болгонго чейин «Кызыл жыл- 
дыз» ордени менен сыйланып, «Тяныпандык чалгынчы» 
деген наамга ээ болуп, нечен эрдиктерди көрсөткөндүгүн 
анчалык кеңири масштабда эмес эскиз катары сүрөттөө 
аркылуу тааныштырат. Ал согушта жарадар болуп, эч 
айла болбогондон кийин бир бутун кестирип таштады. 
Врачтар үчүн да, айрыкча Ж апар үчүн бул оңойго турган 
жок. Бирок Ж апар бул оор кайгыга алдырган жок. «Чо- 
локмун, чолок бутум менен эки буттуудан кем иштебес- 
мин», -  деп эми калган күчүн толук бойдон ооруктагы 
күжүрмөн эмгекке жумшоого бел байлап, чыныгы патри- 
оттук жигер менен фронттон кайтты.

Ж апар кайгыга чөгүп, мүңкүрөп калбастан, өзүн катар- 
дагы жоокермин деп эсептеп, согушка чейинки мурунку 
сүйгөн кесибин улантып, «Өрнөк» колхозунда орто мек- 
тептин директору, ошол эле мезгилде райондук партия 
комитетинин уполномочени болуп иштей баштайт. Мына 
ушундан тартып Ж апарды н образынын эволю циялык 
өнүгүүсү улам ишенимдүү аргументтер менен чынала бе- 
рет. Ж апарды н образы чы гарм ада үч негизги жүктү
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көтөрүүсү менен ачылат. Биринчиси, образды ачуунун 
материалы катарында эң негизги орунда турганы, анын 
коомдук иши, уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү. Жапарда- 
гы бул жөндөмдүүлүктү кургак сөз, курулай автордук дек- 
лэрация менен эмес, жазуучу анын массаны түшүнүп жана 
түшүндүрүп ж етекчилик кылуусу, ар бир адамга түшү- 
нүгүнө жараш а, деңгээлине ж араш а мамиле кылуусу ар- 
кылуу ачып берет. Ошондуктан ал окуучуларга ишенимдүү 
жетет. Маселен, ишти жөнгө салуунун ыгын билбеген, 
уюштуруунун стилин жеткилең түшүнө албаган, табия- 

[ тында күйкөлөктөгөн жеңил кы ялы  бар, бирок ак ниет, 
колхоздун иши дегенде жанын таш таган «Өрнөк» колхо- 
зунун башкармасынын председатели Чүкөбайга бир баш- 
ка, ал эми оор басырык, тажрыйбалуу, ишке жөндөмү 
бар партия уюмунун секретары Ж утабайга өзүнчө мами- 
ле жасайт. Өзүлөрүнүн түшүнүгү боюнча колхоздун акти- 
вине кандайдыр женилчилик маани беришип, эч нерсе 
иштешпеген Кожобек, Зейнеп өндүүлөрдү катуу сынга алуу 
жолу менен иш ке тартса, мелдешти уюштурууда комсо- 
молдордон түнкү бригада, колкүчү жетпей жатканда ка- 
рыялардан өзүнчө бригада түзүүнү уюштурууда чыныгы 
жөндөмдүү агитатор -  уюштургуч экендигин көрсөтөт. 
Бирок автор Ж апардын «Өрнөк» колхозундагы ийгилик- 
терин, уюштургучтугун, демилгелүүлүгүн сүрөттөөдө ай- 
рым учурда декларативдүүлүккө да жол берет. Экинчиси, 
совет адамдарынын достук, интернационализм жөнүндөгү 
түшүнүктөрүнүн Ж апардын образы аркылуу турмуштагы 
реализацияланышы. Бул чыгармада Ж апар менен Мико- 
ла Иващенконун, Ж апар менен Айшанын ортолорунда- 
гы бир туугандык ж ана достук мамилелердин фонунда 
ишке ашырылат. Ж апардын Айшага карата жасаган ма- 
милеси аркылуу аял менен эркектин ортосундагы чыны- 
гы достук, адамкерчилик көзкараш , бул иштеги жаңыча 
мамиле өтө кылдат чечилген. Ал эми Микола менен бол- 
гон достук согуштун өртүндө чыңалып, тынчтык күндө 
мөмөсүн берген достуктун үлгүсү болуп эсептелет. Үчүнчүсү, 
Ж апардын жекече сүйүүгө, үйбүлөгө жасаган мамилеле- 
ринен анын образы аркалаган маселенин чечилиши. Ж а- 
пардын сүйүугө жасаган мамилеси бүгүнкү күндүн жашта- 
рына үлгү көрсөтө турган деңгээлге көтөрүлгөндүгүн бел- 
гилебей коюуга болбойт. Ж апардын сүйүүгө туруктуулу- 
гу жана жогору баалагандыгы анын таза, гумандуу сүйүүнү 
терен түшүнгөндүгүн көрсөтөт. Ошол себептен ал Жамий- 
ланын жаш тыгынан, мүнөзүнүн жеңилдигинен, турмуш-
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ту тааный билүүсүнүн тайыздыгынан келип чы ккан ада- 
шууларын терең талдап чыгып, андан туура жыйынтык 
чыгарат. Ошондуктан ал өзүнүн таза махабатын кирдет- 
киси келбейт. Акыры өзүнүн сүйгөн Ж амийласы менен 
баш кошот.

Чыгармада Ж апар менен катарлаш  жүк көтөрүп тур- 
ган каармандардын катарында Айш а менен Ж амийла- 
нын образдары турат. Бул эки кыздын образдары аркы- 
луу автор негизинен эки негизги маселени -  Улуу Ата- 
мекендик согуштун мезгилинде ж ана ал жеңиш менен 
аяктагандан кийинки алгачкы жылдардагы кыргыз кыз- 
дарынын патриотизмин, эмгектеги каармандыгын, экин- 
чиден, сүйүүдөгү мамилелерин көркөм жалпылаштыруу- 
га жетишкен.

Айша менен Ж амийла турмушту таануу, ага карата 
болгон көз караш  жагынан, психологиялык кулк-мүнөз 
жагынан бири-биринен кескин айырмаланыш ып турат. 
Алардагы мындай айырмачылыкты жазуучу да чыгарма- 
нын башталышында эле: «Булар кулк-мүнөзү, жүрүш-ту- 
руштары жагынан бири-бирине кайчы келишсе да, баш- 
ка кыздарга караганда, кандайдыр экөөнүн көңүлү жа- 
кын эле», -  деп тааны ш ты рат. Ж азуучунун мындай 
баяндоосу сюжеттин өнүгүшүндө, окуянын жүрүшүндө улам 
тереңдеп, ишенимдүү кырдаалдардан улам барган сайын 
даана ачылып отуруп, экөө тең эл иши үчүн колдорунан 
келген салымдарын кош кон биздин заманыбыздын ал- 
дыңкы жаштарынан болушса да, ар бири өзүнчө индиви- 
дуалдуулукка ээ болгон башкы каарман болуп чыга ке- 
лишет. Автор Айшанын образына азыркы жаштарыбыз- 
дын көпчүлүгүнө мүнөздүү болгон көптөгөн оң сапаттарды 
топтогон. Айшанын коомго жана турмушка болгон көзка- 
рашы анын жеке кулк-мүнөзүнө, жүрүш-турушуна айка- 
лышып турат жана ал логикалуу. «Айша токтоо, муңайым, 
көп сүйлөбөй турган эс-акылы бар кыз эле». Автордун 
сырткы кебетесине берген мүнөздөмөсү окуянын жүрүшүн- 
дө барган сайын анын ички дүйнөсү менен айкалышып 
жүрүп отурат.

Айша баарыдан мурда гитлердик фашизм таңуулаган 
согуш тун трагедиясы н да, ж ооптуулугун да ж акш ы  
түшүнөт ж ана анын биздин элдин жеңиши менен аяктаа- 
рына ишенет. Мындай катаал мезгилде ар бир совет ада- 
мы өз мүмкүнчүлүгүнүн баарын жеңиш  таламына багын- 
Дыруу керек экендигин да ж акш ы  билет. Ошондуктан 
ал шаарда жаш ап, өсүп чоңойсо да ж ы л сайын каникул
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учурунда колхозго келип, эл менен эмгек талаасында 
бирге болуп, колунан келген жардамын берип турат. Ал 
өзүн ошол элдин арасында, эмгек продессинде тарбия- 
лайт. Ал бир ж олку каникулда жардам берүүгө Кенеш 
колхозуна келип калып Тойчубектин үйүнө туруп калат. 
Алардын уулу Ж апарды мурунтадан тааный тургандыгын 
аларга айтууну чеки көрдү. Бирок Айшанын адамкерчи- 
ликтүүлүгү, жупунулугу, иш билгилиги бат эле Тойчубек 
менен Бурулчаны өзүнө багындырып алды. Мына «Айша 
эртең менен тура калат да, суу алып келет, самоор коёт, 
үйдүн ичин шыпырып, жыйнап да жиберет. Сүттү алып 
барып сепаратордон өткөрүп келе коёт. Самоорду үйгө алып 
кирип, дасторкон салып, чаи да куюп жиберет. Кыскасы, 
Айша Бурулчанын өз кызындай болуп, үй-оокатына, жу- 
мушуна каралашып, аны тындырып салды».

Айшанын коомго жасаган мамилеси, сүйүүсү менен жеке 
адамга болгон мамилесинин ортосунда да^бекем эриш- 
аркактык бар. Бул анын Талыпка болгон сүйүүсүнөн ачык 
көрүнөт. Айша курдаш тыкты, достукту да жогору баа- 
лайт. Ж ам ийла сырын айтпай Чоңмурун менен кетип 
калганда чындап эле ага ачуусу келип, катнашын үзүп 
коюуну чечсе да, турмушка терең кароого үйрөнүп келе 
ж аткан кыздын күчтүү эрки Ж амийланы н кемчилигин 
оңдоосуна жардам берүүгө алып келди. Курбулукту акыр 
аягына чейин баалап, Ж апар менен Ж амийланын үйлөнүү
тоюн өзү баш карды.

Ж азуучу жогоруда сүрөттөгөндөй эле Ж амиила Аиша- 
га караганда мүнөз ж агы нан да, көзкараш , турмушту 
тааный билүү жагынан да айырмаланып турат. Анын же- 
ңил мүнөзү, турмушту үстүртөн таануусу, азгырылчаак- 
тыгы бир учурда аны чоң адашууга алып келди. Уркуя- 
нын тилине азгырылып, окууга өткөрөмүн деген жалган 
сөзүнө ишенип, Чоңмурунду ээрчип кетет. Бирок Чоңму- 
рундун алдамчылыгын, өзүнүн жаңылыш тыгын сезген- 
ден кийин Ж амийла аны оңдойт. Булоңолуш  Ж амийла 
үчүн оңойлукка турбайт. Ошол оор кайра жаралууну ав- 
тор Ж ам ийланы н ички  психологиясы ндагы  күрөштү, 
ж үрүм-турумундагы  өзгөрүш төрдү, турм уш ка болгон 
көзкараш ындагы  эволю циялык өсүп-өзгөрүүлөрдү ише- 
Нимдүү кырдаалдарда, психологиялык кагылышууларда 
сүрөттөп берүүгө жетишкен.

Ж амийла акырында өзүнүн кетирген кемчиликтерин, 
ж аңылыш тыктарын таразалап карап чыгып, аны кайта- 
лабоого жетишти.
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Автор бул чыгармасында Улуу А тамекендик согуш 
мезгилинде майданга бардык зарыл болгон нерселер ме- 
нен камсыз кылууда зор күч болгон ооруктагы карыяла- 
рыбыздын эсте каларлык образдарын түзгөн. Алар -  Той- 
чубек, Ж утабай, Чүкөбай, Бурулча сыяктуу карыялар. 
Бул карыялардын бардыгына тиешелүү бир ж алпы лы к 
чыгармада абдан таасын жана ишенимдүү берилген. Алар 
өз колу менен курган жаңы түзүлүштү гитлердик фашизм- 
ден бардык мүмкүнчүлүктөрүн жумш ап, керек десе жан- 
ды курман кылуудан да кайра тартпай сактап калуу; ал 
үчүн өзүлөрүнө тагылган ооруктагы оор милдетти ар ки- 
миси өзүлөрүнүн колдорунан келиш инче ак ниеттүүлүк 
менен аткаруу; бардык күчтү фронттун таламдарына ба- 
гындырып, жеңиштин келишин тездетиш үчүн колхоздо 
ак ниеттүүлүк менен иштөө; согуш жеңиш менен аякта- 
гандан кийин кы йла алсырап калган колхоз чарбасын 
калыбына келтирүүдө жаш тарга үлгү көрсөтүү; мына ушул 
аркылуу бүгүнкү күндүн жаш тарын алардын ордун басып, 
колхоздун, деги эле Мекендин ээлери болуп калуу сези- 
мин түбөлүк эстеринде сактап калууга тарбиялоо. Мына 
ушул жалпылык аларды чыгармада образдардын бүтүндөй 
бир галереясына бириктирип турат. Бирок алардын ар 
бири иштеген иши, адамдарга жасаган мамилеси, психо- 
логиялык мүнөзү жагынан бирине-бири окшобогон өзүнчө 
жекече типтер. Автордун ийгилиги да ушулардын ар би- 
рине өзүнчө мүнөз түзө алгандыгында.

Карыялардын ичинен иштеген иши жагынан да, же- 
кече психологиялык мүнөзү жагынан да Чүкөбай өзүнчө 
бөлүнүп турат. Автор Чүкөбайдагы ал касиетти тек анын 
Тойчубек менен Ж утабайдан мүнөзүнүн ж ең илдиги , 
кейикчээлдиги, ишти уюштура албагандыгы менен ай- 
ырмалангандыгын көрсөтүш үчүн гана сүрөттөп отурган 
жери ж ок. Мында автор андан да маанилүү маселени 
чечүүнү алдына максат кылып койгон. Ал төмөнкү: повест- 
те бирдей ш артта, бирдей табигый климатта турган эки 
колхоздун экономикасы, колхозчулардын фронт үчүн иш- 
теген күрдөөлдүү эмгектери ж ана алардын жыйынтыкта- 
ры сүрөттөлөт. Карыя адамдар Тойчубектин «Кеңеш», 
Чүкөбайдын «Өрнөк» колхоздорун башкарууларындагы 
иш-аракеттери көрсөтүлөт. Бирок экөөндөгү жыйынтык 
эки башка. «Кеңеш» алдыңкы чарба да, «Өрнөк» артта 
калган чарба. Мына бул натыйжаларда председателдер- 
дин да олуттуу ролу бар экендиги түшүнүктүү. Ж анардын 
сөзү менен айтканда Чүкөбайдын «уюштуруу ишин биле
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албаган жалгыз айыбы бар». Бул белгилүү даражада баш- 
каруу ишине да салакасын тийгизет. «Өрнөк» колхозу, 
ошондуктан, райондогу эң арткы чарбанын катарында ту- 
рат. Автор Чүкөбайдын образы аркылуу чыгармадагы кон- 
креттүү каарман катарындагы анын мүнөзүнө тиешелүү 
кемчиликти, ошол эле мезгилде башкаруу ишиндеги уюш- 
тура албоочулуктун терс натыйжаларын да көрсөтөт. Бирок 
Чүкөбайдын элди уюштура албагандыгын көрүп туруп, рай- 
ондогулар аны эмне үчүн дароо алмаштырып коюшкан жок 
деген суроо туулат да, ушундан кийин гитлердик фашизм 
таңуулаган согуш алып келген кыйынчылыктар көз алды- 
дан өтөт. Ошондон кийин согуштун кандай кыйынчылык 
алып келгендиги, эр жеткен азаматтар фронтко кетип, алар- 
дын ордун карылар баскандыгы, эми алардын кээ бири иш- 
тин жайын биле албай кыйынчылыктын үстүнө кыйынчы- 
лык кошулуп жаткандыгы, алардын ордун алмаштырууга 
«ийненин көзүн тааныган» кадрлардын жоктугу -  мына 
ушулардын бардыгын Чүкөбайдын образына байланыштуу 
көрсөтүү аркылуу согуштун бүткүл кыйынчылыгына туруш- 
тук берген кыргыз элинин патриотизмин көрсөтүү автордун 
негизги максаты болгондугун ачык байкайбыз. Ошол эле 
мезгилде Чүкөбай жалгыз эмес. Ага Жутабай сыяктуу таж- 
рыйбалуу аксакалдар, Ж апар сыяктуу уюштуруу ишинде- 
ги таланттуу кийинки муундун өкүлдөрү жардамга кели- 
шип, «Өрнөк» алдынкы колхоздордун катарына теңелет. 
Ошол эле «Өрнөк» колхозунда эл милдетин мойнуна алган 
колхоз жетекчилеринин бири -  баштапкы партиялык уюм- 
дун секретары болуп иштеген Жутабай деген карыя да эм- 
гектенет. Жекече мүнөз жагынан да, коомдук жумуштагы 
ишмердүүлүгү жагынан да бул карыя Чүкөбайдын карама- 
каршысында турат. Жутабайдагы билим деле Чүкөбайды- 
кынан артык эмес. Бирок, эл менен мамиле түзө билүү жа- 
гынгн, ар кандай ишти салмактап туура чечүүгө аракет- 
тенүү жагынан, принциптүүлүк жагынан Чүкөбайдан алда 
канча билимдүү да, алда канча тажрыйбалуу. Жутабайдын 
ар бир нерсеге көзү жетиктик менен мамиле кылуусу, ма- 
селени чечүүдөгү п ри н ц и п и алдуулугу , аны н ж екече 
мүнөзүндөгү оор басырык, салмактуу-салабаттуулугуна ай- 
калышып турат. Жутабай агымды, коомдун өсүп бара жат- 
Кандагы талабын да ж акш ы түшүнөт. Ошондуктан Чүкөбай- 
дын иш стилинин бүгүнкү күн үчүн жетишсиздигине, та- 
лапка жооп бере албай жаткандыгына да жакшы түшүнөт. 
Дилинде Чүкөбайды жакш ы көрсө да, бул орун ага ылайык- 
сыз экендигин туура баамдайт.
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Анын ишинен жаш тарга тарбия берип, келечекте өзүлө- 
рүнүн ордун басып, колхозду алга алып кете турган муун- 
дарды даярдап чыгаруу позициясынын бар экендиги да 
даана көрүнүп турат.

Чыгармадагы көрүнүктүү фигуралардын бири «Өрнөк» 
колхозу менен бир өрөөндө турган, бирок чарба жагынан 
райондогу алдыңкы колхоздордун бири «Кеңеш» колхо- 
зунун председатели Тойчубек карыя.

Тойчубектин ким экендиги анын жалгыз уулу Жапарга 
жазган төмөнкү катынан эле ачык көрүнөт: «Уулум, өзүң 
билесиң, мен сага алда нече курдай айтканым бар. Энең 
экөөбүз Совет өкмөтүнө чейин эч бир жакш ылык көргөнүбүз 
жок эле. Өмүрүбүздүн көбү турмуштун тепкисинде, кедей- 
чиликте өткөн. 1917-жылы Турпандан кайтканда Каракол- 
до өзбек, татар байларына малай болдук. Мен ошондо жаш 
Совет өкмөтүн коргоо үчүн өз ыктыярым менен Кызыл Ар- 
мияга жазылып, Лепси-Капал согушуна кеттим. Ал кезде 
ал-абалыбыз өтө оор эле. Боору бекип, боконосу ката элек 
жаш  Совет өкмөтүн душмандар төрт тараптан тең курчап 
алды. Ошондо биз Совет өкмөтүнүн жеңерине ишендик. Биз, 
гвардеецтер курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн болбосо да, 
түштүктө да арстандарча алыштык. Акыры жеңипчыктык... 
Уулум, атаңдын айткан сөздөрүн ук! Сен жаш коммунист- 
сиң. Сен дайым алдыда бол. Биздин бактыбызды, бүткүл 
адам баласынын бактысын сакта, жоодон качпа. Баатыр 
бол. Жоого жалтанбастан качырып кир... Алыста — тылда 
жаткан биз тууралуу ойлонбо. Биз Кызыл Аскердин жеңи- 
шин камсыз кылуу үчүн ойдогудай иштеп жатабыз... Өзүм 
күн-түн дебей талаадамын. Үйгө жумасына бир келсем ке- 
лем, келбесем ж ок...».

Тойчубектин бул катында жазгандарынан чыныгы пат- 
риоттун, күжүрмөн эмгекчил, иш билги жетекчинин об- 
разын даана көрөбүз. Тойчубек чынында эле күн-түн де- 
бей иштеди. Үй бетин көрбөдү. «Кеңеш» колхозу фронт 
үчүн кыйш айбай туруп берди. Тойчубекке өзүмчүлдүк, 
эгоисттик мүнөз ж ат. Ошондуктан ал өз колхозум эле 
алга кетсин, өзгө калып калсын дебестен, артта калган 
«Өрнөк» колхозунан да жардамын аябайт. Ошондой эле 
ал коомубуздун өнүгүшүнө байланыштуу үйбүлөдө жаңы- 
ча мамилелердин келип чыгып жаткандыгына да жак- 
шы түшүнөт. Ошондуктан Ж апарга үйдө атанын жалгыз 
уулуна жасаган мамилесин жасап, аны ардактап сүйүп, 
тарбиялаган мээримдүү кары болсо, сыртта өзү менен ат 
салышып, мөөрөйдү алууга аракеттенип ж аткан атаан-
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даш тараптын жетекчилерине жасаган мамилени жасайт. 
Коомдук мамиле менен жекече мамилени чаташтырбайт.

Бурулча болсо Тойчубектин аялы , Ж апардын энеси. 
Ал сүйкүмдүү жар, мээримдүү эне гана эмес, улгайып калга- 
нына карабай мекендин зор жүгүн кошо көтөрүшкөн алдын- 
кы колхозчу да. Жазуучу Бурулчанын образына согуштун 
мезгилинде жана согуштан кийин чыныгы патриотторчо 
эмгектенген күжүрмөн карапайы м  кы ргы з аялдары на 
мүнөздүү болгон сапаттарды, ошондой эле эмгегин эч нерсе 
менен теңештирүүгө мүмкүн эмес болгон мээримдүү эненин 
унутулгус, эсте каларлык элесин, мүнөзүн топтоштурган.

Повесттин экинчи бөлүгүндө бир кы йла салмактуу 
иштелип чы ккан, өзүнчө жекече мүнөз, сапаттарга ээ бол- 
гон, чыгарманын идеялык-тематикалык чөйрөсүнүн ке- 
ңейишине мүмкүнчүлүк алып келген Зуура, Асан, Айсу- 
луу, Оморбек, Тургун, Иликбай, Айнагүл, Зейнеп сыяк- 
туу бир катар каармандар аракеттенишет. Мына ушуга 
байланыштуу чыгармага сюжеттик кы йла жаңы мотив- 
дер кирген да, анын идеялык-тематикалык арымы кеңи- 
ри масштабга ээ болгон. Бул тигил же бул каарманды 
механикалык түрдө алып келип эле улай салуучу оңой- 
олтоң көрүнүш эмес. Бул жазуучудан алдыга койгон идея- 
лык-эстетикалык принциптерди логикалык ырааттуулук- 
та улантууну, жаңыдан киргизилген каармандардын ара- 
кеттерин сю ж еттин бүткүл тулкуна органикалы к си- 
ңирүүнү, ал үчүн жогорку көркөм чеберчиликти талап кыла 
турган ары жооптуу, ары оор иштердин бири. Чыгармага 
жаңы киргизилген каармандар өз аракеттери, өз тагдырла- 
ры менен гана жаш абастан, чыгармадагы мурдагы каар- 
мандар менен эриш-аркакта жаш ап, бир бүтүн мейкин- 
дикте аракеттенүүлөрү керек. Ж аңы киргизилген сюжет- 
тик мотивдер өз алдынча обочолонуп, бөлүнүп турбастан, 
чыгармадагы мурдагы сюжеттик мотивдер менен чиеле- 
шип, аларды толуктап, кеңейтип турууга тийиш. Масе- 
лени ушул жагдайдан алып караганда повесттин экинчи 
бөлүмүндө («Көл боюнда») автор тарабынан идеялык-маз- 
мун жагынан да, образдар системасы, сюжеттик курул- 
малар жагынан да, көркөм жалпылаш тыруулар жагынан 
да кы йла ийгиликтүү иштер иштеген жана алардын көбү 
максатка ылайы к чечилген. Ж аңыдан киргизилген сю- 
жеттик мотивдер мурдагы сюжеттик мотивдерге механи- 
калык абалда жамалбастан, табигый түрдө алар менен бай- 
ланыштырылып, чыгарманын жалпы идеялык-көркөмдүк 
сапатын көтөрүүгө кызмат кы лган. Биринчи белүмүндө
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Ж апар баш болгон каармандардын иш-аракеттерине бай- 
ланыштуу согуштун мезгилиндеги колхоз айлынын тур- 
мушу сүрөттөлсө, жогорку жаңыдан кирген каармандар- 
дын келиши менен согуштан кийинки алгачкы жылдарда 
айдоо ж ер л ер и н и н  ая н ты н  кен итүү , кы ш тоолорд у  
өздөштүрүү ж ана натыйжалуу пайдалануу маселелерин 
чечүүгө аракеттенет. Автор бул жерде Ж апарлар бүтүргөн 
иштерге жаңы каармандар баштаган ишти механикалык 
түрдө гана жамай салбастан, анын закондуу уланышы ка- 
тары сүрөттөөгө умтулган жана жалпысынан максат ишке 
ашкан деп айтууга болот. Мында колхоздун мыкты трак- 
тористи Асандын, кийин анын ордун баскан Айсулуунун, 
колхоздун алдыңкы чабаны, кийин Чүкөбайдын ордуна 
«Өрнөк» колхозунун башкармасынын төрайымы болуп шай- 
ланган Зууранын образдары бир кыйла терең иштелген. 
А талган  к аар м ан д ар д ы н  и чин ен  повестти н  экинчи  
бөлүмүндө кыйла терең жана таасирлүү иштелген, автордун 
сүймөнчүлүгүнө ээ болгон образдардын бири -  Зууранын 
образы. Автор Зууранын образын динамикалык өсүштө, 
ишенимдүү жана элестүү тартып берүүгө жетише алган. Бул 
каармандын ишин, турмушка карата болгон мамилелерин, 
мүнөзүн, психологиялык абалын ж ана кылык-жоругун 
көрсөтүүдө тиешелүү учурларга өз-өзүнчө түс, эстетикалык 
боёк берип, логикалык ишенимдүүлүктө сүрөттөөгө жетиш- 
кен. Мына, Зуура тажрыйбалуу чабан. Ал башкармалык- 
ка шайланганга чейин турмуштун далай татаал сынооло- 
рунан өтөт. Алгач ал катардагы койчу болуп иштеп, өзүнүн 
жөндөмү, ак ниеттүүлүгү, ар кандай маселеге сергек мами- 
леси менен эл ишенип берген малды асыроодо зор ийги- 
ликтерге жетишет. Ал өз мезгили үчүн алдыңкы катарда- 
гы демилгечи аял. Анын демилгеси менен колхоз малын 
асылдандыруу, көбөйтүү жөнүндөгү проблема күн тартиби- 
не коюлат. Малдын эттүүлүгүн арттыруу боюнча чыгарма- 
чыл сунуш киргизип, аны өзү тажрыйбадан өткөрөт. Зуу- 
ранын образына автор тарабынан даярдалган мындай не- 
гиздер логикалы к түрдө колхоз баш кармасы  Чүкөбай 
экөөнүн ортосундагы конфликтиге алып келет. Бул кагы- 
лыш  сюжеттин жүрүшүндө, каармандардын образдарынын 
ички логикалык өнүгүшүндө мүмкүн болушунча, кыйла 
дурус чечилет. Чүкөбай дээринде ак ниет адам болгону 
менен көзкарашында чектелгендик, артта калгандык орун 
алган, андан суурулуп чыгууга кудурети жете албаган адам. 
Ошондуктан Зуура менен Чүкөбайдын ортосундагы кагы- 
лыш  тек гана эки адамдын ортосундагы кагылыш эмес,

жаңы менен эскинин ортосундагы, чектелгендик менен 
демилгелүүлүктүн ортосундагы турмуштук мааниси зор ка- 
гылыш. Карапайым койчу Зууранын акырындык менен 
жетекчиликке чейин көтөрүлүшү чыгармада автор тарабы- 
нан динамикалык өсүштө ырааттуу жана ишенимдүү бе- 
рилгендиктен бул образга чоң маани киргизилген, сюжет- 
тик мотив көркөмдүк жагынан да кыйла жогорку деңгээл- 
де чечилген.

Коомубуздун маданий-экономикалык өнүгүшүндө ай- 
рым учурда кедергилик кылган көрүнүштөр чыгармада 
Чоңмурундун кылык-жоруктары, Ж амийлага карата ара- 
кеттери аркылуу ашкереленген. Бул айрым адамдардын 
сезиминде, жүрүм-турумунда али да болсо эскинин кал- 
дыктары, мещанчылык жана эгоисттик жөрөлгөлөр сак- 
талып келе жаткандыгын сынга алууда жана алар менен 
күрөш жүргүзүүгө тарбиялоодо олуттуу мааниге ээ болот.

Жогоруда белгилегендей, К. Баялинов бул повестинде 
жазуучу катарында көркөм чеберчилик жагынан да арым- 
дуу кадам шилтегендигин көрсөттү. Бул чыгарманын ком- 
позициясынын бир өзөккө байланып, тыкан курулган- 
дыгынан, сю ж еттик өнүгүштүн ы рааттуулугунан, бир 
окуянын пайда болушуна законченемдүү түрдө экинчи бир 
окуя себеп болуп, алардын бир өзөккө байланышы окуу- 
чуну улам барган сайын жаңы окуяга аралашууга кы- 
зыктыруусунан, каармандын ар бирине өзүнө гана тие- 
шелүү болгон жекече мүнөз түзүүсүнөн, речтин жекечели- 
гин иштеп чыгуудан, табийгат көрүнүштөрүн, үй-буюм, 
оокаттардын сүрөттөлүшүн, идеяны, образды ачууга ба- 
гындыруудан, сүрөттөөнүн көркөм караж аттарын орун- 
дуу ж ана саран пайдалануусунан ачык көрүнөт.

«Көл боюнда» повестинин сюжетинин түзүлүшү жөнөкөй, 
түшүнүүгө жеңил жана кызыктуу. Бул сюжеттин элемент- 
теринин ырааттуу ж айгаш ты ры лы ш ы нан, окуялардын 
бири экинчисинин өнүгүшүнө себепкер болуп турушунан 
ачык байкалат. Ж етиле бышпаган, жеткилең иштелип 
чыкпаган окуялардын сүрөттөлүшү да чыгармадан жолук- 
пай койбойт. Бирок жалпысынан ырааттуу курулган сю- 
жеттик түзүлүштө алар анчалык мааниге ээ болбойт. Ушун- 
дай эле чыгарманын композициялык курулушу да тыкан 
жана ырааттуу. Композициянын сюжеттен сырткаркы эле- 
менттери -  пейзаж, портрет, баяндоо, лирикалык чегинүү, 
буюмдардын сүрөттөлүшү, диалог, троптун түрлөрү да кый- 
ла чеберчилик менен иштелген жана ар бири өзүнө тие- 
шелүү жүктү көтөрүп турушат.
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Повесть айрым кемчиликтерден да куру эмес. Жапар- 
дын образы чыгарманын биринчи бөлүгүндөгү чыңалуу- 
сунан экин-чи бөлүгүнө кы йла жанып кетип, кандайдыр 
бир дараж ада солгун тарткан сыяктуу пикир калтырат. 
Мектеп директору катарындагы жетекчилик жөндөмү окуу- 
чуларга даана жете бербей калгандай. Бул мүмкүн автордун 
мектеп турмуш ун колхоз турмуш уна караганда терең 
үйрөнбөгөндүгүнөн да келип чыгышы ыктымал. Повестте- 
ги Айша менен Миколанын баш кошууларын мотивиров- 
калоо кандайдыр бир даражада автор тарабынан мурдатан 
эле ойлонулган сыяктуу сезим калтырат. Айталы Жапар- 
дын Микола менен согушта бирге болушу, Талиптин фронт- 
тон кайтпай калышы, Айша менен, Жапардын мурдатан 
тааныш болушу кандайдыр бир даражада алдын ала ойло- 
нулган схема сыяктуу да кабыл алынышы мүмкүн, бирок 
турмушта ошондой болушу да ыктымал нерсе. Экинчи 
бөлүмдө негизги окуянын өнүгүшүндө анчалык мааниге ээ 
болбогон, сю жеттик тканга анча жуурулушуп кетпеген 
айрым эпизоддор да учурайт. Бирок бул сыяктуу айрым 
үздүк-кездиктер «Көл боюнда» повестинин согуштан кий- 
инки алгачкы  жылдардагы кы ргы з прозасындагы ири 
ийгиликтерден болгондугуна эч кандай салакасын тий- 
гизбейт ж ана К. Баялиновдун чыгармачылыгындагы этап- 
туу чыгармасы болуп кала берет.

«Боордоштор» романы. «Көл боюнда» повестинен кий- 
ин К. Баялинов бир нече аңгеме, очерктерди жана «Кур- 
ман ж ы лга» повестин ж ары ялады . Бирок бул повесть 
жазуучунун чыгармачылыгына «Көл боюндачалык» ий- 
гилик алы п келе алган жок. Буга карата болгон жалпы 
окурмандардын ж ана коомчулуктун туура пикирин өз 
учурунда баамдаган жана туура түшүнгөн жазуучу кий- 
инки он йсылдар ичинде чы гарм ачы лы к изденүүнүн 
үстүндө талы кпай эмгектенип, «Боордоштор» үчилтигин 
тартуулады. Үчилтик кыргыз профессионал ж азма ада- 
биятын баштоочулардын аксакалын эми дагы бир бийик 
баскычка көтөрдү. Кеңири масштабдагы бул тарыхый ре- 
волю циялык үчилтикте революцияга чейинки жана рево- 
люция учуру жана анын алгачкы жылдарындагы эки доор 
тарыхта болгон ж ана автордун кыялынан жаралган каар- 
мандардын аракеттеринин ж ана тары хы й окуялардын 
негизинде конкреттештирилип жогорку көркөм чеберчи- 
ликте реалдуу чагылдырылат. Тарыхый чындык менен 
жазуучулук көркөм чыгармачылыктын жогорку деңгээ- 
линде айкалы ш ты ры лы ш ы , автордун сүрөттөөгө алып

жаткан объектисин тереңден ж акш ы  билиши мейли ре- 
волюцияга чейинки, мейли революция мезгилиндеги же 
анын алгачкы учурундагы окуяларды, кырдаалдарды так 
жана таасирдүү чагылдыргандыгы менен окуучулардын 
урматтоосуна таты ктуу болуп, адабиятыбыздын тары- 
хындагы этаптуу чыгармалардан болуп калды. Анткени, 
«Боордоштор» романын Борбордук Азияда жана Казак- 
станда совет бийлигинин орнотулушуна арналган кыр- 
гыз профессионал прозасындагы, ал гана эмес тектеш  
элдердин да адабиятындагы бирден-бир тарыхый-револю- 
циялык роман үчилтик десек да болот.

«Боордоштор» романы К. Баялиновдун, жогоруда бел- 
гилегендей, он жылдан аш ык талыкпай иштеген эмгеги- 
нин натыйжасы. Үчилтиктин биринчи китеби 1962-жылы 
өзүнчө китеп болуп ж ары кка чыккандан туура он жыл- 
дан кийин 1972-жылы үчүнчү китеби ж азылып бүткөн. 
«Боордоштор» романы өзүнүн аты айтып тургандай, улут- 
тук айы рмачы лы ктары на карабастан түпкү максаттьш 
бирдейлигинен элдин эркиндиги жана келечектеги бей- 
пил турмушу, бир тууган достук-боордоштугу, интерна- 
ционалдуулугу, бирдей укуктуулугу жана ынтымактуу- 
лугу үчүн болгон ж ана жүргүзгөн күрөштө өмүр жолун 
бирге кош ушкан боордоштордун тагдырлары жөнүндөгү 
роман. Бул чоң алкактуу тарыхый-революциялык үчил- 
тикте Улуу Октябрь Социалисттик революциясына чей- 
инки, революция мезгилиндеги жана анын алгачкы жыл- 
дарындагы Орто Азия жана Казакстан жергелеринде бо- 
луп өткөн тарыхый окуялар улуу полководец М. В. Фрун- 
зенин, чех Рудольф Рудошектин, кыргыз Мамбет Сүйүмба- 
евдин, дунган М агаза Масанчиндин, казак Токаш Бокин 
жана баш калардын аракеттеринде конкреттештирилип, 
реалдуу сүрөттөлөт. Жогоруда аты аталган каармандар- 
дын бардыгы тарыхта болгон адамдар. Айрым каарман- 
дарды гана прототип катары автор жарым-жартылай ат- 
тарын өзгөртүп койгон. Чех Рудольф Рудошектин роман- 
дагы иштеген иштери кечээ кийинки убактарга чейин 
Кыргызстанда жаш ап өткөн чех элинин жумушчулары- 
нын демилгеси менен 1920-жылдары Фрунзеде уюшту- 
рулган «Интергельпо» кооперативинин корүнүктүү жетек- 
чилеринен болгон Рудольф Маречектин басып өткөн өмүр 
жолунан алынган. Тарыхый чындык менен көркөм чы- 
гармачылык автор тарабынан белгилүү даражада чеберчи- 
лик менен айкалыштырылгандыктан каармандардын мей- 
ли революциядан мурдагы турмуштары болобу, мейли
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революция ж ана анын жеңишинин алгачкы жылдарын- 
дагы күрөштөрү болобу көркөм жалпылаштыруунун ачык 
жана таасирдүү деңгээлине көтөрүлө алган. Каармандар 
ж аш ап жана аракеттенип ж аткан учурлардагы коомдун 
өсүш процесстери да негизинен тарыхый болгон окуялар- 
дын негизинен алынган сюжеттин ырааттуу өнүгүшүндө 
ишенимдүү сүрөттөлгөн. «К. Баялинов «Боордоштордо» 
жазуучулук маданияты менен чыгармачылык тажрыйба- 
сы жетилген чоң реалист романист катарында турмушка 
теренден көз чаптырып, коомдогу эң башкы жылдыргыч 
күчтөрдү өз учурунун тарыхый ш артына жана типтүү жаг- 
дайына жараш а ачып бере алган. Ошондуктан романда 
эмгекчи элдердин өздөрүнүн эркиндик талашып, азаттык 
үчүн күрөшүп ж ана ар бир улуттук калктар өз жерле- 
ринде Совет бийлигин орнотуп ж атыш ын автор тарабы- 
нан тиричилик турмуштан тартып чон окуяларга чейин 
каты ш канды ктары н даана ж ана так чагылдырган таа- 
сирдүү образдардын көркөм элестери аркылуу көз алды- 
быздан өткөрөбүз. Романда ж амы ят журттун ж ана жеке 
адамдын тагдыры өздөрүнүн ж аш аган замандарындагы 
коомдук мамилелерде көрсөтүлгөндүктөн, эл менен та- 
рыхый адамдын проблемасы да кы йла ишенимдүү че- 
чилген»1. Романга катыш кан тарыхый личносттор тарых- 
тын түзүүчүлөрү, же болбосо тек гана көпчүлүктү түзүп тур- 
ган топ катарында берилбестен, конкреттүү коомдук про- 
цесстин (революциянын алдыңкы, революциянын мезги- 
ли ж ана жеңиштин алгачкы жылдары) кыймылдатуучу 
күчү, анын алып жүрүүчүлөрү катарында сүрөттөлүп, ошол 
ар бир жеке адамдын ролу жана алып турган орду тур- 
муштук типтүү кырдаалдарда, окуялардын законченемдүү 
өнүгүштөрүндө көркөм чагылдырылган. Ошондуктан ро- 
мандын баш кы каармандарыны н ар биринин иштеген 
иштери, конкреттүү окуялардагы аракеттери, чыгарма- 
нын сюжеттик өзөгүн түзөт да, ошол эле мезгилде алар- 
дын ар биринин мүнөзүн ачып, ким экендиктерин окуу- 
чуга дааналап турат.

Романда өтө кеңири планда алынып, автордун симпа- 
тиясына ээ болуп, дегинкисинде окуучуга зор таасир кал- 
тыргандай иштелип чы ккан образдардын бири -  чех Ру- 
дольф Рудошектин образы. Рудольф романдын башынан 
аягына чейин катыш кан, чыгарманын негизги идеялык-

1 Түлөгабылов М. Кыргыз адабиятындагы тары хы й ж ана өмүрбаян 
романдары. Фрунзе, «Илим», 1978, 76-бет.
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тематикалык жүгүн көтөргөн каармандардын көрүнүктүүсү. 
Романдын биринчи китебинде мына ушул каармандын жаш 
күнүнөн тартып Австро-Венгрияда, Германияда болуп, Рос- 
сияга келип, Украина, Кавказда болушу жөнүндөгү өмүр 
жолу кеңири масштабда сүрөттөлөт. Рудольфтун мына ушул 
кыдырууларында тарткан толгон-токой түйшүктөрү, ар кай- 
сы өлкөлөрдө болуп, андагы кожоюндарынан чеккен жа- 
палары, аны тарыхый түрдө азаттыктын жолун издөөгө 
алып келет. Россияга келип бышып жетилип келе жат- 
кан революциялык кыймылдын күбөсү болуп, Украина 
жана Кавказдагы болыпевиктик жашыруун уюмдардын 
иштерине аралашышы аны өзүнүн тагдырын аягына чейин 
жумушчулардын эркиндик үчүн болгон күрөшү менен би- 
риктирүүгө, акыры революциячыл ишке кан-жаны менен 
аралашып, революциячыл күрөшүүчүнүн деңгээлине чей- 
ин көтөрүлүшүнө алып келет.

Тарыхый ш артка, ж агдайларга ж араш а Рудольфтун 
көзкараш ында, түшүнүгүндө өзгөрүүлөр болуп, акыры ал 
орус революционер большевиктери менен бирге Орто Азия 
жана Казакстандагы революциячыл иштерге катышып, 
Совет бийлигин орнотууда жана чыңдоодо активдүү уюш- 
туруучулардан ж ана жетекчилерден болуп чыгышын ав- 
тор тарыхый фактыларды ишенимдүү көркөм жалпылоо- 
лордон өткөрүү деген менен эсте каларлык образдын да- 
ражасына жеткирген.

Романдын башкы каармандары катарында Орто Азия ме- 
нен Казакстанда Совет бийлигин орнотууда чыныгы револю- 
ционер катарында олуттуу активдүү иштерди жүргүзүшкөн 
жергиликтүү улуттардын алдыңкы өкүлдөрү да аракеттени- 
шет. Алар: кыргыз Мамбет Сүйүмбаев, дунган Магаза Ма- 
санчин, казак Токаш Бокин жана башкалар.

Романда Мамбеттин өмүр жолу, жекече тагдыры, рево- 
лю циялык жолго түшүшүнө себепчи болгон социалдык 
жана коомдук жагдайлар алардын далилдүү шартталы- 
шы, анын жекече мүнөзүнүн эволюциялык өнүгүүдө ка- 
лыптанышы, революциячыл ишмер катары өсүп жетили- 
ши да кыйла кеңири жана белгилүү даражада жогорку 
көркөм чеберчиликте ишенимдүү сүрөттөлгөн.

М амбет Сүйүмбаев менен окуучу Рудольф  Одесса 
түрмөсүндө таанышышат. Романда Мамбеттин революция- 
чы л иш м ердиги  аны н өмүр ж олундагы  ф акты ларды  
көркөм жалпылоонун негизинде иш ке ашырылган. Мам- 
беттин өмүр жолундагы көрүнүктүү ж ана эсте каларык 
деңгээлде сүрөттөлгөн учурлар негизинен төмөнкүлөр бо-
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луп саналат: Момунбек өңдөнгөн жергиликтүү байлар ме- 
нен болгон кагылыш ы жана анын таптык күрөштүн ден- 
гээлине көтөрүлүшү, ошонун азабынан Сибирге айдалы- 
шы, андан качып чыгып, кайрадан кармалыш ы, бирин- 
чи дүйнөлүк согуш тун  убагы н да б аты ш ка ф ронтко 
жөнөтүлүшү, ал ж акта жүрүп чет мамлекетке өтүп, кайра 
кайтканда кармалып түрмөгө түшүшү, ал жерде Рудольф 
менен кезигүүсү, мына ушул кырдаалдарда анын саясий 
көзкараш ы  калы птаны п, болыневиктердин катарында 
болуп, революциячыл күрөшкө тартылышы, акыры Орто 
Азия менен Казакстанда Совет бийлигин орнотууга ак- 
тивдүү катыш ып, анын жетекчилеринин биринен болу- 
шу. Мамбет Сүйүмбаевдин өмүр жолундагы мына ушул 
урунттуу учурлар автор тарабынан эволюциялык өнүгүштө 
ишенимдүү сүрөттөлгөндүктөн романда ал кандай гана 
каарманды н болбосун образ-мүнөзүнүн чындыгы жана 
типтүүлүгү ошол каарман жаш ап ж ана аракеттенип жат- 
кан турмуштук кырдаалдар менен шайкеш  келиш и жана 
шартталышы менен бааланат. Анткени, турмуштук типтүү 
кы рдаалдар ж ан а ш арттар анда аракеттенип ж аткан  
каармандын мүнөзүнүн өсүшүнө жана калыптаныш ына зор 
таасирин тийгизет. Бул жагы нан ж азуучу Рудольфтун 
революциячыл көзкараш ынын пайда болушуна жана про- 
летардык-интернационалдык аң-сезиминин өсүшүнө таа- 
сирин тийгизген типтүү шарттарды ж ана кырдаалдарды 
сүрөткердин көзү менен көрүп тандап ала алган жана ре- 
алдуу чагылдырууга жетишкен.

Баш кы каарман Рудольфтун образын жаратууда автор 
анын революциячыл жолго түшүүсүнүн негизги этапта- 
рын эволюциялык өнүгүштө, типтүү кырдаалдарда ачып, 
анын жекече мүнөзүндөгү, көзкарашындагы, психология- 
сындагы өзгөрүүлөр ошол кырдаалдардын негизинде ке- 
лип чы ккан  туундулар катары нда мотивировкаланат. 
Мына, ж аш  кезинде эле эмгекчилерди эзүүчү бийлөөчү 
төбөлдөрдү ж ек көрүүчү Рудольфтун Вена шаарында иш- 
теген жана жаш аган жылдары анын турмушундагы бу- 
рулуш жылдар болот. Россиядагы биринчи орус револю- 
циясынын-эпкини Австрияга да жетип, анын таасири ас- 
тында австро-венгер жумушчулары бийлөөчүлөргө каршы 
күрөшкө чыга башташат. Мына бул толкун Рудольфтун 
аң-сезиминин ойгонушуна түрткү берет. Австро-венгер 
жумушчуларын баш көтөрткөн бул толкун Рудольфту те- 
рең ойлонтуп, революциячыл саясий каз караш ынын ал- 
гачкы учкундарын жаратат. Мына ушундан тартып ав-
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тор анын революциячыл жолго түшүүсүнө себеп болгон 
типтүү кырдаалдарды биринин артынан экинчисин ише- 
нимдүү сүрөттөп отуруп, акыры каарманын революцио- 
нер-интернационалист деңгээлине алып чыгат. Анын об- 
разын дайыма өсүп-өнүгүү процессинде көрсөтөт. Алсак, 
ал марксисттик саясий кружокко мүчө болуп киргенден 
тартып мурда бүдөмүк болуп жүргөн демонстрация менен 
забастовканын, куралдуу көтөрүлүш менен революциянын 
айырма ж ана зарылдыктарына, ага жетекчилик кылуучу 
партиянын Борбордук Комитети ж ана жер-жерлерде баш- 
тапкы партия уюмдарынын болушуна жана биримдиги- 
не дагы башка маселелерге түшүнө баштайт. Эгерде мын- 
дан мурун Вена ж умуш чулары ны н демонстрациясына 
карш ы сүйлөгөн Адлерге, демонстрациянын зарылдыгын 
жактап чы ккан Вацлавга деле кошула берсе, эми Европа- 
нын бир катар өлкөлөрүн кыдырып, турмуш жана саясий 
сабак алып келгенден кийин Копрживнице шаарындагы 
вагон куруучу заводдо иштеп турганында жумушчулар 
кыймылына чы ккы нчы лы к кылгандардын бетин ачып, 
жумуш күнүн кыскартуунун, эмгек акыны көбөйтүүнүн 
бирден-бир жолу забастовка экендигин жумуш чуларга 
түшүндүрүп, аларды  уш ул кы й м ы лга чакы рат. Анын 
саясий ишмердиги ушундай жол менен өсүп отуруп Рос- 
сия ж умуш чулары ны н чөйрөсүнө келип кош улгандан 
кийин бийик чекитине жетет. Рудольфтун революция- 
чыл ишмердиги мына ушул тартипте реалдуу фактылар 
аркылуу улам тереңдетилип, ишенимдүү ачылып жүрүп 
отуруп, ал романдын башкы каарманынын фундаментал- 
дуу фигурасын түзөт.

Романда автор симпатия менен жараткан каарманда- 
рынын бири -  орус кызы  Надя. Рудольфтун жеке турму- 
шу, үйбүлө, сүйүүгө карата болгон мамиле жана көзкара- 
шы, ж еке турмуштагы адамдык сапаты, баш кача айт- 
канда ишмер Рудольф гана эмес, кадимки эле карапайым 
үйбүлө башчысы Рудольфтун кандай адам экендиги мына 
ушул Надянын образы менен органикалык байланышта 
ачылат. Рудольф менен Надянын ортосундагы үйбүлөлүк 
таттуу мамиле, бири-бирин аздектеп сыйлашуулары, ну- 
кура чыныгы сүйүү картиналары окуучуга жогорку эсте- 
тикалык сезим калтыруучу, эсте каларлы к эпизоддордон 
болуп саналат.

Рудольф сы яктуу типтүү каармандардын деңгээлине 
көтөрүлгөн башкы каармандардын бири дунган уулу Ма- 
газа Масанчин. Автор Магаза Масанчиндин басып өткөн
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өмүр жолун сүрөттөөгө Рудольф менен Мамбеттен кем эмес 
орун берген. Анын карапайым дунган кедейинен боль- 
шевиктик командирдин даражасында чейин өсүп жети- 
ши романда ишенимдүү фактылардын, чыныгы болгон 
окуялардын негизинде көркөм чагылдырылган. Масан- 
чиндин Совет бийлигин орнотуудагы активдүү иштери, 
душмандарды талкалоодогу эрдиктери дунган полкунун 
тайманбаган каармандыктарын, андагы командир ката- 
рындагы жетекчилик иштерин көрсөтүү аркылуу берил- 
ген. Масанчиндин образынын дагы бир орчундуу маа- 
нилүүлүгү -  Улуу Октябрь социалисттик революциясына 
ж алгы з гана орус пролетариаты, жумуш чу табы эмес, 
Россиянын чет жакаларында мурун эч катарга кошулба- 
ган майда улуттардын эмгекчи калкы  да өзүлөрүнүн эрки 
менен тарты лы п, анын ж еңиш ин камсы з кы лууда өз 
үлүштөрүн кошкондугунун, Совет бийлигин орнотуудагы 
эмгектери орус революционерлеринин иштери менен бир- 
Дей баалангандыгынын күбөсү, ошол эле мезгилде роман- 
ды н и н тер н ац и о н ал д ы к  паф осун а р к ал аган д ар д ы н  
көрүнүктүүлөрүнөн болбогондугунда.

«Боордоштор» романы ндагы  эсте каларлы к  образ- 
дардын катары на М. В. Ф рунзенин, Д. Ф урмановдун, 
Ю. Фучиктин, Черныйдын, Касаткиндин, Амандыктын, 
Токаш Бокиндин, эпизоддук каармандардын ичинен Ыб- 
райдын, Иманбайдын, Арстандын, Мырзагулдун, Момун- 
бектин, Иликбайдын, Райымкулдун, Алинанын, Павлов- 
дун ж ана баш калардын элестерин атоого болот. Ырас, 
романда булардан тыш кары көп эле кирди-чыкты каар- 
мандар катыш ат. Алардын ар кимиси өз алдынча милдет 
аткарган менен эсте каларлы к деңгээлге ж еткирилген 
эмес. Дегиңкисин айтканда көп сандаган каармандардын, 
көп сандаган окуялардын киргизилиш и бир катар сцена- 
ларда сюжеттик линияны хроникалуу жалпы маалымат- 
тын деңгээлине түшүрүп жиберүүгө мажбурланган1.

Романда чогултулган тарыхый материалдарды ылгап 
алуудан жиберилген да айрым мүчүлүштөр бар. Бул Ру- 
дольфтун өмүр жолуна байланыштуу анчалык мааниге ээ 
болбогон өтө эле майда экинчи катардагы материалдар- 
дын кирип кетишинен байкалат. Кеңири алкактагы  үчил- 
тик романда мындай кемчиликтердин кетиши, туурасын 
айтканда мыйзамченемдүү көрүнүш ж ана кезикпей кой-

1 Артыкбаев К. Кыргыз совет адабиятынын тарыхы , Фрунзе, «Мек- 
теп», 1982, 297-бет.
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бой турган нерсе, бирок романдын теңдешсиз көтөргөн 
өтө салмактуу күчүнө салака тийгизбейт.

«Боордоштор» романы турмуштук ж ана тарыхый фак- 
тыларды ичине камтыган ж ана аларды реалдуу көркөм 
жалпылаштырган, тактап айтканда, революциядан мурун- 
ку ж ана кийинки, алгачкы  жылдарындагы  Борбордук 
Азия ж ана Казакстанда болуп өткөн коомдук-саясий окуя- 
ларды кеңири камтыган. Кыргыз профессионал ж азма 
адабиятындагы көрүнүктүү чыгармалардын бири, жазуу- 
чунун чыгармачылыгындагы этаптуу чыгармасы.

Ошондуктан роман кыргыз романистикасынын тары- 
хындагы көрүнүктүү тарыхый-революциялык роман ката- 
рындагы өзүнүн дайыма бийик орунуна ээ.

СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР:

1. К. Баялиновдун чыгармачылыгынын башталышы.
2. Жазуучунун өмүрү жана чыгармачылыгына жалпы обзор.
3. «Ажар» повести жана анын кыргыз прозасындагы ал- 

ган орду.
4. Улуу Атамекендик согуш жылдарындагы кыргыз проза- 

сы жана К. Баялиновдун чыгармачылыгы.
5. «Көл боюнда» повестинин сюжети, идеялык-көркөмдүк 

мазмуну.
6. Эмне үчүн «Көл боюнда» кыргыз прозасындагы жана 

К. Баялиновдун чыгармачылыгындагы этаптуу чыгарма?
7. Жазуу жүзүндө Жапар менен Чүкөбайдын, Айша менен 

Жамийланын образдарына салыштырма мүнөздөмө түзгүлө.



АЛЫКУЛ осмонов 
(1915-1950)

Мен уялам, мына мындан уялам,
Козгө толор бир чон эмгек кылбагам.
Колун кезеп, жолуң болгур дегенсийт,
Жер шарынан күлүк учкан заманам 

деп өзүнө өзү канааттанбай, мындан да ж акш ы  ырлар- 
ды жаратууну эңсеген кыргыз элинин таланттуу акыны 
чебер котормочусу ж ана драматургу А лы кул Осмонов 
1915-жылы азыркы Чүйдүн Ж айыл районуна караштуу 
лапталары к аиылында туулган.

Анын армандуу тагдырынын азаптуу жолдору тээ ымыр- 
каиында эле апасынан, 3 жашында болсо атасынан айрыл- 
ганда татаал да, катаал да болору сезилсе керек. 1919-жылы 
Ьишкектин жетимканасына өтүп, 1921-1929-жылдары Ток- 
мок жетим балдар үйүндө, 1929-1932-жылдары Бишкекте- 
ги Ьорбордук педагогикалык техникумда тарбияланган 
Каралашар кишиси жогунан окуусун аяктай албай, айылга 
кетет, аяктан да ылайыктуу жумуш табылбай, кайра бор- 
орш аарга келет да, «Чабуул» журналынын редакциясына 

кызматкер болот. 1937-1940-жылдары Кыргызстан 
жазуучулар союзунун секретарынын кызматын аткарат 
Андан кииин ал көбүнчө чыгармачылык иш менен гана 
алек болот. 1939-жылы өз учурунда өтө барктуу советтик 
«Ардак белгиси» ордени менен сыйланат

А. Осмоновдун туңгуч ыры 1930-жылдын сентябрында 
«Сабаттуу бол» деген гезитке жарыяланган. Андан кий- 
ин анын ырлары газета-журналдарга үзгүлтүксүз чыгып 
турган. 1935-жылы «Таңдагы ырлар», 1937-жылы «Жыл- 
дыздуу ж аш ты к», 1938-жылы «Чолпонстан» деген ыр 
жыинактары жарык көргөн.

1935-1938-жылдары А. Осмонов ыр түрүндөгү 6 каоа 
сөз түрүндөгү 2 котормо китепчени, 1940-жылы грузин 
классиги Шота Руставелинин «Жолборс терисин кийген 

Дастанын которуп, бастырып чыгарган.
1945-жылы Алыкулдун «Махабат», 1946-жылы «Жаңы 

ырлар» ,1 9 4 7-жылы «Менин жерим -  ырдын жери», 1949- 
ж ылы «Жаңы ырлар» деген оригиналдуу ырлардан жана 
поэмалардан куралган жыйнактары чыккан.
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1941-1948-жылдары А. Осмонов персче жазылган орто 
кылымдык азербайжан акыны Низами Ганжевинин «Хос- 
ров-Ширин» поэмасын, англиялык улуу драматург У. Шек- 
спирдин «Он экинчи түн» комедиясын жана «Отелло» тра- 
гедиясын, улуу орус акыны А. С. Пушкиндин «Евгений 
Онегин» аттуу ырдан бүткөн романын кыргызчалаган. Бу- 
лардын ичинен өз убагында «Отелло» менен «Евгений Оне- 
гин» жарыкка чыккан.

Алыкул Осмонов драматургияга да көңүл бөлүп, бир жана 
кеп көшөгөлүү пьесалардын жоон тобун жазган. Булардын 
ичинен өз маалында «Экинчи бригада» деген комедия гана 
элеттик профессионал театрынын сахнасында коюлган. 
Калган пьесалар автордун көзү тирүүсүндө сахна жүзүн 
көргөн да, жарыяланган да эмес. Алыкул Осмоновдун дра- 
малык чыгармалары жалпысынан жармач чыгып калган. 
Буга ошо кезде советтик драматургияда өкүм сүрүп турган 
«конфликтсиздик теория» деген көзкараштардын теске- 
ри таасири  себеи болгон. Тек тары хы й -ф ольклордук  
сюжеттин негизинде жазылган «Ак Мөөр» пьесасын гана 
А. Осмоновдун драматургиялык иш-аракетинен чыккан 
дурусураак натыйжа деп айтууга болот.

Алыкул Осмонов эң оболу лирик акын. Анын чыгар- 
мачылык күч-кудурети лирикалы к ырларында баарынан 
айкын ачылган. Бирок ал өз акындык жолун чындап тап- 
канча мазмун жагынан өз убагындагы көп ырлардан кыл- 
чалык өйдө турбаган, көркөмдүк касиеттери алда канча 
жармач ырларды, поэмаларды жазып келген. «Таңдагы 
ырлар», «Ж ылдыздуу ж аш ты к», «Чолпонстан» аттуу ал- 
гачкы жыйнактарын автор өзү «колго алгыс начар китеп- 
тер» деп атаган. Экинчиден, ал 1944-жылдын күз айла- 
рынан ж аза баштаган ыр-поэмаларын өз акындыгынын 
баралын. жеткен мезгилинин жемиштери деп эсептеген.

Алыкул Осмонов ж аш  чагынан көп окуп, көп жазып, 
акындык өнөрдүн сырларын олуттуу түрдө өздөштүрө баш- 
таган. Ыр токуу ыш кысына жан-дили менен берилген- 
диги да аны көп иштөөгө ш ы кактаган . Ал поэзияны 
жөнөкөй гана кесиби эмес, өз өмүрүнүн шериги деп, өз 
жашоосунун маани-маңызы деп, коомго кызмат кылуу- 
нун майданы деп билген. Ошон үчүн ал өзүнө-өзү наара- 
зыланып, дайыма чыгармачылык ж актан өсүп отурууга 
умтулган. Экинчиден, Алыкул чымырканган мээнеттин 
натыйжасында өз алдынча ойлоно алуу мүмкүнчүлүгүнө 
жетиш кен. Ошон үчүн ал айрым калемдештери сыяктуу 
көпчүлүккө ортоктош ой-пикирлерди кайталап, млмлекет-
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тик идеологиянын айткан, дегендерин белимчилеп туурап 
тим болгон эмес. А. Осмонов баарынан мурда өзүнүн жеке- 
че ой-сезимдерин, кайгы-касиретин ыр кылып жазып, ошо- 
нусу менен кыргыз поэзиясына жаңылык кийирди. Ушул 
багытта анын биринчи жазган ыры -  «Бөбөккө» деген эле- 
гия өзүнчө бир чек ара белгисиндей ыр. Байкаштырып көрсөк, 
акын ошол ыры менен чыгармачылыгынын жаңы баскы- 
чына аттап чы ккан. Анын менчик акындык үнү менен 
сүйлөп кетиши да, укмуштай чыгармачылык эргүү мезги- 
лине такай кириши да ошол ырдан башталган.

Элегияда акын кандайдыр бир өзүнөн башка «лирика- 
лык каармандын» атынан сүйлөбөйт, тек өз атынан сүйлөп, 
өз күйүтүн кеп кылат. Ырдын алгачкы саптарынан тун 
баласынан айрылган акындын жасалмасыз кайгыга бат- 
каны, бара-бара каңырыгы чын эле түтөй баштаганы ай- 
кын сезилип, жалындын илеби бар ысык буу сыңары оку- 
гандын ой-сезимин тызылдата бүркүлөт да, анан...

Өлдү бөбөк жүргөн каны токтогон,
Бир жылт этип өчкен чырак окшогон.
Учсуз жердин бир ууч куну кеткен жок,
Бети жок ай, жер уялбайт ошондон!

Бул саптары күйгөнүнөн заманасы куурулган киши- 
нин айласыздан айткан ачуу каргышындай өзөк өрттөп, 
айтылып жаткан күйүттүү сезимдин реалдуулугун биро- 
толо бекитет. Анткен менен бул элегиянын эмоциялык 
таасиринен окурман көнүл чөгөттүккө капталбайт, тес- 
керисинче, ар бир өмүрдүн кымбаттыгын жана кайталан- }, 
бастыгын айкын туят.

Алыкул өмүр, өлүм, дүйнө, жашоо максаты, убакыт сы- 
яктуу «өлбөс темаларга» көп кайрылган. Бирок ал ушул 
маселелерге байланыштуу өткөн-кеткен акындардын айт- 
кан-дегенин белимчилеп кайталап койгон эмес, жеке өзүнүн 
өмүрлүк тажрыйбасынан түртүлүп чыгып, менчик байкоо- 
лорун, ой-пикирлерин, кыжаалаттарын ырга кошкон.

Белгилүү го, дени-карды куландай соо адам демейде, ай- 
рыкча жаш кезинде өмүр менен өлүм жайын ойлоп көп деле 
бяттт катырбайт. Ал эми ооруга чалдыккан адам, жаш-кары- 
сына карабай, өлүмдү ойлоого аргасыз болот. Алыкул бала 
чагынан ооруп, өлөр-өлгүчө кесел менен алпурушкан. Ал өз 
оорусунун күчөп кеткенин, ошо дарты акыры өзүн алып жы- 
гарын көрүп-билип турган. Ошол себептен ал өмүр менен 
өлүм маселесин эрте ойлонуп, санаасын санга бөлгөн. Де- 
мек, ал өмүр, өлүм темасын да керт башы менен ачып алган.

Соо адам үчүн отуз жаш деген эмне? Өмүрдүн гүлгүн чагы. 
Дене жагынан да, духовный жактан да толукшуп турган
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кез. Өлүм тургай карылык капарга анча илинбеген мезгил. 
Бирок, өмүрүнүн кыскалыгын тирүүсүндө көрүп-билип тур- 
ган оорукчан Алыкулга гүлгүн отуз жаш карылыктын башы 
сыяктанып көрүнгөн экен. Ошон үчүн ал «Отуз жаш» аттуу 
ырында отуз жашты атчан кылып көрсөтөт. Өзүнчө алган- 
да «отуз жаш» деген сөз тизмеги нары жашаң, нары шаң- 
ДУУ угулса да, «боз ат минген» деген сөздөр менен айка- 
лышканда, кандайдыр бир картаң түскө боёлуп, накта улут- 
тук аңыздан өнүп чыккан жаңы бир образга айланат.

Ал зымырайт үстү-үстүнө камчылап,
Жетер жери, түшөр үйү барчылап.

Убакыт алган багытынан жаңылбай, бир мүнөткө ты- 
ным албай аркырап учат, ал учкан сайын адам өмүрү 
өлүмгө ж акындай берет. Буга акын бүткүл жан-дили ме- 
нен карш ы чыгып, «Токточу өмүр, токточу өмүр, токтой 
тур!» -  деп кыйкырат. Мында жаны кашаюу да, өтүнүч 
да, буйрук да бар. Бирок өмүр эч кимге баш ийбейт, аны 
токтотуп калы ш ка адам алсыз. Ошол себептен акын бир 
ирет катуу кыйкырып алып:

Тил албасаң, жоголо бер, кете бер,
Сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур

-  деп үнүн бир аз басаңдатат да, кайра кекеничтүү дымак 
менен минтип айтат:

Он беш жолу улам кайра туулуп,
Он беш жолу жашарбасам, карап тур.

Акындын өмүргө карата активдүү мамилеси ушинтип 
төрөлөт. Оор дарт жабыркатып жүрсө да, ал өмүргө жар- 
кын кубаныч менен караган, ж ары к дүйнөнүн жакш ы- 
лыктарына, жашоо кумарына, табият көркүнө тойбой сук- 
ганып жаш аган.

Жашоо деген бир тамшаным нерсе экен,
Кант жедимби, бал жедимби -  билбеймин.

Өзү ооруса дүйнө кошо ооруп жаткандай туюу, өзү ме- 
нен кошо элди да кайгыртайын деп далалат кылуу Осмо- 
новго такы р ж ат болгон, ал өз башына канчалы к оор 
мүшкүл түшсө да, сабыр, кайрат менен көтөргөн. Бирок 
йоэзиясында ал өзүн өзү каракүчкө жубатып, кур дымак 
көрсөткөн эмес. Айрым ы рларынан ж ан кыйноосунан 
тиштенип онтогону, өчүп бараткан өмүрүнө аяныч менен 
муңканганы айкын угулат.

Билбейм кандай, эмне ойдо экен катарым?
Мен өзүмдүн тагдырыма капамын.
Заманымдын керегине жарабай,
Эрте кургап, муздап бара жатамын.



Бул саптарда сабыр менен араң токтоткон чыңырык, 
сарсанаага чы ланган кусалы к, ар кандай мерестин да 
муунун бошотуп жиберчү кайгы күчү бар.

Мен жашадым өз күнүмө таарынбай,
Кара тилек, жаман ойго багынбай.
Түк билинбей етүп кетет окшоймун,
Бир кеченин жаап кеткен карындай.

Ушундай армандуу интонациялар ырды баш тан-аяк 
аралап өтөт. Билинбей аппак жааган түнкү кардын элеси 
ырдын кейиштүү маанайына ж ары к шоола түшүрүп, кан- 
дайдыр аруулуктун айдыңын берет. Ошентсе да жалпы- 
сынан ал ыр оор кайгынын алкагында калып жатат.

Албетте А. Осмонов бу дүйнөгө келген тирүү жан өлүмгө 
кирептер экенин ж акш ы  билген. Ошон үчүн бир катар 
ырларында ал өлүмгө кайдыгер, атүгүл ирониялуу кароого 
аракет кылган. Маселен, «Эскерме» деген ырында ал куду 
базарга бара турганын жай айтып жаткансып мындай дейт: 

Кайтпас күнгө калкып кете беремин,
Кайсы күнү тагдырыма кез келсе.

Бирок өлүм жанына чындап келгенде, ал өлүмгө кайды- 
гер карап тура алган эмес. Бар болуп туруп, анан кайра 
жок болуп калуу ага дүйнөдөгү барып турган адилетсиз- 
дик катары сезилген. Ал мындай адилетсиздикке ынана 
албай, көнө албай бүткүл жаны менен каршы чыгат:

Баары өзгерөт, баары өчөт дейт турмушта.
Мен өзгөрбөй, өчпөй койсом не болот?
Өчөр күнүм үйгө бара жатканда 
Токмок жактан келбей койсом не болот?
Токмокко жөнөйм,
Таттуу коонун тандап жейм.
Миң жыл бою
Кайра үйүмө бир келбейм.
Айт, кимдин карзы бар?

Деги Алыкул Осмонов соңку өмүрүндө өлүм акыйка- 
тын чымыркана ойлонуп жүрүп өткөн. Так төбөсүндө кылга 
илинген кылычтай салаңдап турган аж алы  анын оюн өлүм 
маселесине кайра-кайра жетелеп келе берген. Ар бир адам 
сыяктуу эле ал да өлүмдөн заарканып корккон, өлө тур- 
ганын ойлой-ойлой жаны каш айган, өлгүсү келбей акы- 
лын далбасалатып көргөн. Анан ушулардын баары анын 
ырларында айкын из калтырган. Бирок Алыкул көп уза- 
бай көз жумарын алдын ала көрүп турса да, ажалдан 
заарканганын ныгыра басып, ноюбас кайрат ж ана ты- 

---------маявн жаш аган, турмушка жайдары мүнөз

менен карап, ж алпы  элибизге замандаш ж ана тагдыр- 
лаш экенине канааттанып өмүр сүргөн, өзүнүн өлбөс бой- 
дон калыш ын эңсеп, өлбөстүккө алып барчу жолдорду 
издеген. Ал акыры өлбөстүктүн бир ишенчиликтүү гаран- 
тиясы адамдын көпчүлүк үчүн жасаган эрдиги, артына 
калты рган эмгеги экенин билип, ушул чындыкты көп 
ырларында ж ар салган.

А. Осмонов махабат темасына да көп кайрылган акын. 
Алардын бир даарында («Түп суусу», «Келсем жоксуң», 
«Боз бала», «Ай Ж амийла, Ж амийла» ж . б.) ж еке өзүнүн 
атынан эмес, ж алпы лаш кан «лирикалык каармандын» 
наамынан ашыглык сырларын айтат. Бул ырларда өз маа- 
лында бүткүл советтик поэзиядагыдай эле сүйүү темасы 
көбүнчө коомдук өндүрүш, элге пайдалуу жумуш, эмгек 
күндүн аздыгы же көптүгү менен байланыштырылып ырда- 
лат. Маселен, «Түп суусу» деген ырда лирикалык каарман 
аркы өйүздө өзүнүн «колхоз кызы Канымгүлдөй жары» 
барын билдирет, анын аш ык кылчу сапаттарын учкай 
мүнөздөп өтөт, көксөгөн жары «бу кайдагы эмгек күнү 
жок неме» деп өзүн теңсинбей жүргөнүн баса көрсөтөт, 
акырында «колхоз кызы  Канымгүлдүн дарты үчүн колхо- 
зуна мүчө болуп албасам» деп оолугат. Ал эми «Келсем 
жоксуң» ырында болсо дагы бир лирикалык каарман өзүн 
жалбарып айылга чакырган сүйгөн жарын издеп барып, 
үйүнөн таппай катуу кейиш ке малынганын ж ары я кы- 
лат, бирок аш ыгы «миң сүйүүгө барабар» келген «жазгы 
айдоонун камын көрүп кеткенин» билип, көксөөсү сууйт 
да, чексиз кубанычка термелет.

А. Осмонов айрым ырларында («Сүйүүнүн түрлөрү», 
«Сүйдүм сени», «Кыздын сүрү» ж. б.) негизинен жаш уба- 
гында керт баш ынан кечирген махабат маш акаттарын 
эскерет, талдоого алат, сагынат, ошондой эле жаңы бир 
сүйүү кумарын самайт. Булардын көпчүлүгүндө нукура 
жөндүү ой-сезимдин, рухий толгонуунун, чынчылдыктын 
дем-илеби жок. Ал эми «Сүйүү кы ял», «Сулууга», «Жок, 
ал маяк эмес» деген ырларында Алыкул аш ыглык сези- 
минин чын эле киш илик сезим экенинен, кыз-келин- 
дердин чындап сүйө билеринен шектенет.

Арийне, Алыкул кы ска өмүрүндө турмуштан көп азап 
тарткан, сүзөктүү оорудан кутулбай көп жапа чеккен, бала- 
чакасы жогунан арманга кабылган, айтор тирүүлүккө тир- 
теңдеп карагы дай , тагды рга кады ресе таары нгы дай, 
үмүтсүздүккө белчесинен баткыдай абалда жүргөн. Бирок 
ал өз поэзиясында көңүл чөктүрмө, ындын өчүрмо, күдор
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үздүрмө мотивдерди атайын берилии ырдаган эмес. Керт 
башынын күйүттөрү жана арыз-арманы бир катар ырла- 
рынан орун тапса да, ал көпчүлүк чыгармаларында өз 
жанынын көйгөйүнөн өйдө көтөрүлүп, ж арык дүйнөнүн 
жыргал-шаттыктарын, эл турмушунун жайдары көрүнүш- 
төрүн, тирүүлүктүн машакаттуу бактысын, адам өмүрүнүн 
өлбөс акыйкаттарын эргип-эргип күүгө салган.

Дал ушунун сыңарындай эле Алыкул өз өмүрүндө маха- 
баттан көп ирет шаабайы сууган, көңүлү калган учурлар 
болгон. Бирок ал айрым сырдаштык ырларында өттөй ачуу 
ызасын төгүп жиберсе да, ынак сүйүүнүн реалдуу мээр- 
шапкатынан түңүлгөн эмес, ак жоолуктарга карата калыс 
жана ызааттуу мамилесинен таптакыр кол жууган эмес. 

Жылаан таштап, заар тегүп, чачып от,
Эрк сеники шылдың кылмак, ойномок.
Бирок түшүн, акылы кем жаш сүйүү,
Ошентсе да сенден көңүлүм калган жок!

Билем: анын туш тарабы терең жар,
Өзү зоока түш жете албай болгон зар...
Эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмден,
Мен сүйүүгө теңелүүгө акым бар.

«Сүйүү жана мен» деген ыр мына ушундай саптар менен 
аяктайт. Мында акын жекече ыза-таарынычын унуткан, 
дүйнөгө калыс, түз пейли менен карап турган чагындагы 
махабатка карата чыныгы позициясын таасын билдирет.

Ал эми поэтикалык ойдун көркөм калыпка түшүрүлүшү 
жагынан кынтыксыз иштелген «Аялга» деген ыр өйдөкү 
эле саптардын логикалык уландысы сыяктуу кабыл алынат: 

Сүйгүм келет жаш жандырып, жаш болуп, 
Жашымды алдап, жаш кайыңдай мас болуп,
Жанар тоодой жалын чачкан отунан,
Чыккым келет жанып чыккан таш болуп.

Сүйгүм келет миң мертебе жаңылып,
Сүйгүм келет, сүйгөнүмө жалынып,
Өз күчүңдү өз күчүмө багынтып,
Сүйгүм келет кээде өзүнө багынып.

Көпкөк асман жерге түшсө жарылып,
Кыян жүрсө жердин үстү тарылып,
Ал кыяндан өтөр элем кыйналбай,
Бир көзкараш кубатыңды жамынып.

Белгилүү го, аш кан кубаттуу аш ы глы к ышкысы, ал 
жаңырыктаган жооп туудурбай же бактылуу марага жет-
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пей калса да, ар кандай тирүү жандын демейде мелмил- 
деп ж ай аккан өмүрүн кирген дайрадай күргүштөтүп жи- 
берет; ж ай убакта үргүлөгөнсүп жүргөн көңүлүн канат 
байлагандай көкөлөтүп чыгарат, жашоо маанайына жа- 
ңыча сапат, акыл-сезимине өзгөчө өткүрлүк, көздөрүнө 
бөтөнчө кы раакы лы к берип коёт. Ошон үчүн улуу орус 
акыны Александр Блоктун: «Ашык болгон жанды гана 
айтса болот адам деп», — деген саптарында уюган акый- 
кат бар.

Алыкул да «Аялга» деген ырында бир аял затын өзүмдү 
өзүм унутканча берилип сүйөм деген, аны да куду өзүм 
сыңары Мажнун кылып сүйдүрсөм деген, сүйүүнүн жыр- 
гал-кууралын аш ык жарым менен кошо тартсам деген, 
ошону менен адамдык улуу сезимге туйтунсам деген, 
тирүүлүктүн бийик чабытына канат сермесем деген, ачуу- 
таттуу таалайга бай толукшуган өмүр сүрсөм деген п т -  
кардай кайнаган көңүл зарын, тилек-арзуусун, духовный 
эңсөөнүн өлчөмүнөн ашып да кетпеген, кемип да калба- 
ган ыр саптарына чөгөрө алган экен.

Албетте, Алыкул Осмонов ж алаң гана керт башынын 
кайгы-капасын, ышкысын, кумарын жазып жатып ал- 
ган эмес. Ал өз заманындагы бардык акындардай эле 
эмгек темасына абдан көп кайрылган. Бирок ал адал эм- 
гектин күчүн, эмгек адамдарынын ж акш ы  касиеттерин 
тим гана башка акындарды ээрчип же туурап мактай бер- 
ген эмес. Ал жаратмандык эмгекке, ошондой эмгек ме- 
нен алек болгон кишилерге чын эле урмат-ызат көрсөт- 
көн, мээрим төккөн. Ал дайыма карапайым калк менен 
ниеттеш, жандаш-кандаш  болууга жан үрөгөн.

Көп ырларында А. Осмонов дүйнөгө элдин көзү менен 
назар салы п, ар кандай  нерсени элдик эстетиканы н 
өлчөмдөрү менен ченөөгө далалат жасайт. Ошол себептен 
ал алачыгы менен чапаны тер жыттанган коончудан, спе- 
цовкасы сырга чыланган орой сөздүү малярдан, колдору 
туурулган кы зы лчачы  келинден чыныгы сулуулуктун 
жышаандарын табат, плотниктин ар бир сүргөн сүрүндүсүн, 
дубалчы н ы н  к ы зы л -к ы зы л  к ы ш тар ы н , ды й кан д ы н  
жөнөкөй кетменин баарынан кымбат көрүп ырга кошот.

Ал эмгекчи адамдардын турмушун, салт-санаасын, кыл- 
ган жумушун, тиричилик өзгөчөлүктөрүн чын пейли ме- 
нен жакш ы көрөт, терең ынтызарлык менен көтөрө чалып 
ырдайт, кээде сөздүн оң маанисинде идеализация да кы- 
лып жиберет. Алсак, колхозчулардын жер айдашып, чөп 
чабышып, орок орушуп, мал багышып, буудай сапыры- 
шып, жыйым-терим бүткөндө бозо ичип дуулашын, тан- 
дырдан үзүлгөн нандын ысык жытын, жайылган сууга тер-
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мелген аштыктын шуудурашын -  деги койчу, колхоз тур- 
мушундагы кыймыл эткен көрүнүштөрдүн баарын ал чы- 
ныгы поэзия деп кабыл алат. Ал түгүл колхозчулардын 
өмүр сүрүшүнө чындап көз артып, ичи элжиреп тамшанат: 

Аттиң өмүр, арман өмүр көп түрлүү,
Таалайга чак өлчөмү бар бөлүмдүү,
Болор элем кырманына корукчу,
Эгер болсо айтканыма көнүмдүү.
Ай, чын эле болбогондо эмине 
Колхозчулук кандай кызык, көңүлдүү!

Ал эми жумушчулардын турмушун кызыктарга жана 
кереметтерге, бир баш кача буюмдарга жана адамдарга 
толгон өзүнчө бир сырдуу дүйнө кылып көрсөтөт:

Көрүү керек аманчылык бар чакта,
Ким кызыкса сулуулукка, гүл бакка.
Таң калтырып чыгышка аккан суулары, 
Жумушчу аттуу бир дүйнө бар биз жакта. 
Колдору алдуу, аяктары басарман 
Жүргөн жери жамандыктан тазарган 
Сакалдуусу Ваня, Сергей аталып 
Кары өмүрлөр ушул жакта жашарган.
Барга ташып, жокко моюн бербеген.
А дөөлөттүк таразасын теңдеген.
Бирин бири: кыздар, балдар аташып 
Карылыктын айлына бир келбеген.

Алыкул көп ырында карапайым адамдарга тамчы суу- 
дай жасалмалыгы жок бийик урмат менен мамиле кылып, 
чын көңүлдөн чыккан асыл сезимдерин жолдогондон ары- 
байт. Бирок ал ошол сезимдерин билдиргенде дүңгүрөгөн 
салтанаттуу сөздөргө кайрылып кыйкырбайт, урмат-сый- 
ын улам-улам ачык декларация кыла бербейт, тек гана анын 
кызылчачы келин же коончу, мурап же жылкычы, маляр 
же плотник жөнүндөгү жөнөкөй ырларынан аларга карата 
ызат жана адамдык мээрим шоолаланып турат.

Өзүнө өмүр, тил, ырыскы берген бир боор калкы н же- 
рип, ага кайдыгер караган адамдар бу дүйнөдө өтө эле 
сейрек болсо керек. А йры кча акы ндар эч качан анте 
албайт. Алыкул Осмонов: «Мен кыргыздын акыны» деп 
көкүрөккө сыйбаган мактаныч менен айткан. Ал өз эли- 
нин өткөндөгү тарыхына каңырыгы түтөгүчө кайгырып, 
азыркы бактылуу тагдырына аябай кубанып, жаркын ке- 
лечегин ойлоп таттуу кыялдарга баткан. Акын тууган эли- 
нин өз комузу сыяктуу бир караганга жөпжөнөкөй, бирок, 
«айтып болгус өнөрү бар» экенин, жайдары мүнөзүн, айкөл 
пейли, мейманчыл жосундарын, нускалуу үрп-адаттарын,
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бактыга текеберсип бой көтөрбөгөн, кайгыга чүнчүп басын- 
баган карапайым адамдарын жанындай жакш ы көрүп, ызат 
кылган, ырга кошкон. Тек, анын ушул мээриминде, ушул 
ызатында бир беткей көтөрө чалуу, жалган патриотчулук, 
улуттук үрп-адаттарга жаман-жакшысын ажыратпай сук- 
тана берүү караманча жок. Ал өз элине чоочун көз менен 
реалдуу  к а р а п , аны н ж аш оо ы ң гай ы н д агы , к у л к - 
мүнөзүндөгү, салт-санаасындагы терс көрүнүштөрдү кыраа- 
кы баамдай алган. Ошондой эле А. Осмонов өз кандашта- 
рынын жашоо ыңгайында, өнөкөттөрүндө, психологиясын- 
да өкүм сүргөн эски чи ли кти н  и н телли генттер  ж ан а 
өкмөтчүлөр тарабынан сындалбай келатканына макул бол- 
гон эмес, айрым улутташтарынын өз жеринде тың оокат 
кыла албай жалкоолугу менен илээндилигин жеңе албай, 
«күн өтсө эсеп» деген кунарсыз «философиядан» кутула 
албай жүргөнүнө күйгүлтүк тарткан. Буга айкын мисал -  
анын «Казакбай» деген ыры.

Өзү айдабай бирөөдөн сурап алган картошканы бир ка- 
дактан май кошуп «алдап» жеген, күзүндө өз эгинин ар- 
зан сатып жиберип, жазында кайра кымбат сатып алган 
Казакбайды акын аябай какш ы ктап, анан бир азга олут- 
туу боло калат:

Кечээ келген тууган элдер бир далай, 
Мейманчылап келгенине карабай.
Бакча айдады, заңгыраган үй салды,
Чарбасы да сенден мыкты, сенден бай.

Ушинтип Казакбайдын ар-намысына тийиш тик кы- 
лат да, анан күйдүргү иронияга өтөт:

Алда сенин эпчил өскөн каадаң ай,
Жыртык тамың, жыртык бойдон Казакбай!

Ж аңы турмушка өткөнүбүзгө көп убакыт болсо да, оокат 
кылгандын жайын оңдуу билбей, маданияттуу жаңыча 
жаш аш тын көзүн ж акш ы лап таба албай жатканыбызга 
анын жаны ачып, ары келет. Ошол себептен ал ырдын 
аягында:

Айтар сөздү айтуу керек калп айтпай:
Элдер жаман
Же биз жаманбыз, Казакбай! -  

деп чындыкты тайманбай эле тике бетке чабат.
Белгилүү го, улуттук сезим өтө назик, арчыл, ызакор 

келет. Муну айкын билген акын кез-кезде, аябай күйүп- 
бышканда гана өйдөкүдөй бетке чабарлык кылган. Ал эми 
калган учурда ал улуттук салтыбыздагы жаңы замандын 
духуна кайчы келген жорук-жосундар жайын кылдат,
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чебер аярлык менен айткан. Ж ок, ал жөн эле айтып кой- 
бостон, кандаш  туугандарын ошол жорук-жосундар туу- 
расында өзү менен кошо жай ойлонуп көрүүгө чакырып, 
сырдаштык интонация менен айткан. Буга далил -  беш- 
тен белгилүү «Уйкум келет» деген ыр.

Абаке ай, кечээ күнкү биз жеген эт,
Андай эт, майга оронуп күндө келет.
Кандайдыр биз билбеген күчү бар бейм, 
Ыксырайм, уйкум келет... уйкум келет... 
Урушпа, сага бир кеп айткым келет,
Ал этти парыз бекен күндө жемек?
Жаштардын кол-аягы ичке болуп,
Кыздарга кайдан бүткөн одоно бет?
Кейибе, эмнени айтып дөедүрөйт деп,
Эт жемек өнор бекен күндө тердеп?
Касымкул неге жалкоо, билесинби,
Дале жок «ана келет, мына келет».
Максат жок эт жебегин аба, демек,
Мен жүрөм күчүбүздү дайым ченеп,
Таарынба, чычалаба ачык сөзгө.
Эмне үчүн биздин элдер борпоң делет?
Муну айтам, эгер берсен мага кезек:
Орустун көп даамына руксат этсек,
Кара көз, чымыр дене керкүн алып,
Бир сонун гүлдер элек, гүлдөр элек...
Кой дебейм, эмне берсең өзүңдө эрк,
Менде жок эт жебейм деп кесирленмек...
Өзүмчө бир байкаган сырымды айттым,
Негедир уйкум келет, уйкум келет...

Арийне, толугу менен келтирилген ыр төрт тарабы 
тең келген поэтикалык туунду деле эмес. Асыресе анын 
«техникалык аткарылыш» ж агы нан өксүктөрү бар: кээ 
бир саптарынын ички энергиясы аз, айрым сөз айка- 
лыш тарынын мукамы жок, уйкаш тарынын бир даары 
элдир-селдир. Ы рдагы ойдун мындан күчтүү, таамай, 
кы лдат туюндурулушу мүмкүн нерседей көрүнөт. Ыр- 
Дын идеясындагы айрым моменттер да талаш  маселедей 
туюлат. Айтсак, улуттук аш-тамагы кы йла эле бир өңчөй 
болсо да, атпай кыргыз балдарын эски убакта деле, жаңы 
доордо деле күн сайын табак-табак эт жей бергендей 
көрсөтүү анча ынандырбайт. Элибиздин кулк-мүнөзүнөн, 
жүрүм-турумунан, кылган-эткенинен орун алган кай бир 
терс көрүнүштөр жалаң гана эт жей бергенден келип чык- 
кан дегендей кылтыйма ой да кадыресе бир беткей сыяк- 
танат.
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Ошентсе да «Уйкум келет» адеп окуган ар кандай улут- 
тук китепкөйдү таасирлентпей, ойго салбай, өз элинин 
демейки тиричилигине, каадалуу расмилерине, дагы баш- 
ка улуттук өзгөчөлүктөрүнө жаңыча каратпай койбойт. 
Атүгүл ал ыр Осмоновдун акындык жана ойчулдук баш- 
кы сапаттарын түшүнүү үчүн өзүнчө бир ачкыч сыяктуу 
көрүнөт. Себеби андан бир чети биздин акындын айтай- 
ын дегенин конкреттүү, предметтүү, ассоциациялуу айта 
алганы, поэтикалык ойлоо ж ана туюнтуу маданиятынын 
жогору экени даана көрүнөт, бир чети анын тунук акылы 
бары, өз алдынча ой азабын тартканы, катарлаштарынын 
көбүнө караганда дүйнөгө жаңыча мамиле кылганы; улут- 
тук аң-сезимдин (самосознаниенин) ж аңы  баскычына 
көтөрүлүп барганы айкын байкалат.

Ырдын мазмунунан сезилип тургандай: акын өз кал- 
кын жан-дили менен ж акш ы  көрөт, ага ж алаң гана ж ак- 
ш ылык каалайт, анын айрым кедери тартма өнөкөттөрүнө 
күйүп-бы ш ат; өз ул у тташ тар ы н ы н  өнүккөн элдерге 
теңелип оокат кылганын, маданияттуу жашоо ыңгайына 
байырлаганын, башкалардан кем калбай келечекке арыш- 
таганын чын пейилден көргүсү келет. Ошол себептен ал 
кыргыз турмушуна ж ана салт-санаасына кирген ар бир 
ж аң ы лы кка (мейли, кичинекей эле ж аңы лы к болсун) 
акындык назарын түшүрүп, сүймөнчүлүк менен ырга ко- 
шот. А йталы к, бир кы ргы з чал орус кошунасын туурап 
эркек каш ка торпогун уйга берилчү ат менен чакырга- 
нына ж ум ш ак ж ы лмайы п, алма менен жүзүмдү, сабиз 
менен пиязды, дагы баш ка жер-жемиш  менен жаш ыл- 
чаны көп эктирген Билаалы  баш кармага абдан ыраазы 
болот, ошол айылдын жаңы тукуму «көктү» көп жеп чо- 
ңойгон балдары балбан, чы йрак, сулуу чы кканы на со- 
нуркайт.

Ошентип, А лыкул жеткилең (1944-1949-ж ылдар ара- 
лыгындагы) поэзиясында өз замандаштарынан, калемдеш- 
теринен алдыга озуп, улуттук ыр өнөрүндө ырдалбаган 
темаларды ырдаган, ошондой эле ырдалып жүргөн тема- 
ларды жаңыча, бөлөкчө чечүүгө аракеттенген.

Алыкул Осмоновдун акындык мурасында лиро-эпика- 
лы к ж анрдагы  чы гарм алар да бир кы йла бараандуу, 
көрүнөт. Ж алпы  саны ж агы нан алар ж ыйырмага чаап 
барат, бирок басымдуу кепчүлүгү көлөмү боюнча чакан, 
айрымдары атүгүл сюжеттүү ырлар шекилдүү.

Акындын поэмаларынын бир тобу фольклордук сюжет- 
терге таянуу менен жазылган. Алар төмөнкүлөр: «Мүнөз 
ойну», «Толубай сынчы», «Карагул», «Мырза уул», «До- 
монун кызы», «120 жаш тагы  Алмабек менен 115 жашта-
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гы Шевкет Гирей». Булардын айрымдары бийик чебер- 
чилик менен жазылган.

А. Осмонов элдик сыйкырдуу жомоктордун кээ бир 
адабий чыгармалардын шарттуу-фантастикалык ыкмала- 
рына салып да азыркы замандын уламышы (легендасы) 
сыяктанган эки поэма жараткан. Алардын бири «Эшим- 
кандын тереги», экинчиси «Махабат» деп аталат. «Маха- 
баты» эки жаш тын кереметтүү сүйүүсү жөнүндө айтылат. 
Күлшайы аттуу селки Касым деген айылдаш  жигитке 
сыртынан ашык болуп, анысын туйдура албай жүрсө, ка- 
пыстан согуш чыгат. Касым өзүн бир кыз сүйүп жүргөнүн 
билбеген бойдон кан майданга кетет. Андан эки жылдай 
кат- кабар келбей, Күлшайы оор кайгыга батат, бар күчүн 
ыйга чыгара берип, акыры сокур болуп калат. Касым болсо 
ошол тушта уруштан эки буту жок келет. Сокур кыз ме- 
нен мунжу жигит бир күнү элдин көзүнчө кайманалап 
сыр айтышат, бирин-бири табышат. Көпчүлүк бата берип, 
той жасап, эки майыпты үйлөндүрүп коёт. Мажнундар 
баш кошкон соң «кырк күндөн кырк бирине ооган түнү» 
Күлшайынын эки көзү кайра көрүп, Касымдын эки буту 
соо чагындай кайра бүтөт. «Махабаттын» сюжеттик өзөгү 
абдан кызыктуу түрдө ойдон чыгарылган, башкача айт- 
канда реалдуу турмушта дегеле болбой турган окуялар 
кыялдан тапкычтык менен чыгарылып, көркөм шарттуу- 
л у к  расм исиндеги  ы рааттуу  л о ги к ага  салы н ган , өз 
мүмкүнчүлүгүнө ж араш а ишенчиликтүү баяндалган, ади- 
лет коомдо ак сүйүүнүн күчү кереметтердин кереметин 
жаратууга жарамдуу деген романтикалык идеяны өткүр 
сездирген.

А. Осмонов бир катар поэмаларынын мазмундук уют- 
куларын жандуу турмуш көрүнүштөрүнөн сузуп алып, 
көбүнчө реалисттик планда баяндап чы ккан. Алардын 
белгилүүлөрү булар: «Менин энем», «Ким болду экен?», 
«Майдын түнү», «Күлүйпа», «Үч аяк», «Өлүп тирилген- 
дер», «Жеңишбек».

Аталган поэмалардын башындагы үчөө автордун бир 
көшөгөлүү пьесаларынын ырга айландырылган формала- 
ры. Маселен, «Майдын түнү» поэмасы «Жок, андай эмес» 
деген кы ска пьесанын сюжети боюнча ж азы лган. Бул 
пьесанын окуясы төмөнкүдөй.

Абдысамат аттуу жигит согуштан өз айлына жарадар 
абалында кайтат. Эч кимге кабар бербей эле таңгамаал өз 
үйүнө кири п  келет . К елсе, аны н ж еңеси  ж аң ы  эле 
төшөктөн турган экен. Солдат жеңесинен өз келинчеги 
Сымбаттын кайда экенин ашыгып сурайт. Жеңеси капыс-
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тан карбаластай түшүп, кайнисин бөөдө жүрөкзаада кы- 
лат. Абдысамат келинчеги Сымбаттын дайнын сурайт. 
Жеңеси Сымбаттын көшөгө артында бир мурутчан менен 
уктап ж атканын айтат. Абдысамат ачууланып көшөгөнү 
шарт ачса, келинчеги чын эле бир дардайган мурутчан 
менен жанаш а жатыптыр. Сымбат ойгоно берип, күйөө- 
сүнүн келгенин көрөт, анын каардуу түрүнөн чочулап, 
түндө үйгө кеч келгенин айтып актанат. Абдысамат Сым- 
баттын бул сөзүн жаман жорукка жоруйт, ал эми Сымбат 
түндө колхоздун тою болгонун, тойдо драма кружогунун 
катышуучулары оюн көрсөткөнүн түшүндүрөт. Ал аңгыча 
берки дардайып уктап ж аткан мурутчан ойгонот. Ал түнкү 
спектаклде эркектин ролун аткарып, оюндан грими ме- 
нен келген бойдон уктап калган Чоң Батма (Сымбаттын 
теңтушу) болуп чыгат.

Мына, «Жок андай эместин» эң эле жөнөкөй, анекдот 
мисал окуясы  бар. Аны көркөм ф антазияңы н мы кты  
туундусу деп да, маанилүү бир образдык ой камтып турат 
деп да айтыш кыйын. Бирок ал окуя орточо мазмундук 
материал болууга кадыресе жарамдуу.

Ушу кичинекей пьеса «Майдын түнү» поэмасына айлан- 
ганда эң оболу баш каармандардын ысымдары Баян, Бүбүш 
деп өзгөртүлгөн, зарылчылыгы жогунан пьесадагы Жеңе 
жардамчы образ катары поэмага кирбей калган. Экинчи- 
ден, «Майдын түнүндө» баш каарманы Баян жердигинен 
эле кызганчаак, катынга кароо делип көрсөтүлөт. Эгер «Жок, 
андай эместеги» Абдысамат үйүнө аскерден эч кытмыр ою 
жок эле таңга жуук келип, алган жары Сымбаттын мурут 
чаптаган Чоң Батма менен жатканына кокусунан туш бол- 
со, «Майдын түнүндөгү» Баян келинчеги Бүбүштүн ак-кара- 
сын байкатпай текшериш үчүн атайлап айлына түн жамы- 
кып келип, жанагы эле окуянын өзүнө кабылат.

Анекдот сымал драмалык сюжет ырдык каражаттар ме- 
нен кайра жазылганда айрым мазмундук элементтер ме- 
нен байып, көркөмдүк-эмоциялык жактан бир кыйла таа- 
сирдүү боло түшкөн. Тактап айтканда, поэтикалык баяндоо 
лирикалык кайрылуулар, пейзаждык сүрөттөр, турмуштук 
деталдар менен шөкөттөлгөн; каармандардын кылган-эткен- 
дери психологиялык жактан саал ишенимдүү мотивировка- 
ланган, алардын ички кайрыктары жана тышкы кыймыл- 
цары нары конкреттүү, нары жандуу берилген.

Албетте, Осмоновдун ж алпы  акы нды к өнөрүнүн да, 
жеке дастанчылык өнөрүнүн да барып жеткен чокусу деп 
«Жеңишбек» поэмасын айтуу керек.

Акындын башка поэмаларына салыштырганда «Жеңиш- 
бектин» сюжети эң эле жөнөкөй. Мында көп катмарлуу
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я^я I  оош-кы иыш туу адам тагдыры, каармандардын 
өз ара кагылыш тары же активдүү аракеттери жок, тек 
гана кара чечекеи уулу Ж еңиш бекти кандуу согушка 
моисоткон Миңбай чалдын өзгөчө күйүттүү абалы, өксүктүү 
Д ?  кеп ■'‘ и ьш ат. Мнңбай, с ы я к .,  б аласы ^ьш Т уТ  

болгону тууралуу «кара кагаз» алган көрүнөт бивок 
андан түбөлүк аирылганына ынанбайт, ж алгы зы н келет
яГакынлаш!тн Т ®  РӨТ' Б аш калаР жо° жеңии кайткан ж акы ндары н тосуп пристанга барса, Миңбай да куо
үмүткө азгырылып кошо барып алат. Кеме кайра-кайра 
жоокерлердин жаңы тобун алып келет. Кеме келген сайын 
Миңбаидын күткөнү ордунан чы кпайт... Бир сапар чал 
? ™ “ еме тосуп, дагы кур үмүткө алданат. Үйүнө бар- 
т т я ф  1? заарканьш ’ курдаш ы Курманбектикине кайры- 

Курманбек кан майданга алты уулун атказганын 
алтоонон экөө гана ж араланы п кайтканы н кеп сальш ’ 
Минбаига каират аитат. Анан өзү жетимиш тен аш канда 

м ТаГйЫ УУХЯУУ болгонун сүйун
я аи ^еш икте ж аткан  баланы көрүп, атын 

Ж еңишбек коет. Ал Курманбектикинен аттанып, арбал-
ш яп я1 каира КеЛ жээгине барат- Ж еңишбегинин Вар- 
шава жанында көмүлүп ж атканына, өзү өлгөнү тууралуу 
атасына ̂ борошодон кабар айттырганына ишенгиси кел- 
беит, каиран уулунан күдөр үзгүсү келбейт. Долу толку- 

шарпылдаткан Ы сыккөлдүн кыйырына кусалуу үмүт 
менен көз чаптырат. у ү у

Көл толкуйт, атасына белги берет,
Антиесе кур толкундун неси керек...
Бирок да үмүт кургур кыйын тура,
Атасы кайра келет, кайра келет...

ля <<Жеңишбекте» кыймылдуу окуяларга караган-
ТҮҮ сезим-туигулар, лирикалы к ой-толгоолор 

пеизаждык сүрөттөр көбүрөөк. Дал ошол көмөкчү элемент- 
ер поэманын жөнөкөй сюжетине кош умча ж аңы ры к 

көмүскө тереңдик бергенсийт. ж аңырык,
,т .т :^ 1 ңишб«екти н ^ мазмунун эмоциялык ж актан курч <ылган, албетте, баш каарм анды н аяны чтуу  абалы
ӨКСОРбӨС убаиьм ы - м иңбай чалдын курман болгон уулун 
Ү Ү ’ куР убаРа тартышы өзүнчө алганда эле жан кейи- 

.ет согуш мезгилинен тынч күндөргө сарыккан көп тра- 
т ™ НЫН биРин кескин сездирет, далай киш инин ба- 
,.ЬГ я Л ШКӨН аРман'КҮиүттүн оорчулугун, көпкө дейре 
ксүбөсүн таасы н  би л д и р ет . М иңбайды н кур б екео  

сүтүүсүнө, арылбас капасына Ы сыккөл тең орток болот. 
>ашкача аитканда, поэманын жалпы кусалуу күүсүн жа- 
'атууга, баш каармандын психологиялык толгонууларын

ачууга Ы сыккөл өзүнүн ар кыл көрүнүштөрү менен ак- 
тивдүү катыш ат. Ошол пейзаждык коштоолор Миңбай- 
дын кайгы -касиретин өзгөчө күчтүү, өзгөчө жугумдуу 
кылат.

Миллиондордун жазмыш ына туш келген согуш траге- 
диясын, бир кыргыз чалынын өмүр бою өксүбөс убайымын 
Осмонов жасалмасы жок, адамдык жапаакечтик менен ка- 
был алып, куду керт башынын кайгы-зарындай туюнуп, 
өтө күчтүү акындык эргүү менен ыр тилинде айтып берген.

«Жеңишбек» бар болгону 156 ыр сабынан турат, бирок 
аны адеп окуп чыкканда көлөмдүү бир чыгарма окуган- 
дай таасир калат. Анткени анын мазмунунда окурман- 
дын ой-сезимин, фантазиясын дүрт жандырып, албан об- 
раздык ассоциацияларга толтуруп жиберчү көп маанилүү 
ойлор, жандуу турмуштук элестер, таамай психология- 
лы к деталдар, эмоциялуу пейзаждык сүрөттөр бар.

Стилдик-ырдык касйеттери жагынан да «Жеңишбек» 
А. Осмоновдун баш ка поэмаларынан таасын айырмала- 
нат. Анын лексикалы к караж аттары (сөздөрү) түз маани- 
синде да, өтмө маанисинде да өз орду менен колдонулат, 
бири-бирине нары мыйзамченемдүү, нары жараш ыктуу 
айкалышып, тиешелүү жеринде кадыресе шыдыр уйка- 
шып, мукамдуу жаңырык чыгарган, конкреттүү ойго же 
элеске каны ккан ыр сапаттарына данакерлешет. Ырас, 
поэманын речтик түзүлүшү баш тан-аяк идеалдуу эмес, 
бирок жалпы-жонунан орошон.

«Жеңишбекти» жеке авторунун гана эмес, бүткүл кыр- 
гыз поэзиясынын татынакай табылгасы деп айтканга то- 
лук негиз бар.

СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР:

1. Алыкул «чү» деген жерден эле күчтүү, нукура ырларды 
жазып, чыгаан акын катары чыкканбы же акырындап отуруп 
такшалганбы?

2. Акындын чыгармачылыгындагы бурулуш кайсы ырдан, 
кайсы жыйнактан башталган деп ойлойсуңар?

3. Акындын жекече тагдырынын драмасы анын чыгармачы- 
лыгына кандай таасир берген?

4. А. Осмоновдун поэзиясы кыргыз адабиятына кандай жа- 
ңылыктарды киргизген?

5. «Көл толкуну» ыр жыйнагынан Алыкулдун көл жөнүндөгү 
ырларынан өзүңөргө жакканын жаттап алгыла.
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6. А. Осмоновдун котормочулук чеберчилиги кайсы чыгар- 
мада таасын көрүнөт?

7. «Жумушчу калк дал өзүмдөй жөнөкөй. Анда каруу, мен- 
Де таттуу көмөкөй» -  деген саптары бар кайсы ырында кайсы 
кесиптин ээлери жөнүндө кеп болот?

8. Акындын жумушчулар темасына арналган ырларын атап, 
«Акын жана эмгек» деген темада сочинение жазгыла.

9. «Уйкум келет» деген ырдын маанисин чечмелегиле, та- 
мактануу маданияты тууралуу маектешкиле.
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МИДИН АЛЫБАЕВ 
(1917—1959)

Таланттуу акы н, сатирик, драматург ж ана ирозаик 
Мидин Алыбаев ж ары к дүйнөдө 42 гана ж ы л өмүр сүрдү. 
Бул ж аш оонун  бир ган а  көз ирм ем и . У ш ул к ы ск а  
өмүрдө ал элине кылымдын кыйрын кезе турган талант- 
туу чы гармалары н мурас кы лы п калты рды .

Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын,
Ар күнүңдү эл-журтуна арнагын.
Текке кетпес асыл эмгек жасасаң.
Ошол болот өлбөс болуп калганың.

(«Өмүр»)
А кы н ж ары к дүйнөдөгү жаш оосунун улуу максаты н, 

милдетин уш ундайча түшүнүп, өзүнүн максаттуу да, ма- 
ш акаттуу да өмүр жолунун ар күнүн эл-ж уртуна арнап, 
жүрөктөн түнөк тапкан унутулгус лирикалары , күлкү 
менен ш ы какка  толгон комедиялары , калемпир кош- 
кон ачуу да, курч да сатиралары , лирика ж ыттуу про- 
залары , көрүүчүлөрүнүн көңүлүнөн кетпес драмалары  
менен «текке кетпес асыл эмгек ж асап», кы ргы з про- 
фессионал ж азм а адабиятынын тары хы нда өлбөс болуп 
ж аш ап калды.

Акын 1917-жылы азыркы Нарын областына караштуу 
Ж умгал районундагы Чаек кыш тагында кедей-дыйкан- 
дын үйбүлөсүндө ж ары кка келген. Өз айлында башталгыч 
мектепти бүтүргөн. Отузунчу ж ылдын баш талыш ында 
Фрунзе шаарына келип, ал кездеги республикадагы бир- 
ден-бир атайын орто билим берүүчү педагогикалык техни- 
кумга кирип, чыгармачылыкка бирге кол сермешкен, кий- 
ин кыргыз элинин белгилүү акын, драматургдарынан бо- 
луп чыга келишкен А. Осмонов, Р. Шүкүрбековдор менен 
чогуу окуган. Ал жылдар туурасында чыгармачылыкта- 
ры, айрыкча сатиралары жагынан кыйла танапташ жана 
жеке жашоолорунда алакалары жакын, замандаш курбусу 
Райкан Шүкүрбеков 1961-жылы чыккан Мидиндин чыгар- 
м ал ар ы н ы н  бир то м д у гу н а  ж а зга н  баш  сөзүндө 
төмөндөкүдөй деп эскерген. «Алыкул, Мидин болуп 30- 
ж ы лдарда педтехникумда окуп жүргөн кезибизде эки
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нерсеге өтө таң калчубуз. Анын бири театр, экинчиси ада- 
бият жөнүндөгү педтехникумда болгон өтө кызык жыйна- 
лыштар. Токтогул, Мураталылардын келип кетиш и, анан 
адабият жөнүндөгү сөздөрдөн улам  бизге, ыр жазууга, 
аңгеме ж азууга өкмөт чоң баа берет экен го деген ойлор 
пайда болуп, экинчиден техникум да адабият сабагы 
өтөт, анын таасири тийип, үчүнчүдөн ал кездеги ага- 
лар: Ж оомарт, Кубанычбек, М укай, Ж умалардын ыр- 
лары  газеталарга чыгып, К асы малы ны н бир акты луу 
пьесалары мектепте коюлуп жүрчү. «Үмүттүү жаш» ке- 
реге гезитине ыр ж аза  коюп жүрүп, ошондон улам биз 
адабият круж огуна мүчө болгонбуз. А лды ңкы  ж азы п 
жүргөн студенттер бүтүрүп кеткенден кийин «Үмүттүү 
жаш» кереге гезити, педтехникумдун драмалык кружок- 
тору биздин колубузга тийди. Ошондо А лы кул, Мидин 
ж ана баш ка бирдеме ж аза коюп жүргөн жаш тар чыгар- 
маны «жайнаттык». Ошентип, акындын чыгармачылык 
иш и педтехникумда окуп жүргөн учурунан башталган. 
Педтехникумду бүтүргөндөн кийин 1936-жылдан 1938- 
ж ы лга чейин «Ленинчил жаш» гезитинде иштеп, ошол 
ж ы лы  Советтик А р м и ян ы н  к а т а р ы н а  ч а к ы р ы л ы п , 
1940-ж ы лга дейре кы зм ат өтөгөн. Ал финндерге кар- 
шы жүргүзүлгөн согуш ка каты ш кан . «Бактылуу жаш - 
тардын ж аш  акыны» деп К. М аликов баш сөз ж азган 
«Бакты луу ж аш ты к» аттуу биринчи ырлар ж ы йнагы  
1937-ж ы лы  ж ар ы к к а  ч ы ккан . Б ул  ж ы й н акта:

Текеси чуркап аскадан,
Куштары сайрап арчадан,
Буралып чыгып тулаң чөп 
Буркурап жыты аңкыган, -  

деп кыргыз жеринин сулуулугуна суктанып, анын ажайып 
кооздугуна акындык сезимин билдирген техника жаңы- 
лыктарын даңктап , аны н куруучу, баш каруучулары - 
нан болууга, билим менен м аданиятка ээ болууга ча- 
кырган ар кыл темадагы ырлар бар болучу. Акындын 
экинчи жыйнагы  1938-жылы «Ырлар жыйнагы» деген 
ат менен басылып чы ккан. Бул ж ы йнактарга кирген 
ы рлар М идиндин өз чөйрөсүнөн атты н каш касы ндай  
болуп бөлүнүп чыгууга али мүмкүнчүлүк бербесе да келе- 
чекте таамай, жүрөккө, сезимге жеткиликтүү нукура поэ- 
тикалы к үнү бар акындан кабар берген айрым ырлары 
ошол жыйнактарынан эле көрүнүп калган. 1939-жылы бал- 
дар үчүн жазган аңгемеси басылып чыгып, ошол кездеги 
кыргыз балдар адабиятынын калыптануусуна белгилүү са-

322

лым кош кон. Адабият майданына Мидин менен чогуу 
келген, талантына таазим этип, аны жогору баалаган 
ж акы н калам даш ы  Р айкан  Ш үкүрбеков акы нды н чы- 
гармачылыгынын курчуган жана жемиштүү иштеген жыл- 
дары Улуу Атамекендик согуш учуруна туура келген деп 
эскерген. Бул калыс пикир. Чындыгында да Мидиндин 
чыгармачылыгында согуштун мезгилинде жетилүү, эргүү 
пайда болуп, согуштан кийинки жылдарда жетилип, же- 
миштүү иштеп, талантынын башкалардан бөлүнүп чыккан 
оригиналдуулугу даана көрүндү. Ошондуктан бул мезгил- 
де акындын өмүр жолундагы, чыгармачылыгындагы бу- 
рулуш, акындын үнүнүн өзүнчө бөлүнүп, бийиктеп чык- 
кан этабы деп карообуз керек. Бул мезгилдерде акын- 
дын 1947-жылы «Ырлар жыйнагы», 1949-жылы «Жаңы 
ырлар» аттуу эки китеби ж ары к көрдү. Бул жыйнак- 
тарга топтолгон ырлар менен ар кандай тематикадагы 
жогорку көркөмдҮктөгү ырлары, сюжеттик курулмала- 
ры ж ана композициялы к түзүлүштөрү боюнча өзүнчө ори- 
гиналдуулукка ээ болгон чакан ж ана көлөмдүү поэмалар- 
ды, калкка жетимдүү, куйкум сөздүү сатираларды жара- 
тууга жөндөмдүү лирик акын экендигин айкындады, анын 
кыргыз профессионал жазма адабиятында ала турган ор- 
дун белгиледи.

Ал эми 1957-жылы ж ары к көргөн «Акчүч» аттуу сати- 
ралары менен ырлары топтоштурулган жыйнагы М. Алы- 
баевдин даңкын таш  ж арды ры п, адабиятыбыздагы  ка- 
димкидей эле чоң окуя болуп калды. Бул жыйнак Ми- 
диндин өзүнчө үнү, өзүнчө боёгу, поэтикалы к өзүнчө сал- 
магы  бар лири к , таланттуу сати ри к  экендигин , көп 
ж ы лдардан берки чы гармачы лы гы ны н бийик чегин бел- 
гилеген, көркөм  чеберчилигинин айкы н жүзүн көрсөт- 
көн этаптуу жыйнагы  болуп калды . «Акчүч» ж ары кка 
чы ккандан кийин ал дароо эле эл арасы нда ак кол, 
пайдалуу эмгектен качкан  ж алкоо, ж ан багарлардын 
энчилүү аты на айланы п кетти. Бул ж ы лдары  акы н бал- 
дар адабияты  ж ааты нда да активдүү эмгектенди. Анын 
балдарга арналган «Эмне үчүн короз таң алдында чакы- 
рат» (1958), «Эки бүркүт» (1959) деген чакан  ж ы йнак- 
тары ж ары к көрдү.

Мидин Алыбаев котормо ж ааты нда да активдүү эм- 
гектенген акы н болчу. Ал 1952-ж ы лы  В. М. Саяновдун 
«Ленин Горкиде», 1953-ж ы лы  Гафур Гулямдын «Ак- 
мат ж ам ан бала эмес, бирок...» , 1956-ж ылы «Ырлар» 
деген ат менен орус ы рлары н, 1958-ж ылы «Ненджаб
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акындары» аттуу ырлар ж ы йнактарды  кы ргы з тилино 
которгон.

1959-ж ы лы  акы н дүйнөдөн кай тты . Бирок кыргы;» 
ж урту өзүнүн таланттуу акы ны н унутуп калган жок. 
Андан бери карата м езгил-м езгили менен акы нды н му- 
рун ж ары к көрбөгөн ж ана ж ары к көргөн чыгармала 
рынын төмөнкүдөй топтомдорун басмадан чыгарды: «Чы 
гармаларынын бир томдугу» (1961), «Ачылбаган кат* 
(1964), «Ж омоктор» (1965), «Тандалган ырлар» (1967), 
«Кызыл жылдыз» (1971), «Пьесалар» (1972), «Жомокчу 
мерген» (1974), «Акчүч» (1975), «Тандалган чыгармалар» 
(1977), «Карыган дубду канаттуулар кантип сакташты* 
(1980), «Ачылбаган кат» (1982), «Мидин» (1984), «Ачыл- 
баган кат» (1987), «Мидин Алыбаев» (1993). Акындын 
орус тилинде ырлар жана поэмаларынын жыйнагы «За- 
мандаш менен сүйлөшүү» деген ат менен 1958-ж ы лы  
ж ары к көргөн.

Акындын лирикалары . Мидиндин чыгармачылык жо- 
лунун баш талы ш ы  ошол учурда адабият майданы на 
келген баш ка, кыргыз ж аш  акындарынын чыгармачы- 
лы к чыйырларынан деле айырмаланып кете алган эмес. 
Ж алпы  эле ж аш  акындарга мүнөздүү болгон деклара- 
тивдүүлүк, айтайын деген объектисинин мерчемдүү же- 
ри н  таб а  а л б а й , үстүртөн  сү р ө ттө ө , ойдун  пред- 
меттүүлүгүнүн жетишсиздиги сыяктуу кемчиликтер акын- 
дын алгачкы  ы рлар ж ы й н агы н д а  к ы й л а  эле даана 
көрүнүп туруучу. Бирок аларды н арасында алоолонгон 
оттун учкунундай ж арк эткен, адамда жагымдуу эмоция 
козгоп, эстетикалык рахат тартуулаган, ж аш  акындын 
келечегинен зор үмүт туудурган ыр түрмөктөрү ошондо 
эле даана байкалган. «Ж алпысынан алганда учурунун 
адабий инерциясы менен келе ж аткан автордун али же- 
тилбеген көк канат ырларындагы кысталбай шар агын, 
сезим ж арып чыга калган айрым саптар менен куплет- 
терден кандайдыр бир жапан таланттын стихиясы тую- 
луп турган. Муну баарыдан ж аш  акы нда образ менен 
ойлоо сапаты бар экендигинен көрсө болот. (Даут ов К. 
Жаңы чектерге, Фрунзе, 1980, 167-6.)

Редакцияда иштеп жүргөн учурунда республиканын 
булуң-бурчтарында көп болуп, ар кыл кесиптеги адамдар 
менен жолугушуу, элди, жерди кыдыруу, аскердик мил- 
дет өтөө Мидин Алыбаевдин чыгармачылык мектеби бол- 
ду деп айтууга болот. Анткени, булардан кийин акындын 
чы гарм алары н да конкреттүүлүк, ы рлары ндагы  пред
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меттүүлүк менен образдуулук, көркөм сүрөттөө караж ат- 
тары ндагы  элестүүлүк улам  б ар ган  сайы н артылып, 
озүнчөлүккө ээ болуп, адабий коомчулукта жылуу пикир- 
лер айтыла баштады. Акындын мындай ырларына «Түнкү 
сакчы», «Ант», «Чек сактаган курбума», «Ө лкөм - элим», 
«Бил душман» деген ж ана баш ка ы рлары  жатат.

Согуш -  бул жеңиш гана эмес, ал -  кыйроо, бүлүнүү, 
жакындарынан ажырап, кайгы га батуу -  трагедия. Бул -  
тарыхтын фактылары. Аны ж алпы лап айта берсең, ал се- 
пин көңүлүңө эч качан трагедиялык сезим таркатып, ошол 
согушту ж ек көргөн эмоцияны — каарданууну чакыра ал- 
байт. Ал конкрет көрүнүштүн көркөм жалпылаштырылы- 
шында гана пайда болот, ал үчүн акындык чеберчилик та- 
лап кылынат. Мидин Алыбаевдин «Ыйлабачы» деген ыры 
күйөөсү согушта курман болгон келинге акындын көңүл 
айтуусу -  сооротуусу иретиндеги, кан майдандан кайтпай 
калган жары үчүн, кайгы-муңга батып олтурган келинге 
кайрат айтуу мазмунундагы ыр болсо да, окуучу андан 
согуштун алаамат трагедиясын, ага катыш кан эр-азамат- 
тардын жалтанбас баатырдыгын, ажалдан кайра тартпа- 
ган эрдигин, согуштун кансыз болбостугун, бирок ал кан 
миллиондогон адамдардын келечеги үчүн төгүлүп жаткан- 
дыгын, ошол келечек үчүн курман болгондордун бири «су- 
луу бетти тырмап», «кара кийип , кан  жутуп отурган», 
«келин экендигин», бирок ал  «кемтик толуп, ж аш  
жетип, эмчектеги бала» ордун баса тургандыгын көз 
алдыдан өткөргөн, оптимисттик идеяга сугарылган ыр. 
Ырда:

Билесин го,
Кансыз согуш болбосун?!
«Кан» деп учат,
«Жан» деп учат коргошун.
Кан майданда 
Каза болгон көрүнөт,
Каалап тийген 
Кадыр шерик жолдошуң, -  

деп «кайран эрден айры лы п», к ар а  кийген келиндин 
трагедиясы жүрөк титиреткен саптар менен берилип, адам- 
дын көңүлүндө айыкпас ж ара  калты рса да, андагы эң 
баш кы пафос:

Ыйлабачы,
Тырмабачы
Сулуу беттин анарын,
Кийбе,
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Ташта!
Кереги жок каранын!
Жыл оңолот 
Кемтик толот,
Жаш жетет,
Жашын тиле 
Эмчектеги баланын, — 

деген оптимисттик дух, бийик гуманизм ырдын негизги 
багыты экендиги эч кимди кайдыгер калтырбайт.

Ырдын акырында:.
«Ыйлабачы!
Кайгыны ичке батыргын.
Сабыр кылчы,
Айтканын ук акындын:
Коркок бирөө,
Коюнуңда жаткыча 
Аты жакшы!
Жесири бол баатырдын, -  

деген акындын ак дилден көңүл айтып сооротуусу 
«баатырдын» элесин көз алдыга тартып, келинди анын 
өлбөс-өчпөс эрдиги мснен түбөлүккө сыймыктанууга чакы- 
рат, духун көтөрөт. Ырдагы бийик оптимизм ушунда.

Акындын лирикалары жана сатиралык чыгармалары те- 
матикалык жагынан бай жана көп салаалуу. Алардын ичи- 
нен Атамекен, тууган жер, анын ы йы кты гы н, не бир 
ажайып кооздугун, сан жеткис байлыгын ошол байлыкты 
бүткүл кыргыз элинин энчисине айландырып, анын кы- 
зыкчылыгына пайдаланыш үчүн тынбай эмгектенип жат- 
кан элин ошол эл ж аш ап ж аткан  ж ердин пейзаж ы н 
сүрөттөгөн «Шаркыратма», «Жайкы жамгыр», «Алатоого», 
«Соңкөл», «Тяньшан», «Атамекен» аттуу ырларын, «Кыз 
жана гүл», «Кээде бүркөө, кээде жарк дейт кабагың», «Ой- 
лончу», «Сүйгөнүмдүн сүрөтүнө», «Сагындым», «Жакаңда- 
гы кызыл гүлдү жыттадым», «Кол жоолук», «Өзүң бил», 
«Баягы», «Айтчы жаным», «Сага» сыяктуу махабат лири- 
калары, «Акчүч», «Бюрократ», «Кошоматчы», «Саадат-кан- 
дидат», «Адабияттык парад» өңдүү сатираларын, «Влади- 
мир Маяковскийге акындык отчет», «Негр жөнүндө ыр» 
поэмаларын бөлүп көрсөтүүгө болот. Бирок бул акындын 
калган чыгармалары Мидиндин өзү айткандай, «халтура- 
лар» экен деген пикир туудурушу мүмкүн эмес. Мидин 
Алыбаевдин Мекенге арналган ырларынын парасатын 
анын эч нерсе тең келбеген кымбаттыгы, атуулмун деген 
адам аттап өтө албас ыйыктыгы түзүп турат. Бирок акын
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ошол ыйык мекенин сүйгөндүгүн, ал үчүн кызмат кыла тур- 
гандыгын «мен минтем, мен тигинтем» деген ооз көптүрмө 
салтанаттуу сөздөр менен улам бирин санап «ураалап» 
отурбастан «Атамекен» деген ырында:

Замбирек түтүн бүркүп батыш жактан,
Күнөөсүз нечен кочкул кандар аккан.
«Ар-намыс өлүмдөн да арзанбы?» -  деп,
Жүрөккө бир ыйык иш милдет таккан -  

деп гана Мекенди сүйгөндүгүн жашоонун максаты болгон 
адамды к ар-нам ы ска байланы ш ты ры п, ошол ар-намыс 
М екенди ы йы к тутууга милдет такканды гы н айтуу ме- 
нен гана жүрөккө жеткирип отурат. Акын өзү жанын- 
дай көрүп сүйгөн Алатоосу, Соңкөлү, Тяны паны  жөнүндө 
ж азганда алардын аж айы п кооздугуна гана суктануу- 
ну, ж е анын сөз менен сүрөтүн тарты п коюуну гана 
максат кылып койбойт, ал баарыдан мурун ошол кооз- 
д у к ту н  к о й н у н д а  ж а т к а н  сан  ж е т к и с  б а й л ы к т ы , 
дүркүрөп өскөн чарбаны, гүлдөгөн, тарм актанган мада- 
ниятты , ош онун ээси болуп аны өстүрүп, ж ы ргалы на 
куунап ж аткан элди көрөт, кооздукту элдин турмуш у 
м енен  ал б ан  а р а к е т  иш и м ен ен  ш ай к еш  к е л т и р е  
сүрөттөп, анан ошол не бир көркөм  аж айы п көрүнүшкө, 
жыты жыпардай аңкыгаң Алатоо, Соңкөлүнө, сан-түркүн 

,ж ы ргалды н  кучагы нда куунап ж аткан  элине болгон 
чексиз сүйүүсүн билдирет.

Береке!
Байлыкка мол Атамекен,
Жүрөккө бардыгынан жакын экен 
Тяныпан!
Деген бир сөз ойго түшсө,
Мээ сергип, медер кылып толкуп кетем.

М ына бул ж ерде акы нды  толкутуп отурган Тянь- 
ш андын «ителги имерилген көк асманы», «кыш та жы- 
луу, ж айда салкын» климаты , тентек желге термелген 
арча, кайыңы, «суусу -  дары, таш тары -  алтын» жер 
байлыгы гана эмес, баарыдан мурун уш ул укм уш тай 
табияты , ж ер байлы гы  бар Т яны н анга ээлик кы лы п, 
аны гүлдөтүп, дары суусун, алтынын адам кызыкчылыгы- 
на иш тетип ж аткан  бактылуу эли. М ына ушул аж айы п 
эки көрүнүш айкалы ш а түшүп көз алдыңдан өткөндө 
акын аны лидер кы лы п сы ймы ктаьат да, көңүлү көккө 
сермелип толкунданат.

Мидин Алыбаевдин чыгармачылыгында сүйүү лирика- 
сы өзгөчө орунда турат. Махабат ырларына кайпылбаган
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акынды поэзиянын тарыхынан жолуктуруу кыйын. Би- 
рок бул темада ж азган акындардын бардыгын тең эле 
махабат лирикалары  Мидиндин ж араткан көркөм туун- 
дулары на окш оп, кеңири аудитория чакы ры п турган 
жери жок. Мунун себеби; Мидиндин махабат ырлары- 
нын махабаттын өзүндөй тазалыгында, адам жүрөгүн эл- 
жиреткен назиктиги, сезимге шоокум чачкан элестүүлүгү 
ж ана көркөмдүүлүгүндө, алардын көпчүлүгүнүн кыргыз 
композиторлору ж ана обончулары тарабынан обонго са- 
лынып, профессионал ырчылар, өздүк көркөм чыгарма- 
чы лы кты н каты ш уучулары , ал гана эмес карапайы м  
катардагы  угуучулар тарабынан театр сахналары нда, 
оюн-зоок кечелерде, чогулган топто аткары лы п, жат- 
ка айтылып, көпчүлүгү элдик ырга айланып кеткенди- 
гинде, түбөлүк өмүр сүрүү укугуна ээ болуп эл арасында 
ж аш ап ж аткандыгында. Мидиндин сүйүү лирикалары- 
нын эл арасы нда түбөлүк ж аш ап  калы ш ы ны н дагы 
бир себеби анын лирикалы к каармандарынын өзгөчө- 
лүгүндө.

Мидиндин лирикалык каарманы сүйүү деген эмне экен- 
дигине, «жети өлчөп, бир кессе» түшүнгөн адамдардан. 
Анын түшүнүгү боюнча сүйүү — эки адамга тең, эгер ан- 
дай болбосо сүйүүнүн келечеги тайкы. Ошондуктан анын 
сүйгөнү ж үрөгүн ж ал ы н д ай  к у й к а л а п , «м ем иреген  
Ысыккөлдүн таңындай болуп» элеси эсинен кетпей, «көзү 
укмуш ак чыныдагы карагаттай болуп» жүрөк-сезимине 
бүлүк салып ж атса да, ал бийик адамы нан, «бир белги 
билдирген» көз караш  тапмайынча зарлаганы зарлаган. 
Ошондуктан ал адамынан өзүнүкүнө тете сезимди күтөт, 
ошондо гана ал бакты луу сүйүүгө ж етерине иш енет. 
Болбосо ак сүйүүнүн азабына чөксөм дагы «киши жалдап 
сүйө албаймын паралап» дейт. Муну ал: «Ойлончу» де- 
ген ырында:

Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай,
Жүрө албаймын күндө сени сагынбай.
Мээ сергитет менде жүргөн элесиң,
Мемиреген Ысыккөлдүн таңындай.
Көзүң укмуш ак чыныда карагат,
Көп карайсың жүрөгүмдү жаралап.
Көөнүң болсо бир белгиңди түшүндүр,
Киши жалдап сүйө албаймын паралап, -  

деп сезим козгоп таамай да, элестүү да айтып, чыныгы 
сүйүүгө карата болгон өзүнүн бекем ж ана туура пози- 
циясы н билдирет. Ошентип, М идиндин махабат лири-
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калары ны н бир гана каарм аны  бар. Ал -  сүйгөнүнүн 
алпечтеген мээримине оронгон күндө да, же ага жетиш  
үчүн «түшкө кирбесе аза күтүп», азап чегип жүргөн күндө 
да, мезгилинде ж етпей калы п, кийин чачы буурул тар- 
тып агарганда кезигип, жүрөк ж арасы н кайрадан коз- 
гогондо да сүйүүнүн тоо булагындай тунуктугуна, ж ан 
сергиткен илебине, өлүмдөн кайра тартпас күчүнө ишен- 
ген, аны асман теңириндей жогору баалаган адам. Акын- 
дын сүйүүгө болгон мамилеси, сагынып куса болуусу, 
өкүнүп жетпей калуусу, күтүүсү, түйшүк тартып санар- 
коосу, ийменип тартынуусу, «кайыр кош , кайда жүрсөң 
кат күтөм» -  деп, кош тош уусу дагы -дагы  баш калары- 
нын бардыгы мына уш ул махабатты н м аш акаттуу сыр- 
түйүнүнө түшүнгөн ли ри калы к  каарм анды н атынан ай- 
ты лат. М ына, акы нды н «Баягы» деген ы ры ндагы  ли- 
рикалы к каарм аны :

Жылдар өттү. Капыс жерден кабылдым,
Көзүң жылуу... тааный албай жаңылдым.
Беш көкүл кыз! Бетиң башка болуптур,
Чач агарды, мен да жашка багындым.
Сен тааныдың, көзүң-көзгө кадалды,
Бирок алтын айта албадың саламды.
Айла кетип, амандыгың сурабай,
Алып өптүм колуңдагы балаңды, -  

деп тагдыр кайчы лаш  келип, тилектерине жете албай 
калып, маңдайлаш  жолугуш канда да баягы таза сүйүүсүн 
өчүрбөй жүргөндүктөн, ш аш ып кетип, салам айтуунун 
ордуна колундагы баласын өпкөнгө араң жарап отурат. 
Таза махабат дегендин кандайча боло тургандыгынын 
бир кы рдаалы н акы н уш ундайча сүрөттөсө, сүйүүнү 
терең баалаган экинчи бир каарм аны ны н психология- 
лы к абалын:

Кыйнабачы жүрөктөгү жарадай,
Кылгырбачы, койчу мени карабай,
Же күлүп кой, же кирпигиң ирмечи,
Куса болдум сагынганым тарабай.
Үн жок, сөз жок томсоросуң турасың,
Ыйлап-ыйлап улутунган баладай,— 

деп («Сүйгөнүмдүн сүрөтүнө») куса болуп отурган жери- 
нен көрсөтөт. Ал эми «Сагындым» деген ырынан: 

Канчалык сынап жүрөктү,
Катарлар, жылдар, күн өттү.
Каниет кылып караймын 
Качанкы түшкөн сүрөттү, -

329



деп сүрөткө канагат кылып, сүйгөнүн күтүп отурган сүйүүго 
туруктуу каарманды көрөсүң., Сүйүүнүн маш акатын, ар- 
зыган адамына жетүүнүн азаптарын махабатты баалай 
билген адам гана көтөрө алат, ага туруштук берет. Ми- 
диндин махабат ырларынын каармандары дал ушундай 
каармандар.

Ким жыттабайт сүйүү чиркин гүлүнөн,
Күндө өтөмүн, терезеңдин түбүнөн.
Кайырчыдай каранамын жалдырап,
Алтын айтчы, качан сенден түңүлөм.
Бүт ээледиң, жүрөгүмдү бийледиң,
Тамтаңдаттың, такыр колго тийбедиң.
Анда-санда жылмайгансып коёсуң 
Же шылдыңың, же чындыгың билбедим.

Мына ушул саптарды окугандан кийин сүйүүнүн ма- 
ш акатын тарткан  ли ри калы к каарм анды  бер ж акта  ту- 
руп аяйсы ң, ошол эле замат анын тазалыгына, терең- 
дигине ыраазы болуп, башыңды иесиң. Акындын, жого- 
руда белгилегендей, махабат ырлары ушундай өзүнчө- 
лүккө ээ болгондугу, жүрөккө жакын көркөмдүгү менен 
миңдеген окуучуларынын жүрөгүнөн түнөк таап, түбөлүк 
өмүр сүрүүдө. Мындай махабат ырлары Мидиндин лири- 
касында бир топ эле арбын. «Колжоолук», «Баягы», «Өзүң 
бил», «Сагындым», «Сүйгөнүмдүн сүрөтүнө», «Жакаңдагы 
кызыл гүлдү жыттадым», «Айтчы жаным», «Кыз жана 
гүл», «Кээде бүркөө, кээде жарк дейт кабагың», «Сага», 
«Ойлончу» ж. б. ырларынын бардыгы махабаттын сырдуу 
күлкүсүн ачууга, анын өлчөмсүз бий иктиги н  баалай  
билүүгө чакы рган ырлар.

А кы н ж огоруда сөз кы лган  граж дан ды к, пейзаж - 
дык ж ана махабат лирикалары ны н гана чебер устаты 
эмес, ал кы ргы з профессионал ж азм а адабияты ны н та- 
ры хы нда таланттуу сатирик катар ы н д а  да өзүнүн би- 
йик орду бар.

Акындын сатиралары. Сатира адабий тектердин бар- 
дык жанрдык формаларында жолугат. Ошондуктан сати- 
ра ыр түрүндө да, кара сөз түрүндө да жашайт. Сатира эл- 
дик оозеки чыгармачылыкта да, акындар поэзиясыңда да 
небактан эле жашап, өмүрүн улантып келе жатат. Кыргыз 
профессионал жазма адабияты пайда болгон жана өнүгө 
баштаган 20-жылдарда ж ана отузунчу ж ы лдарды н би- 
ринчи ж ары м ы нда А. Токомбаевдин, М. Токобаевдин, 
К. Маликовдун поэзияларында көрүнүктүү орунду ээлеген. 
Республикада тап күрөшү айыгышкан мүнөзгө өтүп турган

ззо

20—30-жылдарда А. Токомбаевдин, «Ончылык», «Жара- 
мазан», «Жаңы жарамазан», «Кошоевге», М. Токобаевдин 
«Кумарчылар күчөдү», «Молдо», К. Маликовдун «Таш 
күзгүнүн түбүндө», «Сен койсоң да, мен койсом», «Атасы 
менен баласы» дагы башка сатиралык чыгармалар эл ара- 
сына кеңири тарап, өздүк көркөм чыгармачылыкта декло- 
мация, кайым айтышуу катары айтылып, коомдун терс 
көрүнүштөрүнө карш ы күрөштө белгилүү даражада опера- 
тивдүү мааниге ээ болгон.

Мидин Алыбаевдин сатирик катарында таанылуусунда 
табигый шык жана турмушубуздун конкрет фактылары 
биринчи даражадагы мааниге ээ болсо, эл оозеки адабияты- 
нын, акындар поэзиясынын элге кеңири белгилүү сатира- 
лык үлгүлөрү жана профессионал акындарыбыздын жогор- 
ку көрсөтүлгөн дагы башка сатиралык чыгармалары анын 
алгачкы сатираларынын көрөңгөсү болбой койгон эмес.

Кыргыз сатирасынын профессионал деңгээлге көтөрүлүп 
ж ана ж анр катары  калы птаны ш ы  М. Алыбаев менен 
Р. Шүкүрбековдун ысымдары жана айрыкча элүүнчү жыл- 
дардагы чыгармачылык табылгаларына тыкыс байланыш- 
туу. Анткени Мидин Алыбаевдин чыгармачылыгында са- 
тиранын бийик чегине жеткен мезгили элүүнчү жылдар бо- 
луп эсептелет. Акындын сатирада активдүү иштешине ошол 
учурдагы жалпы эле союздук адабиятта сатира жанрында- 
гы артта калуучулук, аны жоюу жана андан ары өркүндөтүү 
туурасындагы өкмөттүн жана жазуучулар бирлигинин жал- 
пы союздук масштабда көргөн чаралары да өбөлгө жана 
шарттар түзбөй койгон эмес. «Сатирик» деген титулга ээ 
болуу же сатиралык чыгармаларды жазуу жогортодон бол- 
гон көрсөтмөгө же көркөм чыгарма жазуунун — ыр жазуу- 
нун техникасын өздөштүрүп алууга гана байланыштуу 
нерсе эмес. Ошондуктан бардык эле акындар сөздүн то- 
лук маанисиндеги сатиралык чыгармаларды жаратууга 
жөңдөмдүү келишпейт. Сатирик болуш ошого ык тарткан 
табигый талантка байланыштуу нерсе. Бул жагынан ал- 
ганда Мидин Алыбаев чукугандай сөз тапкан, чучукка 
жеткендей кер какш ы к ж ы лды рган, онтоп ооруп жат- 
кан адамды да күлдүргөн табигый талантка ээ инсан 
болучу. «Ким менен болсо жолугуш уп, сырдашып, кай 
жерде болсун сөздүн капкагын ачып, ырларын окуп, анан 
атын токуп, ары карай кеткен арыбаган дулдул, таң ат- 
канча сайраса талбаган бир булбул болчу. Анын конуп 
кеткен конушунда кокту толгон кулкү калган, анан ал 
күлкүнүн дүбүртү далай жерге угулуп, эскинин калдыкта-
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рынын эсин чыгарып, бузукуларды буй кы лы п, аларга 
чыны менен тузак тартып, капкан салган. Айтор акын- 
дын талаада айткан таң каларлык тамаш а создөрү дароо 
гана отурган элдин таразасы нан өтүп, таңкы соккон ша- 
мал менен кошо Алатоонун булуң-бурчуна таралган. Кыр- 
гыздын кайсы гана жерине барбаңыз Мидиндин атын бил- 
беген, ыры менен өзүн айтып күлбөгөн киш илери жок 
айылды таппайсыз» — деп эскерген К. Укаев.

Мидиндин элүүнчү жылдары «Чалкан» журналынын 
редакциясында иш теп калы ш ы  да белгилүү дараж ада 
анын сатиралы к чыгармаларынын бийик көтөрүлүүсүнө 
шарт түзгөн. Эл арасында командировкада болуу, андагы 
айрым бир терс көрүнүштөрдүн үстүнөн чыгуу, албетте 
Мидиндин ар кыл темадагы сатираларынын жаралышы- 
на материал бербей койгон эмес. Коомубуздагы, турму- 
шубуздагы ар ким эле элес алып байкабаган, бирок эртең 
ырбап кете турган «жараны» көрө билип, аны табигый 
таланттын элегинен өткөрүү менен Мидин Алыбаев атак- 
туу «Акчүч», «Бюрократ», «Чалкан дос», «Кошоматчы», 
«Сизге айтам», «Саадат-кандидат», «Осмоналы лөкүй», 
«Дүжүр букалар», «Тилекматтын тили», «Адабияттык 
парад» аттуу дагы башка сатираларын, «Жолдош Мая- 
ковскийге отчёт» сатиралык поэмасын жараткан.

Акындын «Акчүч» деген ыры гезит бетине чыгаары ме- 
нен эле эл арасындагы чоң окуяга айланып кетти. Антке- 
ни, «Акчүчтүн» коомубуздун социалдык маңызына сыйба- 
ган, күйөөсүнүн кызматчы машинасын базарга, топчу изде- 
генде минген, эч жерде иштебеген, моданын артынан түшүп, 
балдарын «прислугага» бактырган, бир-эки айлап курорт- 
тордо жүргөн кылык-жоруктарын ар бир окурман өзүнүн 
тегерегинен кездештирип, аларга кыжыры кайнап, андай- 
лардын бетине чыгышып, мына, ушул «Акчүчтү» окуп бе- 
ришти. «Мидиндин «Акчүчүнүн» күчү аткан октун күчүнөн 
аз түшкөн жок. Ал кожоюнунун коон-дарбыз сатат экен 
десе кыштын күнү Нарынга чапкан коомдун кокуй күн 
акчүчтөрүн машинадан алып түшүп; карапайым калың эм- 
гекчилердин катарына кошту. Анан анын кудуретинин 
канчалы к күчтүү экендигин ушундан билиңиз -  ырдын 
«Акчүч» деген аты кылымдан бери кыйышып калыпташып 
келаткан кыргыздын тилин кандайды р бир беш -алты 
күндүн ичинде дагы бир сөз, туюнтма менен байыта сал- 
ды. Абалтан бери чүчкүргөн кезде гана жооп катары айты- 
лып, саламатчылыкты каалагандыкты билдирүүчү «акчүч» 
деген сылык сөз, эми коомдун ак колдоруна карата ай-
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тылуучу өткүр сөздүн ролун да кошо аткарып калды». 
(К. Укаев, аталган эмгекте, 101-бет.)

Биз буларды сынга алсак,
Жүрөгү түшүп калмакпы?
Ансыз деле
Чыдап келдик
Кесе тиштеп бармакты.
-  Мен киммин! -  деп 
Күзгүсүнөн сураса:
-  Аай!! — деп 
(Айтар эле айнек)
-  Сен жатып ичер жан бакты.
Жеке эле
Мени тиктебей 
Карасан боло 
Элди 
Жерди -  
Жан-жакты  
Төмөн түшүрбе,
Аял деген ардакты.

Ырдын акырындагы акындын ызалануу, каардануу ме- 
нен айткан мындай жыйынтыгы, чакырыгы бүгүнкү эли- 
биз рынок экономикасына өтүп жаткан эмгексиз эч нерсе- 
нин ишке аш пасты гы  даана көрүнүп калган өткөөл мез- 
гилде өзүнүн төп келиш кен ордунда турат. Акындын жеке 
гана «Акчүчү» эмес, бюрократтардын, жалган илимпоздор- 
дун, кошоматчылардын коомубузга жат табиятын ашке- 
релеп мыскылдаган «Бюрократ», «Саадат-кандидат», «Ко- 
шоматчы» ж. б. сатиралары да бүгүнкү күндө андай жат 
көрүнүштөргө каршы күрөш жүргүзүүгө актуалдуулугун жо- 
готкон жери жок. Сатираларынын аты айтып тургандай 
эле алардагы терс каармандар да ар түрдүү, бирине бири 
окшобойт. Алардын ар кимиси өз алдынча тип, ар кими- 
синин өзүнчө психологиясы, кебетеси, өзгөчөлүгү бар. Мына 
ушул типтердин ар кимиси акындын сөздөрүнүн ар бири- 
нин кынапталып өз орундарына коюлушу, жаанын жебе- 
синдей курчтугу жана бутага дал тийиши менен көз алдыңа 
тартылат, анан ал бадырайган тип көпчүлүк калктын сотуна 
коюлат. Ошондуктан Мидиндин сатиралары эл арасына тең 
тарайт да, ар кимдин аң-сезиминен орун алып, өзүнүн «та- 
зартуучу» ишине киришет.

Кошоматчылар алмустактан бюрократ-начальниктердин 
көзүнүн агы менен тең айланып, акты кара, караны ак де- 
шип, көпчүлүктүн ишин бүлүндүрүп келишкен. Азыркы де- 
мократияньш, кайра жаралуунун, эгемендүүлүктүн доорунда
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алар бир карагаңда анын күйөрмандары сыяктанып, тоскоол 
кылгандарды сындаган болушуп, ал эми иш жүзүндө буй- 
рукчул-тоталитардык мезгилдин абасын дагы эле кере дем 
алыштын аракетин жүргүзүшкөндөн кайра тартпай жаты- 
шат. Бул бүгүнкү күндүн кошоматчылары Мидиндин «кошо- 
матчысын» окуганыңда мындан отуздан ашык жыл мурун, 
Мидин күрөш жүргүзгөн кошоматчы өзүнүн эстафетасын тим 
эле азыркыларга өткөрүп бергендей сезесиң, анан аларга кар- 
шы күрөштүн сабында акын өзүнүн сатирасы менен биз ме- 
нен бирге келе жатканын дапдаана баамдайсың. Мына Ми- 
диндин кошоматчысы:

Жыйналышта,
Эчак
Жазылат жарышка.
Сөз алат,
Трибунага барат,
Адегенде,
Астыртан мактай турганын карап,
Анан,
Элге сөз салат.
Колунда кагазы 
Барак-барак,
«Аксакалынын» ишин,
Сынга алган болот азыраак.
Фактыларды,
Процентти 
Бармак менен санап.
Кээ бирөөнү мойнуна алат,
Кээ бирөөнү 
Кашкая эле танат.
Суудан жутат,
Таңдайын таптап.
Баштайт
«Аксакалын» мактап.

Булар бүгүнкү күндө өмүрүн ж аш ап бүтүштүбү? Ж ок, 
дагы эле бар арабызда.Мидин буларды ушинтип сындап, 
бет пардаларын ачып эле тим болбойт, акырында аларга 
кайрылып: Биздин заманда,

Сага,
Эмне жетпейт,
Кошоматың койбосоң 
Коом сени жектейт -  

деп, калыс бүтүм чыгарат, эскертет. Мидиндин бул сати- 
расынын бүгүнкү күндүн талабы менен үн алышып тур- 
гандыгын эч ким ж окко чы гара албайт.
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Өз алдынча мамлекет түзүүнүн жана чыңдоонун көп кыр- 
луу проблемаларын чечүүдө маалымдуулук менен айкын- 
дык ашкере мааниге ээ болуп жаткан учурда кошоматчы- 
лардын да, бюрократтардын да кедергиси тиери бүгүн 
ачы к көрүнүп калды . Б улар  күндөлүк жаш ообуздун, 
күрдөөлдүү иштерибиздин ар кандай тармактарынан жо- 
лугат, алар менен күрөш жүргүзүү, зыяндуу тамырын 
түбүнөн омкоруп ыргытуу оңой-олтоң иш эмес экендиги 
күндөлүк турмуштан көрүнүүдө. Ошондуктан, бюрократ- 
тардын ким экенин, түр өзгөртүп жашоого жөндөмдүү та- 
биятын жыйындарда пропагандалык жол менен ашке- 
релөөгө караганда сатиралык образдардын, эстен кеткис 
эмоцияга толгон куйкумдуу курч сөздөрдүн күчүн пайда- 
лануу алда канча жемиштүү, маселени ушул жагдайдан 
алып караганда Мидиндин «Бюрократ» аттуу сатирасы 
учурубуз үчүн бардык жагынан актуалдуу. Ырда бүгүнкү 
күндүн бюрократынын: «салам айтсаң, араң башын ийкеп», 
сөзүңө көңүл бөлбөгөндүгү, иш менен барсаң үч-төрт күн убара 
кылып кабыл алгандыгы, бир жумушту бир ай сүйрөп, аны 
чечүүнүн ордуна «сүрсүтүп» сейфине салып таштаганды- 
гы, дагы-дагы башка ар кандай жийиркеничтүү табияты 
Мидиндин өзүнө гана тиешелүү курч афоризм, куйкалагыч 
теңештирүү, калемпирлүү, ачуу сөздүн күчүнөн эстен кет- 
кис кылып жараткан көркөм образ аркылуу берилгендик- 
тен бюрократтарга карата элдешпестиктин көрөңгөсү сези- 
миңе уялайт.

Мидин сатирасында:
Бюрократ,
Мына ушундай чунак.
Бир жумушту
Бир ай сүйрөйт эң кеми.
Бирок,
Чыдайсың.
Улам тырмайсың желкеңди.
Ал үчүн,
Суук да эмес,
Ысык да эмес,
Ошондуктан түгөнбөйт -  
Бюрократтын эртеңи,
Булардын мүнөзү,
Эскиден калган.
Мындайды
Жек көрөт, биздин заман.
Таза денеде, -
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лууга көмөк көрсөтүү болгон ж ан а бул м аксатты  акы н 
акы нды к дараметтин күчү менен таам ай ж ан а таасын 
айтып, калы сты к менен баалаганга жетиш кен. Ошон- 
дуктан «Адабий парад» окуучулар тарабынан да, сынга 
алынып ж аткан каламдаш тары тарабынан да жылуу ка- 
был алынып, тез эле эл арасына тарап, кээ бири учкул 
сөзгө айланып кеткен. «Адабий парад» айрымдарынын 
чыгармачылык намысына тийип чыйралтып, такыр бол- 
богондо с а п а тту у  ж аң ы  ч ы га р м а л а р ы н ы н  ж а р ы к  
көрүшүнүн тездешине себепчи да болгон болуу керек. 
Бул өмүрүнүн акыркы жылдарында кыргыз прозасынын 
туу чокуларынын биринен болуп калган «Майдан» ро- 
манынын автору Узакбай Абдукаимовго арналган дос- 
тук азилден даана байкалат. Мидиндин достук азили- 
не чейин У. Абдукаимов адабиятыбыздын этаптуу чы- 
гармаларынан болуп калган «Майдандай» чыгарма бере 
элек болучу, бирок өтө билимдүү, талант даремети би- 
йик бул инсандан эли көптү күтүүчү. Ошентип жүргөн 
мезгилде Мидиндин ага арналган:

Өзүңүзгө караганда 
Өңүңүз жаш.
Бул азыр бала дегизбейт.
Буурул тарткан баш.
Анткенн менен жазгандарыңыз аз.
Талантыңыз бар,
Жалгыз болсо да,
Жакшы ыр «Сүйгөн жар».
Либретто: «Айша менен Айдар»,
Бул эмгек сиздики десек,
Композиторлордун ичи тар.
Убадаңыз даяр,
Бирок,
Убараңыз далай бар.
Сизден бир «перзент» күтүүгө 
Эл зар! -

деген достук азили жарыкка чыкты. Акын андан ориги- 
налдуу чоң чыгарма берүүсүн талап кылды. Бул журтчу- 
лук тарабынан да, адабий чөйрө тарабынан да туура кабыл 
алынды. Узакбай Абдукаимовдун жан-дүйнөсүнө да бүлүк 
салган болуу керек. Мүмкүн автор буга чейин мурун эле 
жазып жүргөндүр, бирок Мидиндин «Адабий парады» жа- 
рык көргөндөн кийин көп узабай эле Улуу Атамекендик 
согуш темасына арналган «Майдан» романы — Абдукаи- 
мовдун эл күткөн «перзенти» жарыкка келди да, коомчу-
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лук тарабынан өтө жогорку баага арзып, «жазгандары- 
нын азы» эч кимдин эсинде калбай, анын таланттуу жазуу- 
чу экендигине элинин көзү жетип, кыргыз адабиятынын 
тарыхында «чон тамга» менен жазылып калды.

Мидин «Адабий парадында» улуу муундагы жазуучу- 
ларыбыздын кээ бирлеринин жогорку Абдукаимовдой бо- 
луп көптөн бери ж аңы  чы гармалар ж азбай ж аты ш кан- 
д ы ктар ы н , ай тал ы , К .Б аяли н ов  1952-ж ы лы  ж ары к  
көргөн «Көл боюнда» повестинен кийин ж аңы  эч нерсе 
бере электигин:

Көп олтуруп калдыңыз,
Көгөрген «Көлдүн боюнда», —деп сындаса, 
Түгөлбай жазам десе далай сыр бар,
«Тоо арасында» өткөрдү эчен жылдар.
«Апий ботомду» айтып бүттү, «Абысындар»,
Эми Түкөм «Тоо арасынан» ылдыйлап келсе,
Завод, фабрика, пахта жөнүндө 

бир нерсе берсе» -  
деп, аксакал жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековго эл- 
дин, окуучуларынын, коомчулуктун тилегин билдирди. 
Ал эми таланттуу драматург ж ана прозаик Касымалы 
Ж антөшев жөнүндөгү достук азилинин автордун жалпы 
эле чыгармачылыгы үчүн эмес, анын айрым чыгармала- 
ры ны н ж ан р д ы к  өзгөчөлүгүн , ай ры м  ф орм алары н  
өздөштүрүү багытындагы чегин аныктоодо да мааниси зор. 
Акын «Касымалы Жантөшевге» деген достук азилинде 
анын «Каныбек» романы жөнүндө:

Бир жагынан жомокко жакындап,
Экинчи жагынан романга жакындап,
Кээде повестти такымдап,
Түзүк жазылды «Каныбек» —
Кара шакылдак.
Автордун оюна койсо,
Какемди улам өзгөртүп турмак,
(Кээде калпак кийгизип, кээде тумак)
Илимдер академиясына -  
Мүчө-корреспондент кылмак,
Же Каныбек министр болуп жаны тынмак, -  дейт. 

«Мында эч кандай апыртуу да жазуучуну атайылап ке- 
лекелеп басынтайын деген тескери ниет да, жалпы адабият- 
тын кызыкчылыгы менен байланышпаган өзүнүн жеке- 
че субъективдүү ойлорун таңуулоо да жок. Адабий чын- 
дыкты, чыгарманын реалдуу ал-абалын, курулуш прин- 
цибин, автордун адамга болгон мамилесин, профессионал- 
дык деңгээли кайсы баскычта турганын сергек байкап,
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туура баасын берүү бар» (К. Цаутов, ат алган эмгеги, 181- 
бет ).

Мидин Алыбаев өзүнүн чыгармачылык өмүрүндө жалаң 
гана лирика ж ана сатира жазуу менен чектелген эмес. 
Ал өзүнүн каламын адабияттын башка жанрларында да 
сынап көргөн. Ал драматургиянын тарыхында «Жантек- 
тин керээзи» аттуу бир актылуу, «Курорттогу окуя», «Зоо- 
техник Буйлашев » деген көп актылуу пьесалары менен бел- 
гилүү. Бирок бул чыгармалары Мидин Алыбаевди лирика 
жана сатираларындай болуп кыргыз адабиятынан лирик- 
сатирик деген адабий титул алып бергендей сөздүн толук 
маанисиндеги драматург деңгээлине көтөрүшө алган жок. 
М. Алыбаевди драма жанрында да эмгектенген деп жатыш- 
тын себеби да ошондо. Анткени, акындын лирика жана 
сатираларындай окуучуларынын жүрөгүнөн түбөлүк түнөк 
таап, жанрдын табиятына жаңылыктар алып келген сыяк- 
ТУУ драмалары кыргыз театрларынын сахналарында узак- 
ка өмүр сүрүшкөн жок. Мидин Алыбаев проза жанрынын 
үстүндө да эмгектенип «Ачылбаган кат» аттуу өз мезгилин- 
де окуучулар тарабынан жылуу кабыл алынган аңгемесин, 
көркөм очерктерин жана фельетондорун жазып, алар «Жа- 
рык көрбөгөн каттар» аттуу 1964-жылы чыккан жыйнагы- 
на топтоштурулган. Акындын 1993-жылы негизинен өз мез- 
гилинде гезит-журналдардын беттеринде гана жарык көрүп, 
көпчүлүк жыйнактарына кирбей жүргөн аңгемелери, фелье- 
тондору, пьесалары, очерктери, сын-макалалары топтошту- 
рулуп, «Мидин Алыбаев» деген ат менен жарык көрдү.

Мидин Алыбаев өзүнүн аз, бирок даңазалуу жашаган 
өмүрүндө окурмандарды н түбөлүк энчисинде калуучу 
көптөгөн таланттуу жазылган лирикалар менен сатиралар- 
ды калтырды. Ал кыргыз профессионал жазма адабияты- 
нын тарыхында таланттуу лирик жана көрүнүктүү сати- 
рик катарында түбөлүккө жашай бермекчи.

СУРООЛОР Ж АНА ТАПШЫРМАЛАР:

1. М. Алыбаевдин өмүрү жана жалпы чыгармачылык жолу 
жөнүндө айтып бергиле.

2. Эмне үчүн Мидинди лирик акын дейбиз?
3. М. Алыбаевдин сүйүү лирикаларынын башкы каарма- 

ны ким?
4. «М. Алыбаев — сатирик» деген түшүнүктү чечмелеп, 

чыгармаларынан мисал келтиргиле.
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5. Мидиндин сатираларынын бүгүнкү күн үчүн мүнөздүү- 
лүгүн кандай түшүнөсүңөр?

6. Лирика жана лирикалык каарман жөнүндө эмнелерди 
айта аласыңар?

7.Сатира менен юмордун айырмасы барбы, болсо кандай?
8.«Владимир Маяковскийге акындык отчёт» поэмасын 

үйдөн окуп, реферат жазып келгиле.



РАЙКАН ШҮКҮРБЕКОВ 
(1913 -1964)

Кыргыз профессионал ж азма адабиятынын тарыхын- 
да Райкан Шүкүрбеков таланттуу драматург, акын-са- 
тирик ж ана котормочу катары  өз ордун ээлеген жазуу- 
чуларыбыздын бири. Ал 1913-жылы азы ркы  Талас об- 
ластыны н Карабуура районуна караш туу Акчий айы- 
лы нда туулган . К ы ргы з ж ергесинде О ктябрь төңкө- 
рүшүнүн жеңип чы гы ш ы  көпчүлүк кы ргы з ж аш тары  
сы яктуу эле Р айканга да билим алуу мүмкүнчүлүгүн 
түзгөн. Бирок келечектеги акы н-сатирик, көрүнүктүү 
драматургдун билим алууга алгачкы кадам шилтеши бир 
аз маш акаттуу болгон. Ал 9 -1 0  ж аш  курагы нда ата- 
энесине айтпай, айлынан Олуя атага (азыркы Жамбыл 
шаарына) чейин жөө келип, ал жердеги мектеп-интер- 
натка кирип, анда 1923-26-ж ы лдары  казак  тилинде 
билим алган. Окуунун казак тилинде болушу Абайдын 
котормосундагы Пушкиндин, Крыловдун чыгармалары 
менен эртерээк тааныш ууга мүмкүндүк түзгөн ж ана алар 
кийин анын чыгармачылык ш ыгынын ойгонушуна бел- 
гилүү дараж ада өбөлгө түзбөй койгон эмес.

1929-жылы Фрунзе шаарындагы, ал учурдагы бирден- 
бир маданий-агартуу иштерине кадрлар даярдоочу педа- 
гогикалык техникумга келип кирип, аны 1933-жылы ий- 
гиликтүү бүтүрүп чыккан. Бул техникум К. Ж антөшев, 
К. М аликов, М. Элебаев, М. Токобаев, Ж .Бөкөнбаев 
сыяктуу кыргыз профессионал ж азма адабиятыбыздын 
улуу муундары сыяктуу эле Райкан Шүкүрбековдун да 
көркөм шыгын ойготкон адабий бешиги болгон. Ал ал- 
гачкы  чы гарм ачы лы к иш ин уш ул техникум да окуп 
жүргөн жылдарында баштаган. 1929-жылы «Жаркынай» 
деген аңгемесин «Жаңы маданият жолунда» журналына 
жарыялоо менен алгачкы жазуучулук тушоосун кескен. 
Педтехникумда окуп жүргөн ж ы лдары  Райкан  М. То- 
кобаев, К. Маликов, К. Ж антөшев сыяктуу туңгуч дра- 
матургдарыбыздын алгачкы пьесаларын ошол техникум- 
дун сахнасына алып чыгууга активдүү катышып, башкы
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ролдорду аткары п , өзү да пьеса ж азууга далалаттан- 
ган. Т ехникум да окуп жүргөндө баш талган сахналы к 
чеберчилик аны  кийин кы ргы з театр студиясына ар- 
тист болуп кирүүгө түрткү берет. Анын «Күрөш» деген 
биринчи үч көшөгөлүү пьесасы өзү артист болуп иштеп 
турган ошол студияда 1935-жылы коюлат. Пьесанын театр 
студияда коюлушу жаш  талант Райкандын жазуучулук 
өнөрканасынын андан аркы уланышына чоң өбөлгөлөрдү 
түзөт. Н аты йж ада жогорку чыгармасына удаалаш  эле 
«Айдар», «Бейит арасында», «Ж апалак Жатпасов» аттуу 
комедияларын, 1916-жылдагы кыргыз элинин улуттук 
боштондук кыймылындагы окуяларды ичине камтыган 
«Тоо элинин баатыры» аттуу повестин жазат.

Райкан Шүкүрбеков Улуу А тамекендик согуш жыл- 
дарында өз элинин патриот уулу катарында колуна ку- 
рал алып М екенин баскынчы фаш исттерден коргоду. 
Фронттон жарадар болуп элине кайткандан кийин театр- 
да ж ана филармонияда иштеп, ошол жылдары «Кек», 
«Менин айлы м », «Ж аш ы л токой», «Эки дос», «Бир 
эш ектин тары хы », «Каныкей» аттуу пьесаларды ж азып, 
А. С. Грибоедовдун «Акылдан азап» атактуу комедия- 
сын кыргыз тилине которду.

«Менин айлы м», «Ж аш ыл токой» деген драмалары
1947-48-ж ы лдары  ж азы лы и, алар кы ргы з театр сахна- 
лары нда кою лгандан кийин Райкан  кы йла ж ы лдар из- 
денүү түйшүгүн баш ынан кечирди. Н аты йж ада 1957- 
ж ы лы  анын «Ы рлар ж ана тамсилдер» аттуу көлөмдүү 
ж ы йнагы  ж ары к көрдү. А кы нды н ж ы й н акка  кирген 
ы рларынын көпчүлүгү көркөм курулуш унун жетикти- 
ги, поэтикалы к ой айтуу маданияты ны н ачык-такты- 
гы, ром антикалуулугу менен айы рм аланы п турат. Ыр- 
ларында адам баласынын таанып-билүүсүндөгү, таалим- 
тарбиясындагы, рухий дүйнөсүндөгү оош-кыйыш тар сер- 
гек иликтенип, алардагы өзгөрүүлөр, кубулуштар, жал- 
пы сөздөр, жы лаңач абстракттуу баяндоолор формасын- 
да эмес, жаш оо-турмуштагы мүнөздүү көрүнүштөр, ай- 
кын мисалдардын негизинде берилет. Н аты йж ада анын 
«Волга», «Б ирчал», «Элибиздин багы», «Дайым жагат», 
«Дзержинский көчөсү», «Балдар адабияты», «Толстой», 
«Эки келин», «Айга» деген дагы баш ка ырларында мез- 
гилдин үнү, «портрети» элестүү, образдуу табылгалар ар- 
кылуу берилип, акындын коомдук жигердүү позиция- 
сы, А таж урт алдындагы  атуулдук парзы  ачы к-айкы н 
көрүнүп турат.
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Райкан Шүкүрбеков 1958-жылы Москвада болуп өткөн 
кы ргы з адабияты менен искусствосунун экинчи дека- 
дасына белгилүү драматург-комедиограф, акын ж ана ар- 
тист катары нда каты ш ты . Д екаданы н учуру Райкан- 
дын чы гарм ачы лы к чы йы ры нда жемиштүү мезгил бол- 
ду. Борбор ш аардагы  «Молодая гвардия» басмасы ушул 
он күндүктүн тушунда «Тяньш ан ж аңырыгы» аттуу ыр- 
лар ж ы йнагы н ж ары кка чыгарды. «Өрөөндөгү нур» де- 
ген пьесасы Кыргыз м амлекеттик орус драма театры- 
ны н д е к а д а л ы к  с п е к т а к л и  к а т а р ы н д а  м о ск в ал ы к  
көрүүчүлөргө тартууланды. Декада мезгилиндеги талкуу- 
ларда жазуучунун жогорку драмасы ж ана поэзиялы к 
чыгармалары оң бааларга татыктуу болду. Кийинки мез- 
гилде ж азуучу драматургия ж ааты нда жемиштүү иш- 
теп, декада өткөндөн «Акындын үмүтү» аттуу Токто- 
гулдун өмүр ж олуна арналган тары хы й-тарж ы м ал дра- 
масын ж ана «Ж акш ы ны н ш арапаты» аттуу комедия- 
сын жазды.

Р ай к ан  Ш үкүрбековдун төрт көш өгөлүү «Ж аш ы л 
токой» комедиясы  да кы ргы з драм атургиясы ны н та- 
ры хы н да белгилүү орунду ээлеген  ч ы гар м ал ар д ан . 
К омедияда согуш аяктагандан  кий ин ки  эл чарбасын 
кайрадан калы бы на келтирүү ж ы лдары ны н, тагы раак 
ай тканда, 1947 -1 9 4 8 -ж ы л д ар д ы н  ичиндеги окуялар  
сүрөттөлөт.

Р ай кан  Ш үкүрбеков кы ргы з профессионал ж азм а 
адабияты ны н тары хы нда сатира ж анры ны н алгачкы  
кирпичтерин кою ш кан авторлордон. Ал адабиятыбыз- 
дын тары хы нда сатирик катары нда өзүнүн көрүнүктүү 
орунунда турат.

Акындын сатиралык чыгармалары туурасында бел- 
гилүү адабиятчы -  окумуштуу К. Артыкбаев төмөнкүдөй 
деген пикирди айтат: «...Акындын чыгармаларына кыл- 
дат көз жүгүрткөндө эле аны башка акындардан айырма- 
лап турган башкы бир белги каш кайып чыга келет. Баш- 
татан айтылып келе жаткандай, Райканды кыргыз ада- 
биятындагы чоң сатирик деп аташтын өзү деле анын ин- 
дивидуалдуу жүзү бар экендигине толук күбө боло алат 
эле... Сатира жанрын биздин көпчүлүк акындарыбыздан 
табууга болот. Бирок, Райкандын сатиралары башкалар- 
дан күйдүргүлүү, мыскылдуу, күлкүлүү, куйкум сөздөргө 
ж ы к толгону менен кескин түрдө айырмаланып турат. 
Райкан-сатириктин эң негизги өзгөчөлүгү мына ушун- 
да. Юмор сатиранын өңүн ачкан, ага күлкүлүү сөздүн жар-
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дамы менен курч мүнөз берген эң башкы көркөм кара- 
ж ат болуп эсептелет. Акындын куйкум сөздүү курч са- 
тираларын: тамсилдерин, какш ы ктары н, пародияларын, 
учкул сөздөрүн, термелерин, интермедияларын, пьесала- 
рын окуган, уккан же көргөн адам аргасыз мыйыгынан 
жылмаю уга, кээде көзүнөн ж аш  чы кканча күлүүгө да 
мажбур болот. Күтүлбөгөн жерден күлкүлүү сөз табуу чоң 
өнөрдү, чоң талантты талап кылат. Райкандын куйкум 
сөздөрү ж ылт этип кайра өчүп калуучу кандайдыр бир 
ж ең и л  күлкү эм ес, ал ар  би зди н  коом го ж а т , терс 
көрүнүштөрдүн сай-сөөгүн сыздатып, чучугуна жеткен 
курч сатира» ( «.Кыргыз советп адабиятпынын т арыхы», 
Фрунзе, «Мектеп», 1982, 393 -  394-беттер).

Райкандын сатираларында жашоо-тиричилик маселе- 
си басымдуу орунду ээлейт. Коомго, элге ак дили, ниети 
менен кызмат кылууну унуткан, коомдук менчикти өз 
кызыкчылыгы үчүн алдым-жуттумдук менен пайдалан- 
ган, дүйнөкор, бюрократ, паракор жетекчилер, өткөн за- 
мандын терс жактарын али өз пайдасы үчүн пайдаланган 
эскичилдер, «иттен көлөкө талашкан» жалкоо, бекерпоз- 
дор, халтурщ ик жазуучулар, кыскасы, коомго ак ниет 
кызматы, адал эмгеги менен салымын кошуп, түз сүйлөп, 
ар ишке туура мамиле жасап, өзүнүн бакыт-ырыскысын 
күжүрмөн эмгектен тапкан адамдарыбыздын максатына 
кедерги болгондор Райканды н сатиралары нда куйкум 
сөздүн өртүнө чалдыгышып, ар тараптуу мыскылга алы- 
нат. «Алатоону алты араба кылып жазган», анысына нас- 
вайчылар насвайын ороп саткан, гүлдү түрдөп терип, «ка- 
рындаштардын каш ын ырдап жүрүп, каармандарын уну- 
туп калган» «чыгармачыл» адамдар «халтурщйк досуна» 
сатирасында катуу сынга алынат. «Жададым кооз үндөн», 
«Кой көз деле ж акш ы », «Жиндинин сөзү», «Сен эмес- 
пи», «Өзүбүздүн М ишка», «Тим койсо экен жайына», «Ыр- 
дабай турбайт», «Лирика», «Буттун шору», «Талбас моюн» 
жана башка сатираларында жасалмалуулук, жасакерлик, 
көшөкөрчүлүк, кошоматчылык күйдүргү, курч сөздөрдүн 
күчү менен катуу сынга алынып, нукура сулуулук, кооз- 
дук, жупунулук, кичипейил карапайымдык даңазаланат. 
Өзүнүн көмөчүнө күл тарткан ушакчылардын мүнөзү «Бут- 
тун шору» сатирасында Коёнкөзов, Конокбаевдердин са- 
тиралы к портреттери аркы луу даана тарты лы п, мыс- 
кы лга алы нган. Ж олдош ун эл м актаса  К оёнкөзовдун 
ичи күйүп өлгүсү келет, дайы м а «олуя», «билерман» 
болуп сүйлөп, бирге миңди кош от, бирок өзү жумурт-
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кадан аппак болуп таза калгысы келет. Мындайларды коом, 
элдин кыраакы көзкарашы, мамилеси тез эле тергеп коё 
тургандыгын автор сатиралык саптарында абдан таасын 
көрсөтөт. «Сен эмеспи» деген сатирасындагы шаардан айылга 
атасыныкына келген, «башын короздой койкойткон», «сил- 
килдеп көкүлүн силкип», «кашын кырып, тегиздеген», «бу- 
тунда туфли жаптьшдап», «көзүндө айнек жаркылдаган» Ажы- 
кызовдун образ-портрети Акымбай карыяны гана күлкүгө сап- 
бастан, бүт айылдаштарынын мыскылынын бутасына алынып, 
автор окурмандарын өзүлөрү жыйынтык чыгарууга чакырат. 
Корутундулап айтканда, Райкан Шүкүрбековдун коомго, эти- 
ка-моралга бөгөт болуучу жогорудагыдай сатиралык чыгарма- 
лары бүгүнкү күндө да өзүнүн курч маанисин сактоодо.

Р ай кан  Ш үкүрбеков кы ргы з балдар адабияты ны н 
өнүгүшүнө да өзүнүн белгилүү салымын кошкон жазуучу- 
ларыбыздын бири. Анын «Эки бөжөк», «Карга», «Иттин 
жомогу», «Кыргыз тоосунда», «Түлкү менен теке» сыяктуу 
балдарга арналган китепчелери жаш бөбөктөрдүн сүйкүмдүү 
чыгармаларынан болуп калгандыгын белгилөөгө болот. Акын 
котормочулук ишмерлиги менен да кыргыз котормо адабия- 
тына ири салымдарын кошкон. Ал Крыловдун «Тамсилде- 
рин», Шиллердин «Жүзү каралык жана сүйүү» драмасын, 
Грибоедовдун «Акылдан азап» комедиясын, Фирдоусинин 
«Шах намасын» кыргыз тилине которгон.

Райкаң Шүкүрбеков узак жылдары филармонияда иштөө 
менен бирге артисттер үчүн да чакан чыгармаларды жазып, 
репертуарларын байытты. Чынында да анын чыгармачылы- 
гы башынан эле театр, филармониянын турмушу менен алака 
катышта болуп келген. Бул туурасында өмүр бою филармо- 
нияда эмгектенген залкар комузчу ж ана акын Чалагыз 
Иманкулов өзүнүн бир эскерүүсүндө төмөнкүдөй деген: «1933- 
жылы өкмөттүн чакыруусу боюнча Фрунзеге келип, артнст 
болуп иштеп калдым. Ошондо Райкан да артист экен. Чама- 
сы жыйырмалардагы жаш жигит. Ар түрдүү ролдорду сах- 
нада эң бир көрүнүктүү аткарат. Адамдардын көңүлүн ача 
турган күлкүлүү пьесаларды жазып, өзү аткарган ролдору 
күнү бүгүнкүдөй. Ошончолук жаш болуп туруп, сакалдуу ки- 
шилерге шайыр мүнөз менен теңтуштарча мамиле кылганы 
баарыбызды кубандырып, баарыбызды өзүнө тартып тураар 
эле. 1934-35-жылдарда маркум Райкан бизге мугалим бо- 
луп калды. Эң карыябыз Муратаалы, анан Молдобасан, Ка- 
лык, Карамолдо, Актан, Шаршен, Атай, Сейит, Муса, анан 
мен. Райкандын окуучулары мына ушулар элек. Биз Рай- 
кандан кат таанып, сабатыбызды ачтык. Адабият, искусст-
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во жолдорун өмүрүнүн акьфына чейин үйрөтүп келди» (Иман- 
кулов Ч. Биздин Райшн, «Алатоо», 1962, № 6 ,127-бет).

Райкандын мына ушундайча эл ырчылары, комузчулары 
менен дайыма аралаш жүрүүсү анын чыгармачылыгына өзүнүн 
өчпөс изин калтырды. Ал элдик насаат, термелерге өз алдын- 
ча чыгармачылык менен мамиле жасап, аларды ыктуу 
өздөштүрүп, өзүнүн насият, термелерин жазды. Бул ырларында 
акын фольклордогу үгүт, насаат айтуу идеяларын жаңы тур- 
муштун, мезгилдин мазмунуна багындырды. Натыйжада 
Райкандын термелери реалдуу турмушубуздун мазмунуна 
каныктырылган, арийне, конкреттүү, предметтүү, элестүү те- 
малар болуп чыга келди. Акындын «Беттешүү», «Аралаш 
төкмө», «Кайым айтыш», «Декада жөнүндө сөз», «Жер 
жөнүндө», «Насият-терме», «Кыз менен жигит», «Жиндисуу» 
сыяктуу термелери күлкүлүү, ошол эле учурда үгүт-насиятта- 
ры таасирдүү чыгармалардан болуп эсептелет.

Акын өзүнө гана таандык куйкум сөздөрдү 'өз орду ме- 
нен ы ктуу пайдаланганды ктан , анын термелери таа- 
сирдүү, уккулуктуу, күлкүлүү ж ана кызыктуу тарбиялык 
мааниси зор.

Райкан өмүрүнүн акыркы жылдарында өзү чыгармачы- 
лык ишин баштаган театр искусствосуна кайрадан кайры- 
лып, бир топ жылдар бою Кыргыз мамлекеттик филармо- 
ниясында көркөм жетекчи болуп иштеген. Артисттер ме- 
нен бирге ар жыл сайын гастроль мезгилинде бир нече ай- 
лап эл арасында болгон. Элдин турмушу, жаш-карынын 
жүрүм-туруму, социалдык абалы менен жакындан тааны- 
тттып, алардын оң-терс көрүнүштөрүнүн күбөсү болгон. Эл ичин- 
деги, айрыкча жаштар арасындагы моралдык^нравалык жак- 
тан учураган терс көрүнүштөргө акын кайдыгер карай ал- 
ган эмес. А ндайларды н зы яндуу ж актары н убагында 
түшүндүрүп, бөгөт коюунун жолдорун издеген. Бул сыяктуу 
көрүнүштөрдүн ичинен эң эле опурталдуусу, зыяндуусу кийин- 
ки учурларда жаш-карынын арасында кеңири тарап кетке- 
ни ичкилик ичүү экендигин акын жаземдебей баамдаган. 
Ошол артисттер менен бирге иштеп жүргөн учурунда бул 
«оорунун» залалын эл алдында көзмө-көз ашкерелөөнүн жо- 
лун издеп, адамдардын жүрүм-турумун, оң-терс сапаттарын 
көркөм баяндап, аларды оң жакка, жакш ы жүрүм-турумга, 
адеп-ахлакка, ак ниет, адамкерчиликке эмгек менен чыгар- 
мачылыкка тарбиялоодо жугумдуу таасирге ээ болгон, эл 
арасында небактан кеңири таралып, жашап келе жаткан 
дидактикалык чыгармалардын бири терме ыр формасына 
кайрылат. Ж аңы мазмун, жаңы маанидеги термелерди жа-
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ратып, аларды сахнага алып чыгууну ойлонот. Натыйжада 
«Жер жөнундө терме», «Жинди суу», «Кыз менен жигит» 
аттуу термелерин жазып, аларды артист-ырчылардын атка- 
руусунда эл алдына алып чыккан. «Жинди суу» термесин- 
деги ичкиликтин зыяндуулугу, андан алыс болуу жөнүндөгу 
идеялар адабиятыбызда, анын ичинде сатиралык чыгарма- 
ларда мурдатан эле орун алып, жазылып келаткан темалар- 
дын бири болучу. Бирок Райкандын термесинде бул тема 
өзүнүн бүтүндөй турум-турпатында толугу менен ачылып, 
анын ар кандай кырдаалдардагы терс көрүнүшү Райкандын 
өзүнө гана тиешелүү болгон юмор сатиралык көркөм табыл- 
галар менен шөкөттөлүп, жогорку деңгээлдеги таалим-тар- 
биялык мааниге ээ болгон.

Терменин башы арактан,
Айланып кетсин тамактан.
Силерге айтып жатамын
Качсьш деп жаман адаттан, — деп башталат.

Акындын айтайын деген ою да, берейин деген идея- 
сы да мына ушул жерде: окуучусун «тамактан айланып 
кеткен» аракты  ичпөөгө, андан алыс болууга, «адатка» 
айландырып, анын туткунунда калбай таза, кы зы ктуу 
өмүр сүрүп, эл-ж еринин кы зы кч ы лы гы  үчүн кы зм ат 
өтөөгө чакыруу.

Райкандын бул термеси элдик терме ырлардан айыр- 
маланып, конкреттүү мазмунга, конкреттүү катышуучу 
каарманга ээ. Ал каарман жаш пы, карыбы, эркекпи же 
аялбы «жинди суунун» туткунунда калган адам. Мын- 
дайынан алып караганда, ошол ичкич адамдын арактын 
айынан улам төмөндөп чөгүп отуруп, акыры «ит каппайт 
сени киш и деп» деген абалга жетиш ин, андан кийинки 
жүрүм-турум, психологиялык абалын, эл-журт, ага-туу- 
гандары ны н ага ж асаган  мам илесин сүрөттөө менен 
терме кадимкидей сюжетке да ээ болуп турат.

Терменин башталышында акын адам баласынын жашоо- 
тиричилигин, келечек тагдырына оор салака алып келген 
«жинди суунун» эмне жана кандай нерсе экендигин: 

Берметтей болуп жылтылдайт,
Түлкүдөй болуп кылтылдайт.
Бөтөлкөдө жай жатат,
Ичиңе кирсе чаңдатат.
Жалгыз эмес жинди суу,
Анда ага да бар, ини бар,
Спирт, пиво, винолор,
Ар кимисин билип ал.
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Бардыгынын жини бар,
Өздөрүнчө тили бар,

«Ж инди суу» акыры эмнеге алып келе тургандыгын,
Эч кимге кылбайт жакшылык,
Жетелеп кетет азгырып -  

деп окуучусуна эскертет. Автор эми ошол «эч кимге жак- 
ш ылык кылбаган» -  жинди суу терменин лирикалык 
каарманын кандайча «жетелеп азгырганын», азгыруу- 
нун ар кандай баскычтарында адамдын жүрүм-туруму, 
кулк-мүнөз, психологиясында кандай өзгөрүүлөр болуп 
отуруп, акыры кандай абалга жетерин зор акындык та- 
былгалар менен көз алдыңан өткөрөт.

М ына, «ж инди сууну» ж аңы дан иче баш тагандагы  
каармандын абалы:

Адеп ичип жүргөндө,
Ойнотот түрдүү гүлдөргө.
Жашчылык ырын ырдатат;
Ай жарык сулуу түндөрдө.

«Жинди суу» өзүнүн «эшигин жаңыдан аттаган» «тут- 
кунунун» «алгачкы учурларда көңүлүн оорутпайт, шек бил- 
гизбей жымындап», улам өзүнө магниттей тарта берет.

Улам нарылаган сайын
Кез-кезде гана азыраак,
Башың коёт зыңылдап.

Трагедия мына ушул «зыңылдоодон» башталат. Төмөн 
чөгүүнүн белгилери көрүнө баштайт. «Зыңылдаган» башты 
дарылоонун айла-амалдарын издөө баскычына өтөт. Анан, 

Бир күнү башты жазасың,
Пахмелдин даамын татасың.
Анан түгөнбөс пахмель башталат,
Баш ооруйт кайда качасың?

Мына ушундан кийин «жинди суунун» торуна чалын- 
ган каармандын кийинки басып өтүүчү жолу, бардыгына 
кайыл болуп, иштен да, кызматтан да аша кечип, улууга 
сый, кичүүгө урматты унутуп, бир туруп жакалап, бир ту- 
руп жалынып жүз грамм сураган күндөрү башталат. Терме- 
нин таанытуучулук, тарбиялык мааниси «жинди суунун» 
туткунунун мына ушул комико-трагедиялык абалын бир 
жерде калемпир-мурч кошуп, бир жерде ирония-күлкү ча- 
кырган сүрөттөөлөрүндө даана ачылат. Акындын мына ушул 
аракка алдырып койгон тиги каармандын трагедиялык таг- 
дырын сүрөттөөлөрү кээде боор оорутуп, аёо сезимиңди ча- 
кырса, кээде өзүнүн эркинин боштугунан ошол абалга же- 
тип, бардыгынан кол жууп, «киши деп ит каппай» көчөдө
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калганына өзү гана күнөөлүү экендигине кыжыр кайнап, 
ж ек көрүү сезимиңди күчөтөт. Анын тагдырын көрүп оту- 
руп «жинди суунун» эмне экендигин, ал адамды кандай 
тагдырга алып келе тургандыгын даана түшүнөсүн да, өзүндү 
андан алыс болууга даярдайсың. Акындын «Ж инди суу» 
жөнүндөгү термесинин тарбия-таалим берүүчүлүк мааниси 
да, эстетикалык касиети да мына уш унда. «Ж инди сууга» 
алдырып бара жаткан адамдын пахмелден кийинки бас- 
кычын акын:

Жолобой калат билгендер,
Алыстайт бирге жүргөндөр.
Бирок арактан өзүң качпайсың,
Жалгыздап сого баштайсың, -  

деп түшүндүрсө, андан кийинки тагдырың  
Адегенде ал ичкич,
Мекемеден куулат.
Кекиртектен кетет деп,
Ал, кыргызга бүтүн угулат, — дейт.

«Жинди суунун» өзүнүн торуна илингендерди акыр аягын- 
да кандай тагдырга туш кыла тургандыгын акын төмөнкү стро- 
фаларда ачык да, элестүү да, динамикалуу да көз алдыдан 
өткөрөт:

Калтыратат колуңду,
Ийри кылат жолуңду.
Жайдын күнү кийгизет,
Кышындагы тонуңду.
Күн кайнаган жайында,
Июль -  август айында.
Кийиз етүк бутуңда.
Мына, анык күлкү ушунда.
Суу кечкен теке кейиптенип,
Плащчан коёт кышында.
Батинкесиз, етүксүз,
Эски галош бутунда.

«Ж инди сууга» алдырган адамдын адамдык тагдырын, 
кебете-кеш пирин, психологиялы к абалын мындай даана  
тартуу турмуш ту терең өздөш түрүп, анын урунт ж ерле- 
рин ылгай алууга кудуреттүү таланттардын катары нда  
сатирик-акы н Райканды н өзүнө гана таандык орду бар 
ж ан а  бул эч к и м ди , эч качан кайды гер  калты рбайт. 
«Ж инди суу» эркек-аялды , ж аш -кары га ылгабайт. Ал  
бардыгын азгыра алат. О ш ондуктан акын термесинде:

Айтайын сөздү баарыңа,
Салгыла кулак жабыла.
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Жарашпайт экен ичкилик,
Айрыкча, кегала сакал карыга, — 

деп ж аш ы  келип калганын эсинен чыгарган, аракка ж ең- 
дирип койгон карыны,

Айтылуу сулуу келиндин.
Көрөсүң көркү кеткенин.
Өзүнчө туруп кейийсиң,
Көргөндө мастын өпкөнүн, — 

деп, өн-алеттен, кебете-көрктөн ажыраган келинди сүрөттөө 
менен ар бир адамды андан алыс болууга чакырат.

Акын болсо үнүн жейт,
Жаштын терип гүлүн жейт.
Чечендердин сезүн жейт.
Сөзүнөн кийин өзүн жейт.

«Ж инди суу» кимди болсо да кор кы лат, бараткан ак 
ж олунан адаш тырып, өмүрдү трагедия менен аяктатат. 

Ит каппайт сени адам деп,
Кыз сүйбөйт сени жаман деп,
Милицияда жатасың 
Штраф кайдан табам деп.

А дам өмүрүндө мындан өкүнүчтүү, мындан кайгы луу
эч нерсе ж ок . Өмүр адамга бир гана келет, аны гүлдөтүү 
ж е соолутуп алуу өзүңдөн.

Жаралып эки келбейсиң,
Жаркыраган ааламга.
Акылың, уят, ар, намыс,
Чоң касиет адамга.

О ш ондуктан, ар бир акыл-эстүү адамдын ж аш оодогу  
парзы , милдети адамдык сапаттан ажыраткан «Ж инди  
суудан» алыс болуп, адептүүлүктү, тазалыкты сактоо. 

Буйрук эмес жолдоштор,
Бул силерге айткан өтүнүч.
Эсиңде болсун замандаш,
Ичкилик арты -  өкүнүч, -  

деп  корутундулайт акын өзүнүн термесин. Турмуш таж- 
рыйбасынан, жашоодо кездешип жаткан көрүнүштөрдөн ир- 
гелип алынып, таалим-тарбиялык^зор мааниге ээ болгон Рай- 
кандын бул термеси жогоруда белгиленгендей, адамды мо- 
ралдык тазальпска үндөөдө, «жинди суу» сыяктуу адам өмүрүн 
өкүнүч менен аныкталуучу зыяндуу көрүнүштөн алыс болуу- 
га чакырууда дайыма актуалдуулугун жоготпой турган чы- 
гарма болгондугу менен кыргыз адабиятынын тарыхында 
өзүнүн ордун жоготпойт.
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СУРООЛОР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР:

1. Р. Шүкүрбековдун өмүр таржымалы жана чыгармачы- 
лыкка кадам ташташы.

2. Кыргыз драматургиясындагы комедия жанрынын жа- 
ралуу, өнүгүү мезгили жөнүнде айтып бергиле.

3. Р. Шүкүрбековдун сатиралары.
4. Райкандын термелери. «Жинди суу» деген термесин 

толук окуп, талдагыла.
5.«Жер жөнүндө терме» деген чыгармасы боюнча өз оюңар- 

ды айткыла.

БАТЫШ КЛАССИКАСЫНАН

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 
( 1 8 9 9 - 1 9 6 1 )

Американын дүйнөгө белгилүү жазуучусу Эрнест Хе- 
мингуэй 1899-жылы 21-июлда Чикагонун жанындагы Оук- 
Парк деген чакан шаарчада врачтын үйбүлөсүндө туулган. 
Ж аш  Эрнесттин балалык чагы ушул шаарчада өтөт. Эне- 
си жашоо турмушунда динчил-мещандык салтын бекем 
сактаган адам болгон экен. Ал эми атасы болсо, аны өтө 
жаш  кезинен эле балыкчылык кесибине үйрөтөт. Балык 
уулоо уш ундан баш тап Эрнест Х емингуэйдин эң бир 
сүйгөн кесибине айланат.

Адабий эмгектерди жазуу иши эрте ойгонот. Мектеп- 
те окуп жүргөндө эле Эрнест Хемингуэй мектептин жур- 
налында кызмат өтөй баштайт. Балким бул нукура ада- 
бий чыгармачылык эместир, бирок ошондой болсо да мек- 
тептин журнал ишине катыш уу ж аш  өспүрүмдүн ички 
мүмкүнчүлүктөрү бар экенине далил болот.

Э. Хемингуэй өзүн жаш  кезинен дене тарбия жагынан 
ар түркүн көнүгүүлөргө, машыгууга даярдаган күчтүү адам 
болот. Ал турмак бир учурда бокс спортуна да кызыгат. 
Ар түрдүү спорттук жарыш тар, испандыктардын бука че- 
лиштирүү ойну ж .б.ларга кызыгуусу анын чыгармачы- 
лык максаттарына да байланыштуу болот. Кийинчерээк 
ушул кесиптеги адамдардын образын сүрөттөө аркылуу 
Хемингуэй дегеле адамдын табияты эмнеге жөндөмдүү 
экенин, ал кандай кыйынчылык сыноолорго чыдай ала 
турганын таанып-билүүнү максат коёт.

1917-жылы мектептеги окууну бүткөндөн кийин, Кан- 
зас-Сити ш аарына келип, «Стар» деген гезитте репортёр 
болуп иштейт. Ушул гезиттин беттеринде Хемингуэйдин 
журналисттик ишмердиги башталат. Ж урналисттик ма- 
шыгуу бул чындай келгенде ж аш  автордун адабий чы- 
гармачылыгынын башталышы десек да болот. Ушул учур- 
да ал көркөм чыгармаларды көп окуйт, жазуучулук ишке 
баш-оту менен берилип, биротоло ошол кесипке багыт 
алат. Стендаль, Флобер, Бальзакты  окуйт, орус адабияты- 
нан Тургенев, Толстой, Гоголь, Достоевскийди терең изил-
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деп, окуп чыгат. Кандай гана чоң жазуучу болбосун, анын 
чыгармачыл жолу кантсе да өзүнөн мурдагыларды үйрөнүп, 
өздөштүрүп, алардын улуу салтын жаңы турмуштук шарт- 
тарда өзүнчө улантуудан башталат. Мына ушул жагдайда 
Э. Хемингуэйдин орус адабиятына, атап айтканда, Толс- 
той менен Достоевскийдин чы гармачы лы гы на бөтөнчө 
көңүл бөлүшү кокусунан эмес. Анткени, орустун бул улуу 
жазуучулары бардык мезгил үчүн көркөм чыгармачылык- 
тын өзүнчө бир түбөлүк мектеби болуп кала берет.

Көп узабай америкалык чоң журналдар Эрнест Хемин- 
гуэйдин аңгемелерин ж ары ялай баштайт. Бирок анын 
дүйнөлүк адабий даңкы 1926-жылы ж арыяланган «Күн 
да чыгат» («Фиеста») деген биринчи романынан улам баш- 
талат. Мына ушундан баштап америка адабиятынын та- 
рыхына аш кере таланттуу, өзүнчө көзкараш ы  бар зор 
жазуучу келгени айгине болот.

К өркөм  ч ы г а р м а ч ы л ы к к а , ад аб и й  и ш м е р л и к к е  
бүтүндөй берилген Э. Хемингуэй роман артынан роман, 
көп сандаган аңгемелерди ж ана макалаларды жаратат. 
Ал бир орунда турбайт, дүйнөнүн төрт бурчун кыдырып 
жашоого умтулат. Аны кадыресе спорттон баштап, не 
бир адамдык трагедияны ж араткан согуш ка чейин баа- 
ры кызыктырат.

Көп нерсени көрүп, көптү билүүгө аракеттенген жазуу- 
чу И талияда болот, Францияда жаш айт, Испанияны өз 
жериндей сүйүп, кайра-кайра барат, Африканы кыдырат, 
атактуу Климанджорону көрүп чыгат. Барган-көргөн жери 
бекер калбайт, жазуучу ал жөнүндө сөзсүз кандайдыр бир 
чыгарма жаратпай койбойт. Натыйжада, дүйнөлүк окуу- 
чунун колуна Э. Хемингуэйдин ааламга даңазалуу «Кош, 
түбөлүк куралым» («Прощай, оружие»), «Бар туруп жок» 
(«Иметь и не иметь»), «Коңгуроо кимдин ж аназасына 
кагылууда» («По ком звонит колокол») деген романдары 
жана көптөгөн аңгемелери, очерктери келип тиет.

Табиятынан тынчы жок жаралган адам, анын үстүнө та- 
кай адабий изденүү жай алдырбаган Э. Хемингуэй дүйнөнү 
кыдыруу саякатын тынымсыз уланта берет. Мына ушун- 
дай бир саякат учурунда Конгого бараткан жолдо 1954-жылы 
спорттук самолётто катуу кырсыкка учурайт. Ырас, аман- 
эсен калат, бирок ооруга чалдыгат. Жеринен саламаттыгы 
мыкты адам кадимкидей эле жашап, кадимкидей эле чы- 
гармачылыгын уланта берет. Бирок, 1961-жылы Гаванадан 
(Куба) мурда жашап жүргөн американын Айдахо деген шта- 
тындагы Кетчем деген шаарчага кайрадан кайтып келет.
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Ушул жылы 2-июль күнү Эрнест Хемингуэй өзүнүн мерген- 
чилик мылтыгы менен өзүн-өзү атып өлтүрөт.

Эрнест Хемингуэй 1954-жылы дүйнөдөгү эң мартаба- 
луу Нобель сыйлыгына татыктуу болгон.

«Чал ж ана деңиз» повести. -  Ж азуучунун бул чыгар- 
масы 1952-жылы америкалык «Лайф» деген журналга 
ж ары яланган . Повесттин негизине автор өз баш ынан 
өткөргөн, өзү ж акш ы  билип, бетме-бет көргөн окуялар 
алынган. 1948-жылдан баштап ал Гавананын жанындагы 
Финка-Вихия деген жерде ж аш ап калат. Бул жер неги- 
зинен балыкчылардын жери экен. Э. Хемингуэй балык 
улоону кумарлануу менен ж акш ы  көргөн. Ал жөн эле 
ж акш ы көргөн эмес, балык улоонун ар түркүн кырдаал- 
дарына, күтүлбөгөн не бир шумдук окуяларына чыдап, 
баштан өткөргөн. Кубанын ушул жеринде жаш ап тур- 
ганда ал чыгармачылыктан бошой түшкөндө карапайым 
балыкчылар менен күн өткөргөн, аңгемелешкен, алардын 
турмушуна, ички дүйнөсүнө терең кирип, үйрөнүүнү мил- 
дети катары сезген. Мына ушул турмуштун жана өз ба- 
шынан өткөргөн окуяларды н негизинде Э. Хемингуэй 
өзүнүн «Чал жана деңиз» деген повестин жазат.

Орустун жана дүйнөлүк адабияттын көрүнүктүү сынчы- 
лары бул чыгармада сүрөттөлгөн чал менен балыкты алле- 
гория (каймана мааниде) катарындагы образ деп эсепте- 
шет. Ушул маселе боюнча, б. а. чал менен балык аллегория- 
бы, же кадимки эле балыкпы деген маселе боюнча жазуучу 
өзү мындай деп жооп берет: «Мен чыныгы эле чалды жана 
чыныгы эле баланы, чыныгы эле деңизди жана чыныгы 
эле балыкты, чыныгы эле акулаларды сүрөттөөгө аракет- 
тенгем. Эгерде мен буларды жетишерлик түрдө жакшы жана 
туура бере алган болсом, анда алардын ар кандай мааниде 
талкууланышы толук мүмкүн».

Көрүнүп турган дай , Э. Х ем ингуэй өзү повесттеги 
сүрөттөлгөн турмуштук кырдаалды ар кандай мааниде 
талкууланышына, б. а. чыныгы чал жана чыныгы балык 
катарында да, ошондой эле каймана аллегория түрүндө да 
талкууланыш ына эч карш ы эмес. Анда бул повесть эмне 
жөнүндө, маселенин маңызы ушунда.

«Чал жана деңиз» деген повестте Сантьяго дсген куба- 
лык балыкчы менен Маноло деген кубалык жаш  бала- 
нын турмуш тагдыры баяндалат. Сантьяго жалгыз жа- 
шайт, ушул баланы жардамчы катарында алып жүрүп, 
балыкчылык кесибине үйрөтөт. Чал акыры 84 күнү ката- 
ры менен деңизге чыгып (Гольфстримге), 84 күнү тең эч-
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теке кармай албай келет. Мунун кырк күнүн ал бала ме- 
нен өткөрөт. Ар бир жолу чал менен баланын куру кол 
кайтканын көргөн баланын эне-атасы чалдан үмүтүн үзүп, 
эми баланы чалга кошпой ж алгыз жибере баштайт. Би- 
рок баланын боору ачыйт, кантсе да картайып бараткан 
арыкчырай адамды аяйт, ага колунан келген жардамды 
бергиси келет. Повесттеги мына ушул окуя башталып 
ж аткан күнү бала өзү ж акш ы  көргөн чалга жардам берүү 
үчүн, балы кчы лы кка бирге баргысы келет. Бирок, чал 
болбой коёт. Анткени, өткөн сексен төрт күндөгүдөй дагы 
жолум болбой калабы деп коркот. Ошентип бул ирет дагы 
Сантьяго балык улоого жалгыз чыгат.

Жазуучу окуяны атайы ушундайча өнүктүрөт. Анткени 
анын чыгармаларынын каармандары көбүнчө күтүлбөгөн 
кыйын, татаал турмуштук кырдаалдарга кездешет, өзүнүн 
эмнеге жана кандай бийик максаттарга жарактуу экенин 
ошондой оор абалдарда далилдешет жана бекемдешет. Ба- 
лыкчы Сантьяго чал да ошондой каармандардын катарына 
жатат.

Бул жолу балык улоого ж алгыз чыккан чал, балким 
өмүр бою жолукпаган, дегеле күтпөгөн окуяга кездешти. 
Сексен төрт күн жолу болбой кур кол кайткан чалдын 
болот кайырмагына бул жолу кадимкидей эмес балык 
келип илинди. Чал муну адегенде байкаган жок. Болот 
кайырмактарга тизилген сардиналарды жеп жаткан ба- 
лыкты  сезип ичинен кубанып жатты. Бирок, кайырмак- 
тарга илинген балыктын оордугу, салмагы барган сайын 
туюлуп, кыраакы чал бул өзүнчө бир жаралган зор балык 
экенин ачык түшүнө баштады. Дал ушул минутада ал 
баланын жалынып суранганына карабай, кошо ала кел- 
бегенине катуу өкүндү, анткени дал ушул учурда бала- 
нын бирден-бир жардамы тиймек.

Жазуучунун көрсөтөйүн деген негизги максаты да ушул 
болчу. Чалды дал ушундай эң кыйын абалга калтыруу. 
Эми мына ушул бырышып бүткөн арыкчырай адам өзүнүн 
бүткүл балыкчылык өнөрүн, б. а. ал өзү эмнеге жөндөмдүү, 
кандай бийик иш ке ж арактуу экенин далилдеш керек 
эле. Ошентип учу-кыйры билинбеген улуу деңизде сүзгөн 
бир кайыкта бир чал жана чалдын кайырмактарына түшүп 
калган кандайдыр бир тири укмуштуу зор балык.

Мына ушул картайып бараткан адам менен зор балык- 
тын ортосундагы айыгышкан күрөш үч күнгө созулат. Үч 
күн бою күнү-түнү балык моюн бербей, бирок болот кайыр- 
мактардан кутула албай сүзүп жүрдү. Сүзүп жүргөндө да
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өзүнүн артынан кайыктагы чалды өзү каалаган тарапка 
сүйрөп жүрдү. Кайык сүйрөлүп жүрдү, бирок чал багынган 
жок, көздөгөн максатынан чегинген жок. Ж алгыз макса- 
ты, кантип болсо да балыкты өлтүрүп, кайы кка байлап 
жээкке сүйрөп кетүү болчу. Дал ушул максат үчүн, бир 
жагын кармаса, бир жагы бошоп кеткенине карабастан, 
өчөшкөндөн-өчөшүп кандуу күрөшүн уланта берди. Мына 
ушул айыгышкан күрөштө дапдаана ачыкка чыккан кар- 
таң адамдын нукура балыкчылык өнөрүн Эрнест Хемин- 
гуэй өзүнүн повестинде ийне-жибине чейин калтырбай то- 
лук түрдө, билгичтик менен өтө ынанымдуу сүрөттөйт.

Мына ушул картаң адам укмуштай зор балык менен 
болгон дегеле тең эмес, дегеле барабар эмес таймашында 
жанында бала жок экенин канча жолу эстеп, канча жолу 
өкүндү. Ошентсе да ал «адам картайганда жалгыз калбоо 
керек. Бирок, баары бир ал акыры сөзсүз түрдө жалгыз 
калат» деген ж ы йы нты кка келет. Көрсө, мына ушул жал- 
гыз калгандык адамга кайрадан күч берет экен, тайман- 
бай акырына чейинки күрөшкө чакырат экен. Мына ушул 
жалгыздыктан келген күч, кайрат менен чал кантсе да 
үчүнчү күндүн акырында зор балыкты жеңди. Акыры өлгөн 
балыкты кайы кка байлап, өзүнүн жээгин карай жөнөдү. 
Ж ээк албетте, алыс калган.

Мына ушул жерде чал ү'чүн күтүлбөгөн, мурдагыдан да 
коркунучтуу, мурдагыдан да каардуу окуя башталды. 
Алыстан ж ы т сезген акулалардын тобу жете келишип, 
өлгөн балыкты талап киришти. Балы кчы  үчүн бул өлүмгө 
тете катуу сокку болду. Анткени өлгөн балык кандай күч, 
кандай эрдик менен табылган ушул чалдын гана жеке 
дүйнөсү, ж еке мүлкү. Сексен төрт күндөн кийин колго 
араң тийген ушул даяр оокатты, даяр мүлктү акулалар 
жолдон чыга калып талап жатышпайбы. Муну менен ба- 
лы кчы  чал эч качан келише алмак эмес.

Эгерде акулалар адегенде бирден, же экиден келсе, 
күрөштүн аяк ченинде алар тобу менен, үйрү менен келе 
баштады. Ж ээкке жеткенге чейин зор балыктын такыр 
мүлжүгөн скелети гана калды. Чал ошого чейин өзүнүн 
ажал оозундагы күрөшүн токтоткон жок. Ал биринин ар- 
тынан экинчисин өлтүрүп, же жарадар кылып жүрүп отур- 
ду. Бул жашоо, турмуш үчүн болгон аёосуз күрөш болчу. 
Ошондуктан мындай күрөштөн улам повестте эң сонун 
айтылгандай: «Адам жеңилиш үчүн жаралган эмес, адам 
адамды өлтүрүп ж ок кылууга болот, бирок аны жеңүүгө 
болбойт деген ж ы йы нты к өзүнөн-өзү чыгат. Көрсө, по-
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весть ушу жөнүндө, адамдын ж еңилбестиги жөнүндө 
экен .

Адамдын жеңилбестик идеясын сүрөттөө, ал кандай 
гана кыйын күндө калбасын, кандай гана азап-тозок- 
торду тартпасы н Эрнест Х емингуэйдин бүтүндөй чы- 
гармалары нын негизги мазмунун түзөт. Ал өзүнүн жа- 
зу у ч у н у н  м и л д е т и н  ж а н а  түпкү  м а к с а т ы н  а ч ы к  
түшүнгөн. Ушул мааниде Э. Хемингуэй кандайдыр бир 
партияга өтүп алы п, ошол партияны н кы зматы н атка- 
руу аркы луу м ансаптарга ж етиш кен ж азуучулар ме- 
нен эч качан келиш е алган эмес. М ындай жазуучулар- 
ды ал өз кесибинин чы ккы нчы сы  катары нда эсепте- 
ген. Э. Хемингуэй өмүр бою эч кандай партияга өткөн 
эмес. Ал бир гана бийик м аксатка -  адам жөнүндө ну- 
кура чындыкты айтууга өмүр бою кы зм ат кы лган. Мына 
ош ондуктан ал XX кы лы м дагы  улуу ж азуучуларды н 
катарында ардактуу орунда турат.

1. Э. Хемингуэйдин емүрү жана чыгармачылыгы жөнүндо 
башка китептерден таап, толуктап айтып бергиле.

2. «Чал жана деңиз» деген чыгарманы окуп чыккыла, чы- 
гарманын негизги идеясы кайсында экен?

3. Бул чыгармадагы жазуучунун сүрөттөө чеберчилиги эм- 
нелерден көрүнөт?
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