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ПОВЕСТТЕР 

 

 
 

АЖЫМУРАТ 

Талаа аралап үйгө келаткам. Жайдын так ортосу эле. Чөп чабылып бүтүп, эл кара 
буудайга орок салууга камынып жаткан. 

Жылдын бул мезгилинде кооз гүлдүү ар уруу өсүмдүктөр болот: кызыл, ак, мала 
кызыл түстүү, жыты буруксуган үлпүлдөк коён беде; аппак гүлү көз жоосун алган, 
ортосунда сапсары өзөгү бар кермек таттуу ис тараткан чатыр гүл; асел жыттуу сары 
кычы; кызгалдак тектеш шыңга бой кызгылтым жана акчыл коңгуроо гүлдөр; сойломо 
буурчактар; сары, кызыл, мала кызыл, кызгылт көгүш, адемий төө жалбырактар; 
жагымдуу жыты билинербилинбес сезилген мала кызыл түктүү бака жалбырак; күн 
нурунан жаш чагында чымкый көк болуп көрүнгөн, ал эми кеч киргенде жана куурай 
баштаган маалында көгүлтүр-кызгылтым түскө боёлгон козу уйгактар; жыпар жыты 
аңкыган, жулса заматта солуп калчу назик гүлдүү чымылдык. 

Мен шундай ар уруу гүлдөрдөн бир тесте терип алып, үйгө келатканымда, бир 
аңгектин ичине өскөн барпагай, адамдын көз жоосун алган, карап эле тургандай 
ажайып күрөң кызыл гүлдүү бир түп төө уйгакты көрдүм, биздин жерде бул өсүмдүктү 
«татарин» деп коёт, чөп чапкан маалында чалгычылар апы кандай болбосун чаппай 
таштап кетүүгө аракеттенишет, непаам байкоостон чабыып калса, тикени колго 
кирбесин деп, чөптүн арасынан алып таштайт. Мен ошол төө уйгакты үзүп алып, 
колумдагы гүлдөргө кошуп койгум келди. Анан аңгекке түштүм да, гүлгө жабышып, 
магдырап, көшүп уйкуга кирген сапсагай жапан аарыны учуруп жиберип, гүлдү үзө 
баштадым. Бул мен үчүн өтө кыйын болду: колумду жүзаарчым менен ороп алсам да, 
уйгактын сабагы туш-тушунан сайгылап жатты, алтургай катуулугун да айтпа, 
тарамдалган сабагын талдап жулам деп беш мүнөттөй убара тарттым. Акыры, гүлдү 
араң үзүп алганымда, уйгактын сабагы жулмаланып, гүлдүн өзү мурунку көркөм түрүнөн 
ажырап, солгун тартып калды. Мындан башка да, ал гүл көзгө серт, көрксүз көрүнүп, 
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назик гүлдөргө коошу келбей туруп алды. Өз ордунда келишимдүү турган гүлдү бөөдө 
курутканыма өкүнүп, таштап салдым. «Баса жашоо дегендин өзүндө тирешер күч, 
кажырлуу кайрат бар болот бейм,— деп ойлодум гүлдү үзгөндө жумшаган аракетимди 
эстеп. — Мунун да бүткүл айбаты менен коргонуп, өлсө да оңой менен багынып 
бербегенин карабайсыңбы». 

Жол жаңы айдалган кара топурактуу шүдүгөрдү кыркып үйгө алып барат. Топурагы 
борпоң жол менен бараттым. Айдоо жер помещиктики эле, шүдүгөрдүн бул четинен 
тигил четине көз жетпейт, жолдун өйүз-бүйүзүнөн да, алдыдагы адыр жактан да көзгө 
эчтеме илинбейт, тек гана текши каңтарылып алигиче тырмоо тийбеген кара сур 
шүдүгөр жатат. Жер жакшы айдалгандыктан, бир түп өсүмдүк да, бир тал чөп да жок, 
теребел текши капкара. Ушуну көрүп: «Ай, ушу адам дегениң ырайымсыз, бүлүндүргүч 
жан болот белем,— дедим ичимен. — Өз жанын сакташ үчүн албан-албан жандыкты, 
болгон-бүткөн өсүмдүктү курутуп тынганын көр»,— ушуну ойлоп, кыбыр эткен жан 
калды бекен деп, тунжураган капкара талаага эрксиз көз чаптырдым. Бет алдымда, 
жолдун оң жак өйүзүндө бир түп бадал караят. Жанына барсам, бадал дегеним эми эле 
өзүм гүлүн бөөдөдөн-бөөдө үзүп таштап салган жанагыдай уйгак болуп чыкты. 

Бул уйгактын үч бутагы бар экен. Бири түбүнөн үзүлүп түшүнгүр да, дүмүрү чорт 
кыйылып, чолтоюп калыптыр. Калган эки бутагында бир-бирден гүл бар экен. Ал гүлдөр 
бир кездери кыпкызыл болуп жайнап турса, эми ыраңы качып карайып калыптыр. Бир 
сабагы бел ортосунан сынып, учундагы гүлү баткакка булгана салацдап турса, экинчи 
гүлү баткакка канчалык батса да, дале моюн бербей серейип турат. Уйгакты араба 
дөңгөлөгү былчырата басып кеткен окшойт, ошентсе да жаны бек неме жыгылып 
калбай, кыйшая башын кетөрүп турган экен. Кудум этинен эт кесип алып, ичеги-кардын 
аңтарып таштап, эки колун жулуп, эки кезүн оюп салган сымалданат. Ошондо да ал 
жашоосун улантып, тегерегиндеги өсүмдүк аттуу уруктуугандарын кайсаган адамга 
багынбаптыр. 

«Эмне деген кайрат, эмне деген кубат!—деп ойлодум мен. — Адам баласы баарын 
жеңип, миң-миллион чөптү мойсоп салса да, мунун дале моюн сунбай чыдап турганын 
кара». 

Ошондо, илгери Кавказда болгон бир окуя эсиме түштү, анын бир даарысын өзүм 
көргөм, бир даарысын көргөндөрдөн уккам, калганын оюман чыгаргам. Эсиме түшүп, 
көңулүмө уюган ошол окуя мындай эле. 
 

I 

 
Бул окуя 1851-жылдын аяк ченинде болгон эле. 
Ноябрь айынын кара ызгаар кечинде Ажымурат чечендердин тезек жыттуу түтүнү 

буудактап турган Махкет деген жоокер айлына атчан келип түштү. 
Азанчынын кыраатын чыгара айткан азаны жаңы гана басылган, тезек түтүнүнүн 

жыты сиңген тоонун салкын абасынан, аарынын уюгундай болуп бири-бирине 
жармашкан жыш үйлөргө тарап кетип жаткан уйлардын мөөрөгөнү, кой-эчкинин 
маараганы, аларга аралаш өз ара кермур айтыша кеткен эркек кишилердин корулдаган 
жоон үндөрү, ылдыйкы булак жактан чыккан аялдар менен балдардын кобур-собур 
үндөрү даана угулуп турду. 

Ажымурат — Шамилдин эрдиги менен атагы чыккан найыбы эле, бир жакка 
аттанганда ал найыптык белгисин тагынып, шайланган шайдоот он чакты мурутун 
ээрчитип алчу. Эми болсо бирөө-жарым таанып калбасын деп, жамынгычтуу 
кементайын жамынып алыптыр, мылтыгы гана сороёт, жанына ээрчиткен бир гана 
муруту бар. Жолдон жолуккан кишилерге өткүр кара көзүн кадап сактана карап өтөт. 

Айылдын орто ченине келгенде, Ажымурат аянтка барчу көчөгө түшпөй, кууш көчөгө 
тизгин ийип, солго бурулду. Жар ташка жабыштыра салынган экинчи үйгө жеткенде, 
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токтой калып эки жагын каранды, бастырмадан эч ким көрүнбөйт, үйдүн үстүндөгү жаңы 
мордун түбүндө тон жамынып бирөө жатат. Ажымурат аны камчысынын сабы менен 
акырын түртүп, таңдайын шык эткизди, Ошондо тондун астынан жыртык бешманттуу, 
топучан бир чал тура келди. Чалдын кирпиксиз көзү шоролонуп, кызарып кеткен; ал 
көзүн ымдагылап, араң ачты. Ажымурат демейкисиндей: «Ассалоомалейкум»,— деп 
салам берди да, бетин ачты. 

Кызыл ээк чал Ажымуратты тааныган соң: — Алейкима ассалам,— деп үн катты. 
Анан ал каруусуз ичке бутарын калтырата, жыгач такалуу кепичин шашпай кийип, 

Курушкан тондун жеңине колун сойлотту да, тамга сүйөлүү шаты менен кетенчиктеп 
төмөн түшө баштады. Чал кийинип жатып да, түшүп келатып да, күнгө күйүп карайган, 
ипичке мойнун бураңдата башын чайкап, тамшануу менен болду. Жерге түшкөн соң, ал 
меймандостук ызаат менен Ажымураттын атын тизгиндеп, үзөңгүсүн кармады. Ошондо 
Ажымураттын шайдоот, тың муруту атынан лып секирип түшүп, чалды нары түртө 
ордуна өзү турду. 

Ажымурат аттан түштү да, сылтый басып, бастырманы көздөй аяңдады. Алдынан он 
беш жашар бала чыга келип, жолоочуларга оттой жанган карагат көзү менен таң кала 
карап калды. 

— Жүгүр мечитке, атаңды чакыр,— деди чал балага, анан өзү Ажымураттан озунуп, 
кычырата үйдүн эшигин ачты. Ажымурат үйгө кирип келгенде, ички эшиктен орто 
жаштагы бураң бел, арык аял чыкты, кийгени сары көйнөк, кызыл бешмант, көк чалбар; 
колтуктаган жаздыгы бар. 

— Кош келипсиз,— деди аял, анан эңкейип төргө мейманга арнап мамыгын төшөдү. 
— Балдарыңыздын убайын көрүңүз,— деп жооп кайтарды Ажымурат. Анан 

кементайын, мылтыгын, кылычын алып, чалга карматты. 
Чал мылтык менен кылычты үй ээсинин куралына жанаша, жылма шыбалган ак 

дубалда турган кош чаранын ортосундагы мыкка этиет илип койду. 
Ажымурат белиндеги тапанчасын оңдоп, чапанын кумтуланды да, аял төшөгөн 

мамыкка келип отурду. Чал анын каршысына чокчоюп, көзүн жүлжүйтө, алаканын 
жайды. Ажымурат да ушинтти. Экөө дуба окуп болду да, колдору менен беттерин 
сыйпады. 

— Эмне кабар бар? — деп сурады Ажымурат тиги чалдан. 
— Эч кабар жок,— деди чал Ажымураттын омуроосун нурсуз кызыл көзү менен 

тиктей карап. — Мен бал челекте турам, балама жолугайын деп бүгүн эле келгем. 
Кабарды ошо билет. 

Ажымурат чалдын көргөн-билгенин айткысы келбей отурганын баамдап, башын 
акырын ийкеп койду да, андап ары сураган жок. 

— Эч кандай жакшы кабар жок,— деп баштады чал. Болгон жаңылык ушу, коён 
бүткөндүн баары бүркүттөрдү кантип кууйбуз деп кеңеш куруп жатат. Бүркүттөр болсо, 
биринен соң бири илип алып кетип жатат. Өткөн жумада орус иттер мечектеги чөптү 
өрттөп кетишти, жер соргурлар,— деп ызалуу кырылдады чал. 

Үйгө Ажымураттын муруту кирди. Кажырлуу буту менен чоң-чоң аттап келип, ал да 
Ажымуратча кементайын, мылтыгын, кылычын алып, аларды да жанагы мыкка илип 
койду. 

—  Бул ким? — деп сурады чал Ажымураттан жигитти нускап. 
— Менин мурутум,— деди Ажымурат. —Аты Элдар. 
— Жакшы,— деди да, чал Элдарга Ажымураттын жанындагы кийизди көрсөттү. 
Элдар малдаш урунуп отурду да, сүйлөп жаткан чалдын жүзүн татынакай кой көзү 

менен үнсүз тиктеди. Чалдын айтып отурганы бул: өткөн жумада жигиттери эки 
солдатты кармап алыптыр, бирин өлтүрүп, экинчисин Веденодогу Шамилге жөнөтүптүр. 
Ажымурат аңгемени көңүл кош угуп отурду, кез-кез эшик жакты карап коюп, сырттан 
угулган дабышка кулагын түрөт. Бастырманын астынан дабыш угулуп, кычырап эшик 
ачылды да, үй ээси кирип келди. 
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Үй ээси Садо кырктарга чамалап калган, чокчо сакал, салаңкы мурун киши эле. 
Анын көзү да жанагы он беш жашар баланын көзүндөй капкара болгону менен ойноктоп 
турбайт экен, баласы да аны менен бирге келип, босого жакка эпейди. Эшик алдына 
кепичин чечип, көөнөргөн папагын кара чачы алынбай өсүп кеткен башынан желкесине 
карай түртүп койду да, үй ээси Ажымураттын алды на келип жүгүнүп отура кетти. 

Тигил чал сыяктанып ал дагы үргүлөп отуруп алакап жайды. Бата кылып бетин 
сыйпады, ошондон кийин гана сөз баштады. Анын айтуунча, Шамил жарлык кылып, 
Ажымуратты же өлүү, же тирүү кармап келгиле дептир. Шамилдин чабармандары ушул 
арадан кечээ күнү гана аттанып кетишиптир. Эл Шамилдин каарынан коркот, ошон үчүн 
сак болуу керек. 

— Көзүм тирүү кезинде, үйүмдөгү коногума эч ким тие албайт. А тиги түздө кандай 
болот? Ойлонуу керек,— деди Садо. 

Ажымурат анын кебин ыклас менен угуп, жактыра башын ийкеп отурду. Садо сөзүн 
бүтүргөндө, ал деди: 

- Жарайт. Эми орустарга кат жеткирчү киши табуу керек. Менин мурутум барат, тек 
ага жол көрсөтөр киши керек.  

— Иним Батаны жиберем,— деди Садо. —Батаны чакыр, - деди ал баласына карап. 
Элпек бала серпилгендей учуп турду да, колун булгалай үйдөн шып чыгып кетти. 

Арадан он мүнөт өтөр-өтпөй жанына бирөөнү ээрчитип жетип келди. Ал чечен күнгө 
капкара болуп күйгөн, тарамыштай тырышкан кортогой киши экен, сары бешманты 
айлада жок самтырап, жеңинде тамтык жок; бутуна кийгени шыпырылган эски кара 
байпак. Ажымурат аны менен кыскача амандашты да, ашык сөз айтпай, салган жерден: 

— Менин мурутумду орустарга баштап алып бара аласыңбы? — деп сурады. 
— Болот,— деп Бата токтолбой көңүлдүү жооп кайтарды. Баары болот. Менден 

бөлөк бир да чечен жол таба албайт. Кай бирөөлөр куру убада берет да, эчтеме 
бүтүрбөй кайтат. Мен баарын тындырам. 

— Жарайт,— деди Ажымурат. —Акысына үч теңге аласың,— деп ал үч манжасын 
көрсөттү. 

Бата түшүндүм дегендей башын ийкеди. Бирок акчага кызыкпаганын, Ажымуратты 
сыйлагандыгы үчүн кызмат кыларын айтты. Орустарды Ажымураттын кандай кырганын 
тоолуктардын баары билет эмеспи... 

—Жарайт,— деди Ажымурат. — Жиптин узуну, кептин кыскасы жакшы. 
— Куп, унчукпаймын,—деди Бата. 
— Аргун суусу имерилген жерде ирим бар эле го,  ошонун тушундагы токойдун  

ичинде эки үймөк чөп турат. Билесинби? 
— Билем. 
— Ошо жерде мени күтүп турган салт аттуу уч жигитим бар,—деди Ажымурат. 

     — Айя1 — деп башын ийкеди Бата. 
— Хан  Магоманы сура. Иштээр ишти да, сүйлөөр сөздү да Хан  Магома билет. Аны 

орустардын чоңу князь Боронцовго ээрчитип бар. Жарайбы? 
— Алпарамын. 
— Алпар да, кайта ээрчитип кел. Жарайбы? 
— Жарайт. 

— Баргандан кийин токойго кайтасың. Мен да ошо жерде болом. 
— Баарын жасайм,— деп Бата ордунан турду да, кол куушуруп чыгып кетти. 
Бата чыгып кеткенден кийин Ажымурат үй ээсине. 
— Гехага дагы бир киши жиберүү керек. Гехада ал мындай кылсын,— деп Ажымурат 

көкүрөгүндөгү тизилген октордун бирине колун узатып баратты эле, үйгө кирип келаткан 
эки аялды көрө коюп, колун шарт тартып алып, унчукпай калды. 

                                            
1 Ооба» (ногойчо.) 
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Тиги келгендердин бири жана мамык төшөгөн Садонун орто жаштагы арык аялы 
эле. Экинчиси — кызыл чалбарчан, күмүш тыйын көкүрөгүнө толо кадалган көк 
бешмантчан жаш кыз. Аркасына түшүп турган чолок, жоон, кайраттуу кара чачынын 
учуна бир сомдук күмүш теңге тагылган. Карагаттай көзү атасы менен инисинин көзүнө 
окшоп капкара, ууздай аруу иреңинде байсалдуу болууга аракеттенгендиктин белгиси 
болсо да, көзүндө ойнооктук бар. Кыз меймандарды караган да жок, жалгыз гана 
алардын алдында адеп сактап, сызылып жүрдү. 

Садонун аялы жапыз тегерек үстөл көтөрүп келди. Үстөлдүн үстүндө — чай, 
боорсок, жупка, эжигей, каттама нан, бал. Кыздын колунда — илеген, кумган, сүлгү. 

Кызыл маасылуу аялдар жыла басып, меймандардын алдына дасторкон жайганча, 
Садо менен Ажымурат үнсүз отурушту. Элдар тиги аялдар үйдө жүргөндө, өз бутуна 
кой көздөрүн кадап, каккан казыктан бетер былк этпеди. Аялдар үйдөн чыгып, жумшак 
дабыштары таптакыр басылган кезде гана Элдар эркин дем алды. Ажымурат 
бешмантынын төшүндөгү бүрмөнүн биринен ок алып, анын ичинен түтүктөй оролгон 
катты чыгарды. 

— Уулума берсин,— деди ал катты көрсөтүп.  
— Жообун кимге алып келет? — деп сурады Садо. 
— Сага алып келсин, сен мага жеткизесиң. 
— Куп болот,— деп Садо катты төш чөнтөгүнө салып койду. Андан соң кумганды 

колуна алып, илегенди Ажымураттын алдына жылдырды. Ажымурат бешмантынын 
жеңин булчуңдуу ак билегинен жогору түрүп, Садо кумгандан куйган муздак мөлтүр 
сууга колун тосту. Анан таза түктүү сүлгү менен колун сүртүп, тамакка карады. Элдар 
да ошентти. Меймандар тамак жеп отурган кезде, чогуу отурган Садо үйүнө келип конок 
болгону үчүн аларга бир нече ирет алкыш айтты. Босогодо эпейген бала да карагат 
көзүн Ажымураттан айырбай күлмүңдөп, атасынын сөзүн ырастагансып отурду. 

Бир сутка бою наар татпаса да, Ажымурат нан менен эжигейден аз жеди, андан соң 
канжарынын кынабынан бакисин алып, нанга бал сүйкөдү. 

 — Биздин балыбыз жакшы. Быйыл балы көп жыл болду. Ары жакшы, ары мол,— 
деп чал Ажымураттын бал жегенине ыраазы болгонун билдирди. 

— Ыракмат,— деп Ажымурат эми тамактан баш көтөрдү. 
Элдардын дагы жегиси келди эле, бирок муршидинин кийин боло бергенин көрүп, 

дасторкондон нары жылды да, Ажымуратка кумган менен илеген алып келди. 
Ажымуратты коноктойм деп өз башына балээ тилеп алышы мүмкүн экенин Садо 

билчү, анткени Шамил менен Ажымурат өч болушкандан бери чечен жеринин жалпы 
калкына: «өлүм жазасына дуушар болом дебесе, Ажымуратка эч ким сый көрсөтпөсүн» 
деп жар салынган эле. Айыл адамдары Ажымураттын ушунда отурганын капылет 
билип калып, аны кармап берүүнү талап кылышы мүмкүн экенин да Садо билчү. 

Бирок ал мындан оңтойсузданган жок, кайра кубанып отурду. Садо өз өмүрүнө 
коркунуч келген күндө да, мейманын коргоону парызым деп билди. Ушундай эрдик 
аракетин чын ниеттен сыймык тутуп, өзүнө өзү жарпы жазылды. 

— Менин үйүмдө отурганыңда, менин кара башым аман турганда, сага эч ким 
кастык кыла албайт,—деди ал дагы да Ажымуратка. 

Ажымурат анын жайнаган көзүнө байымдап карап, айтып отурганы акыйкат, чын сөз 
экенин түшүндү да, бир аз салтанаттуу түрдө: 

— Өмүрүң өсүп, бак даарысын сага,— деди. 
Садо коногунун жакшы тилегине алкышын билдирип, унчукпастан колун көкүрөгүнө 

басты. 
Үйдүн терезе капкактарын жаап, мешке от жаккандан кийин Садо айрыкча 

шаттанып, элөөрүгөн абалда конок үйүнөн чыгып, бала-чакасы турчу бөлмөгө барды. 
Аялдар дале уктабастан, төркү үйдөгү коркунучтуу конок тууралу кеп салып отурушкан 
экен. 
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II 

 
Так ошол түнү Ажымурат конгон айылдан он беш чакырым жердеги Воздвижен 

сепилинен Чахгери дарбазасының сыртына бет алып унтер-офицер баштаган үч 
солдат  чыкты. Солдаттардын кийгени чолок тон, папах, бүктөлгөн шинелдерин 
ийиндерине арта ташташкан, буттарында кончу тизеден ашкан чоң өтүк, ошол кезде 
Кавказ солдаттары ушундай өтүк кийишчү. Мылтык асынган солдаттар адегенде жол 
менен жүрүп, андан кийин беш жүз кадам илгерилеп барып, жолдон оңго бурулду. 
Өтүктөрү менен куураган жалбырактарды шуудуратып, жыйырма кадам жер 
басышкандан кийин караңгыда дүмүрөйүп көрүнгөн сынган чынардын жанына келип 
токтошту. Ушул чынардын түбүнө дайыма күзөт коюлчу. 

Солдаттар токой аралап келе жатышканда дарактардын кылда учтары менен 
зыргыган жарык жылдыздар эми токтой калган сыяктуу шопойгон жылаңач бутактардын 
арасынан жымың-жымың этип жатышты. 

— Ырас кургак тура,— деди унтер-офицер Панов найзалуу узун мылтыгын ийнинен 
алып жатып, анан аны кылдырттата даракка жөлөй салды. Жанындагы үч солдат да 
ушундай кылышты. 

— Айттым го жоготуп жиберипмин деп,— деди Панов ачуулуу үн менен. — Же 
унутуп калдым, же жолдон түшүрүп салдым. 

— Эмне издеп жатасың? — деп сурады солдаттардын бири көтөрүңкү, көңүлдүү 
добуш менен. 

— Канжамды издеп жатам, кайда житип кеткен? 
— Сабы бар беле? — деп сурады жанагы солдат. 
— Сабы — мынакей. 
— Түз эле жерге иреттесек кантет? 
— Болбойт го. 
— Аны жасоо опоңой. 
Күзөттө чылым тартууга уруксат берилчү эмес. Бирок бул күзөт күзөт деле эмес эле. 

Бул жерге күзөт коюлгандыгынын себеби — тоолуктар капысынан замбиректерин 
сүйрөп алып келип, мурдакыдай сепилди аткылабасын дегендик эле. Панов тамеки 
тартпай отурууну жөн көрбөдү да, тамашакөй солдаттын айтканын макул тапты. 
Тамашакөй солдат чөнтөгүнөн бакисин чыгарып, жерди чукуй баштады. Чуңкур казып, 
ичин тазалап, ага канжанын сабын орнотту, андан соң чуңкурга тамеки салып, аны 
таптады, ошентип заматта канжа даяр болду да калды. Ширеңке чакканда, 
көмкөрөсүнөн жаткан солдаттын жазы жаагы заматта жарык боло калды. Солдат канжа 
сабын соргондо Пановдун мурдуна тутанган тамекинин жагымдуу жыты келди. 

— Иреттедиңби? — деди ал өйдө боло берип, 
— Иреттебегендечи. 
— Жигит экенсиң, Авдеев! Баракелде, азаматым! Кана? 
Авдеев оозунан түтүндү бурулдата, оодарылып түшүп, Пановго орун берди. 
Панов көмкөрөсүнөн жата калып, канжанын сабын жеңи менен сүрттү да, тамекини 

соро баштады. 
Тамеки тартып болгон соң, солдаттар аңгеме-дүкөн курууга киришти. 
Бир солдат эрине сүйлөп: 
— Ротный дагы да сандыкка кол салды дешет, утулуп калса керек,— деди. 
— Кайрып берет,— деди Панов. 
— Албетте, жакшы офицер да,— деп коштоду Авдеев. 
— Эмнеси жакшы,— деди жанагы сөз баштаган солдат тунжурап,— менин оюмча 

бүткүл рота болуп ага: алгандан кийин, канча алганыңды жана качан берериңди айт 
дешибиз керек. 

— Ротанын калыстыгы билет,— деди Панов канжадан оозун бошотуп. 
— Албетте, татуулуктан жакшы нерсе жок,— деп ырастады Авдеев. 
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— Сулу сатып алуу керек, жазга карата жаңы өтүк да керек, акчаны ал керектеп 
койсо эмне болмок... — деди нааразы солдат. 

— Ротанын каалоосу билет дедим го,— деди Панов дагы да. — Бербей кетип калган 
жери жок, алса кайтарат. 

Ошол кездери Кавказда ар бир рота өзүнөн шайлаган адамдары аркылуу өз 
чарбачылыгын өзү башкарчу. Киши башына казынадан алты сом элүү тыйындан акча 
чыгарып, өзүн өзү азык-түлүк менен камсыз кылып турчу: капуста эгип, чөп чаап, араба 
күтүп, аттарын семиз бакчу. Ал эми ротанын акчасы сандыкта сакталып, анын ачкычын 
ротанын командири кармачу. Көп учурда ротанын командири сандыктан карызга акча 
алып турчу. Азыр да ошондой болду, солдаттардын айтып отурганы ушул жөнүндө эле. 
Капалуу солдат Никитин ротанын командиринен акчаны талап кылуу керек десе, Панов 
менен Авдеев андай кылуунун кереги жок дешти. 

Пановдон кийин Никитин да тамеки тартты, андан сон астына шинелин төшөп, 
даракка жөлөндү. Солдаттар жым болушту. Тек жел терметкен дарактардын шуудуру 
гана угулат. Бир маалда ушул бир кылка шуудурдун арасынан чөөлөрдүн чуулдап, 
улуганы, кыңшылап, каңкылдаганы угулду. 

— Обон салып жатканын карачы оңбогурлардын,— деди Авдеев. 
— Бети кыйшык экен деп сени шылдыңдаганы да алардын,— деди чыйылдак үндүү 

төртүнчү солдат. 
Теребел кайрадан жымжырт боло түштү. Тек желдин илеби менен жыгач бутактары 

шуудурап турду, термелген дарактардын арасынан жымың каккан жылдыздар бир 
көрүнүп, бир өчөт. 

Бир маалда көңүлдүү Авдеев Пановго карап: 
— Кандай, Антоныч, сенин зериккен кезиң болобу? — деп сурады. 
— Эмнеге зеригем? —деди Панов көңүл кош. 
— Кээде мен ушундай бир зеригем дейсиң, тим эле жарылып кете жаздайм. 
— Койсоңчу! — деди Панов. 
— Баягыда акчамды ичкиликке жумшабадымбы, ошонун баары зеригүүнүн кесепети. 

Ичимди ит тырмап, бук болгонумду айтпа. Ошондо арак ичип, өлөрчө мас болоюнчу 
дедим. 

— Арак мурдакыдан бетер жабыктырып жибермейи бар. 
     — Аның ырас, бирок айлаң канча? 

— Баса, эмнеге капаланып жүрөсүң? 
— Менби? Үйдү сагынгандан капаланам да. 
— Эмне, турмушуңар жакшы беле? 
— Бай дегендей бай эмеспиз, бирок турмушубуз түзүк болчу. Жакшы турчубуз. 
Андан ары Авдеев өзүнүн эчен ирет айткан аңгемесин кайрадан ошол Пановго 

баяндай баштады. 
— Мен агамдын ордуна суранып келгем,—деди Авдеев,— анын кызыл чие жаш 

балдары бар! Мен болсом жаңы үйлөнгөн адаммын. Энем суранып туруп алды. 
Ошондо барса барайын, менин жакшылыгымды унутпас дедим. Төрөбүзгө бардым. Ал 
өзү жакшы киши эле, ал мага «баракелде, бара кой» деди. Ошентип, агамдын ордуна 
келгендеги кербезим. 

— Ие, мунуң абдан жакшы болгон,— деди Панов. 
Бирок ишенсең, Антоныч, эми катуу капа болуп жүрөм. Капа болгонум, агамдын ордуна 
келгениме өкүнөмүн. Тиги болсо дооран сүрүп жыргап жүрөт, мен болсом азап тартып 
кыйналып жүрөм минтип. Ойлогон сайын куса боло берем. Башка түшкөн соң кантесиң. 

Авдеев бир аз үнсүз отурду да: 
— Дагы чылым тартсак кантет? — деди. 
— Тартсак тарталы, ыңгайла! 
Бирок чылым чегүүнүн учуру келбеди. Авдеев өйдө боло берип, канжаны жанагы 

чуңкурга орнотом дегенче болбой, желдин шуудуру менен кошо жол боюнан келаткан 
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бирөөнүн дүбүртү угулду. Панов мылтыгын ала коюп, Никитинди буту менен 
түрткүлөдү. Никитин шинелин ала учуп турду. Үчүнчү солдат Бондаренко да тура 
калды. 

— Мен бир жакшы түш көрүп жаткан элем, жигиттер... 
Ушинтип айтып келатканда Бондаренкону Авдеев бир нукуду. Ошондо кулактарын 

түрүп, солдаттардын баары жым боло калды. Өтүк эмес, жеңил бут кийим кийген 
бирөөлөр жакындап келатты. Караңгыда жалбырак менен куу чырпыктардын кычыры 
айкын угулат. Андан соң чечен тилинде шапылдап сүйлөгөндөрдүн кобур-собуру 
кулакка келди. Үнү угулганы мындай турсун, эми солдаттар дарак арасынан караңдаган 
эки караанды даана көрүштү. Караандын бири аласа, экинчиси бийигирээк. Кош караан 
солдаттардын тушуна келгенде, мылтыгын кезенген Панов өзүнүн эки жолдошу менен 
бирге жолго чыкты. 

— Ким бул? — деп добуштады ал. 
— Бейпил чечен,—деп үн катты жапалдаш бойлуусу. Бул Бата эле. — Мылтык жок, 

кылыч жок,— деди ал тула боюн көрсөтүп. — Князь керек. 
Узун бойлуусу унчукпастан жолдошунун жанында турду. Анын да куралы жок эле. 
— Чалгынчы го. Полковойго барабыз дейт,— деп түшүндүрдү Панов жолдошторуна. 
— Князь Воронцов катуу керек, чоң жумуш керек,— деди Бата. 
— Макул, макул, алып барабыз,— деди Панов. Андан соң Авдеевге карап айтты: — 

Анда эмесе Бондаренко экөөң ээрчитип алып баргыла. Дежурга өткөзүп берип, кайтып 
келгиле. Байка, сак бол. Алдыңа салып айда, антпесе бул такыр баштарды билесиң го, 
шылуун келишет. 

— А мына бучу? — деп Авдеев найзалуу мылтыгын көрсөтүп, бышып алуу 
ишаратын көрсөттү. — Минтип бышып алсам жаны чыгар. 

— Бышып алсаң, мунун эмнеси калат,— деди Бондаренко. — Кана, кеттик. 
Чалгынчыларды айдаган солдаттардын дабышы басылган учурда, Панов менен 

Никитин өз орундарына кайтып барышты. 
— Түн катып шайтан айдап жүрөбү буларды! — деди Никитин. 
— Керек болгон үчүн жүрүшөт да,—-деди Панов. Андан соң түрүлгөн шинелин 

жазып, үстүнө кийди да: —Түн суук болуп кетти бейм,— деп даракка сүйөнүп отура 
кетти. 

Эки сааттан кийин Авдеев менен Бондаренко кайтып келишти. 
— Кандай, тапшырдыңарбы? —деп сурады Панов. 
— Тапшырдык. Полковойдун үй ичи али жата элек экен. Түз эле ошоякка алып 

бардык. Ал эми жанагы такыр баштарың ушундай жакшы жигиттер экен,— деп сөзүн 
улады Авдеев. — Кудай урсун! Мен алар менен кадимкидей сүйлөшө кеттим. 

— Албетте, сүйлөшө кетүү сенин адатың го,— деди Никитин нааразы маанайда. 
— Чын айтам, кудум орустар сыяктуу. Биринин аялы бар экен. «Маржаң бар?» — 

деймин. «Бар», дейт. «Баранчыгың бар?» — деймин. «Бар», «Көппү?» «Экөө»,— дейт. 
Ушундай жакшы сүйлөшүп кеттик. Жакшы жигиттер экен. 

— Эмнеси жакшы,— деди Никитин,— жекеме-жеке кездешип көр, ичеги-кардыңды 
аңтарсын. 

— Көп узабай таң атат го,— деди Панов. 
— Ооба, жылдыздар да өчө баштады,—деди Авдеев отуруп баратып. 
Солдаттар кайрадан жым болушту. 
 

III 

 
Казармалар менен солдат үйлөрүнүн терезелерин караңгы тартканына бир далай 

убакыт болгон, бирок сепилдеги эң жакшы үйлөрдүн биринин терезелери дале 
жапжарык эле. Бул үйдө туруучу Кура полкунун командири, башкы командачынын 
баласы, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов эле. Кавказдагы ушул 
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кичине сепилде Воронцов аялы — Петербургдун атактуу сулуусу Марья Васильевна 
менен бирге шаанилүү жашап турчу. Буга чейин мында эч ким булардай жакшы турган 
эместир. Воронцовго, айрыкча аялына өздөрүнүн турмушу жупуну көрүнчү, ал турсун, 
тарчылыкта турабыз деп эсептешчү. Ал эми мындагылар булардын бөтөнчө 
салтанаттуу турмушуна таң калышар эле. 

Азыр, түнкү саат он экиде, ылгый килем төшөлгөн кең мейманканада үй ээлери өз 
коноктору менен чогуу тегерек үстөлдө карта ойноп отурушту. Оюнчулардын бири — 
өзүнүн флигель-адъютанттык белгилерин тагынган үй ээси, ат жаак, ак саргыл 
полковник Воронцов; анын шериги — Петербург университетинин кандидаты үрпөк чач, 
түнт жигит, муну Воронцова айым биринчи эринен тапкан кичинекей уулун окутуу үчүн 
атайын чакыртып алдырган болучу. Аларга каршы ойноочу эки офицер: бири — 
гвардиядан рота командирлигине которулган жайык бет, кызыл жүздүү Полторацкий, 
экинчиси — сулууча келген өңү суз полк адъютанты, ал түптүз отурат. Бакыраң көз, 
болук денелүү сулуу айым Марья Васильевна Полторацкийдин жанына отуруп алып, 
кринолинин жигиттин тизесине тийгизе, анын картасына кароо менен алек. Аялдын сөзү 
да, көз карашы менен күлкүсү да, ар бир кыймылы да, атыр жыты да Полторацкийди 
балкытып, аялдын жакындыгын сезүүдөн башканын баарын унуттуруп салган 
шекилдүү, ошондуктан ал оюн учурунда кайра-кайра жаңылышып, адъютанттын 
кыжырын келтире берди. 

Полторацкий тузду таштаган кезде, адъютант: 
— Жок, мындай ойноого болбойт! Дагы да тузду өлтүрүп алдың,— деп 

кызыраңдады. 
Полторацкий кудум жаңы ойногон кишиче капкара көздөрүн бажырайта, ажарданып, 

нааразы адъютантка таңдана карады. 
— Жаңылыштыгын кечирип коюңуз,— деди Марья Васильевна күлүмсүрөп. Андан 

кийин Полторацкийге карап: — Мына, айттым эле го сизге,— деди. 
— Сиздин айтканыңыз таптакыр бул эмес,— деп жылмайды Полторацкий. 
— Ошондойбу? — деп аял да күлүмсүрөдү. Анын ушул жылуу илеби Полторацкийди 

мурункудан бетер балкытып, кубанычка кенелтти. Ал шаттыктан албыра түшүп, 
картаны ала койду да, аралаштыра баштады. 

— Аралаштыра турган сен эмессиң,— деди адъютант каарданып, андан соң 
картадан кутулганга шашкансып, жүзүктүү ак манчалары менен картаны тез-тез тарата 
баштады. 

Мейманканага княздын камердинери кирип келип, дежурдун чакыртканын 
кабарлады. 

— Кечириңиздер, мырзалар,— деди Воронцов. — Марья, сен менин ордума ойно. 
— Макулсуңарбы? — деп шыңга бойлуу айым шып этип ордунан тура келди да, 

жибек кийими шуудурап, бактылуу чырай менен нурлана күлүмсүрөп, күйөөсүнүн 
ордуна барды. 

— Мен ар дайым баарына макулмун,— деди адъютант. Эми өзүнө каршы, карта 
оюнун таптакыр чала билген айымдын ойноруна анын көңүлү толгондой боло түштү. Ал 
эми Полторацкий колдорун жайып күлүмсүрөп гана тим болду. 

Князь мейманканага кайтып келгенде, оюн бүтө жаздап калган эле. Ал өтө 
көңүлдөнүп, толкунданып келди. 

 Мен силерге бир сунуш киргизем, кандай көрөсүңөр? 
— Кандай сунуш? 
— Шампан ичели. 
— Мен дайым даярмын,—деди Полторацкий. 
— Андай болсо, эң жакшы,— деди адъютайт. 
— Василий, алып кел быякка,— деди князь. 
— Сени эмнеге чакырыптыр? — деп сурады Марья Васильевна. 
— Дежур, андан башка дагы бир киши бар экен. 

www.bizdin.kg



— Ким? Эмне дейт? — деп шашыла сурады Марья Васильевна. 
— Айта албаймын,—деди Воронцов ийнин куушуруп коюп. 
— Айтпасаң, аны көрө жатарбыз,— деди айым. 
Шампан алып келинди. Меймандар бир стакандан ичишти да, оюнду бүтүрүп, эсеп 

айрышкандан кийин коштошо башташты. 
— Эртең токойго баруучу сиздин ротабы? — деп сурады князь Полторацкийден. 
— Менин ротам. Эмне болду? 
— Анда эмесе, эртең сиз менен кездешебиз,— деди князь саал күлүмсүрөп. 
— Абдан жакшы,— деди Полторацкий, бирок княздын эмне айтканын ал жөндүү 

түшүнгөн жок, анын көкөйүн кескен бир гана ой — Марья Васильевнанын аппак болук 
колун кысып коштошуу эле. 

Марья Васильевна ар дайымкы адатынча Полторацкийдин колун кысып гана койгон 
жок, катуу силкти. Оюн учурунда картаны туура эмес жүрүп, ката кетиргенин ага дагы 
бир ирет эскертип, айым жымыйып күлдү, бул күлкүсү Полторацкийге көңүлүн 
ташкындатып, жүрөгүн жылыткан терең сырдуу ишарат болуп көрүндү. 

Полторацкий үйүнө айрыкча шаттанып кайтты. Мындай жаркын көңүлдү өзү сыяктуу 
жогорку коомдо өсүп, тарбия алган, айлар бою аскердик окчун турмушта өмүр еткөрүп, 
андан кийин өзүнүн мурдакы коомунан келген аялды, аял болгондо да Воронцова өңдүү 
айымды кайрадан жолуктурган адамдар гана түшүнө билет. 

Жолдошу экөө турчу кичинекей үйгө жетип, ал эшикти түрттү, бирок эшик илинүү 
экен. Каккылады. Эшик ачылбады. Ал күйүнүп, жабык эшикти буту менен, кылычы 
менен түрсүлдөттү. Эшиктин ар жагынан кимдир бирөө- 
нүн дабышы угулду, аңгыча Полторацкийдин башы байлануу малайы Вавило илгичти 
чыгарды. 

— Эшикти илип коюуну кайдан ойлой койдуң?! Келесоо! 
— Антпесе, болобу, Алексей Владимир... 
— Дагы мас тура! Мен сага көрсөтөйүн анткенди... 
Полторацкий Вавилону уруп жибермекчи болду эле, бирок мындан бат айныды. 
— Э, болуптур! Шам жак. 
— Заматта жага салам. 
Вавилонун арак ичкени чын эле, ичкен себеби, ал даярдоочунун тоюнда болгон эле. 

Үйгө кайтып келгенден кийин, өз турмушун даярдоочу Иван Макеичтин турмушу менен 
салыштырып, ойго батты. Иван Макеичтин кирешеси бар, үйлүү-жайлуу адам, бир 
жылдан кийин таптаза азаттыкка чыкмак. Вавило болсо каргадай чагында жогору 
жакка, мындайча айтканда мырзалардын кызматына алынган, мына эми анын жашы 
кырктан ашты, бирок али үйлөнө элек, өзүнүн илээнди байбачасынын жанында 
жортуулдап күн кечирип жүрөт. Байбачасы жакшы киши, көп урушпайт, анткени менен 
ушинтип көргөн күн курусун! «Кавказдан кайткандан кийин башыңа эркиндик берем 
дейт,— бирок эркиндик бергенде кайда барам. Ит көрбөгөн турмушту көрөм да!» —деп 
ойлоду Вавило. Ушинтип жатканда анын катуу уйкусу келди, андан соң бирөөлөр үйгө 
кирип, бирдемени алып кетпесин деп, эшиктин илгичин илип уктап кеткен эле. 

Полторацкий Тихонов деген жолдошу экөө уктоочу бөлмөгө кирди. 
— Эмне, утулуп келдиңби? — деп сурады уйкусунан ойгонгон Тихонов. 
— Жок, он жети сом уттум, ошонун урматына бир бөтөлкөнү шыпкадык. 
— Анан Марья Васильевнаны карап отурдум дечи? 
— Анан Марья Васильевнаны карап отурдум, — деп мойнуна алды Полторацкий. 
— Турар убакыт жакындап калды, саат алтыда аттануу керек,— деди Тихонов. 
— Вавило! — деп добуштады Полторацкий. — Унутпа, эртең саат беште мени 

жакшылап ойгот. 
— Кантип ойготом, өзүңүз муштап жибересиз го. 
— Ойгот деген соң, ойгот, уктуңбу? 
— Уктум. 
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Вавило өтүк менен кийимди алып, чыгып кетти. 
Полторацкий болсо күлүмсүрөп чылымын чекти да, шамды өчүрүп, төшөгүнө жата 

кетти. Марья Васильевнанын жадыраган жүзү караңгыда анын көзүнө элестеди. 
Эрлүү-зайып Воронцовдор да дароо эле жата койгон жок. Коноктор кеткенден кийин 

Марья Васильевна эринин алдына барып, бетме-бет тура калды да, ызгаарланып 
француз тилинде үн катты: 

— Eh  bien? Vous alles me gire ce que cъest? 
— Mais? ma chere... 
— Pas de “ma chere”! Cъest  un emissaire, netce pas? 
— Quand meme je ne pius pas vous ledire. 
— Vous ne pouvez pas? Deors cъest moi gni Vais Vous le dire! 

— Vоus?1 
— Ажымурат го, ыя? — деди княгиня кайрадан орусчага өтүп. Мындай дегени, бир 

нече күндөн бери Ажымурат менен келишүү сөзү жүрүп жатканын уккан болучу, 
ошондуктан күйөөсүнө келип жолуккан кишини Ажымурат деп жүргөн эле. 

Воронцов тана алган жок, бирок ал келген Ажымураттын өзү эмес, чалгынчы гана 
экенин айтып, аялынын жээликкенин басты. Чалгынчы Ажымураттын эртең карагай 
кынылчу жерден князга жолугарын кабарлады. 

Сепилде бир түрдүү өмүр сүрүп келген эрлүү-зайып жаш Воронцовдор бул окуяга 
катуу кубанды. Бул кабар княздын атасына да аябай жагарын экөө кеп кылып 
болгондон кийин түнкү саат үчтөрдө эрди-зайып төшөктөрүнө жатты. 

 

IV 

 
Шамилдин куугунчу муруттарынан качып жүрүп, үч түндү уйкусуз өткөргөн 

Ажымурат, «жакшы жатып, жай туруңуз» деп Садо үйдөн чыгары менен эле уктап кетти. 
Ал үй ээси жаздаган кызыл куш жаздыкка чыканагы бата түшүп, чечинбестен жаткан 
эле. Ага жакын жерде, иреге жакта Элдар уктап жатты. Элдардын эки колу эки жакта, 
карылуу буттарын эки жакка таштап койгон. Чачы жаңы кырылган көк жылтыр башы 
жаздыктан түшүп кетиптир, ошондуктан ак бешмантынын төшүндөгү ок салгычы 
башынан бийик көрүнөт. Аз-аздап түк баскан үстүңкү эрди жаш баланын эрдиндей: дем 
алган сайын бир жыйрылып, бир жазылат. Ал да Ажымурат сыяктуу чечинбестен 
жаткан: белинде тапанчасы менен канжары. Мештеги отун күйүп бүтө жаздап 
калыптыр. Меш үстүндө май шам бүлбүлдөп жанып турат. 

Түн ортосу ченде мейманкананын кычырап эшиги ачылды. Ажымурат жалаңдап 
башын көтөрө коюп, тапанчасын кармай калды. Жер полдон шыбырт билгизбей жыла 
басып Садо келди. 

— Эмне керек? — деп сурады Ажымурат ойгоо жаткандай сергек үн менен. 
— Ойлонуу керек,—деди Садо Ажымураттын алдына жүйүртө басып. — Сенин 

келгениңди үйдүн үстүнөн бир аял көрүп калыптыр да, күйөөсүнө айтып барыптыр, 
азыр айылдын баары билет экен. Кошуна аялдын айтымына караганда, аксакалдар 
мечитке чогулуп, сени токтотуу жөнүндө кеңешип жатышыптыр. 

— Анда аттаналы,— деди Ажымурат. 
— Аттарыңар дайын,— деди да, Садо үйдөн чыгып кетти. 
— Элдар,— деп шыбырады Ажымурат. Атын атап чакырган муршидинин үнүн угар 

замат Элдар папагын оңдоп кийип, учуп тура келди. Ажымурат каруу-жарагын асынып, 
чепкенин кийди. Элдар да кийинип болду. Анан экөө үйдөн чыгып бастырмага барды. 

                                            
1 — Кана эми, эмне болгонун мага айтарсың? 

— Кымбаттуум, ай, бирок... 
— «Кымбаттуумду» мындай коё тур! Келген ким — чалгынчы го? — Ошондой болгон күндө да айта 
албаймын. — Айта албайсыңбы? Анда мен айтайын сага! — Сенби? (французча.) 
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Кара көз бала аттарды алып келди. Ат туягынын дүбүртүн укса керек, коңшулаш үйдүн 
эшигинен бирөө башын чыгарып карады. Дагы бирөө такалуу кепичин тарсылдата 
өрдөгү мечитке карай жүгүрө жөнөдү. 

Ай тууй элек учур эле, бирок караңгы асмандагы сан жылдыз жымың-жымың этип, 
айланадагы үйлөрдүн төбөлөрү караят, айрыкча айылдын өр жагындагы мечиттин 
мунарасы айкын көрүнөт. Ошол мечит жактан кобур-собур үндөр кулакка чалынат. 

Ажымурат мылтыгын ала коюп, бутун тар үзөңгүгө салды да, көрпөчөлүү бийик ээрге 
шап этип ыргып минди. 

— Теңирим жалгасын силерди! — деп үй ээсине ыракмат айтты да, Ажымурат оң 
бутун да үзөңгүгө салып, аттын башын кармап турган баланы камчысынын сабы менен 
акырын түртүп койду, мунусу мындай тур дегени эле. Бала четке чыга бергенде, жол 
жүрөрүн сезген ат чоң көчөгө карай алчактай басты. Артында Элдар келатты. Тон 
кийген Садо эки колун кезек-кезек булгап, булардын артынан шыпылдай басып, кууш 
көчөнүн бирде бул четине, бирде тигил четине чыгат. Чоң көчөнүн чыга беришинде 
бирөөнүн караңдаган шаны көрүндү, анын ар жагынан дагы бирөө көрүндү. 

— Токто! Кимсиңер? Токто дейм! — деп добуштап бир топ адам жолду тороп тура 
калды. 

Ажымурат токтогон жок, кайра белиндеги тапанчасын ала коюп, атын желдирте, жол 
торогон адамдарга карай тике жөнөдү. 

Жол үстүндөгү адамдар как жарыла бергенде, Ажымурат кайрылып карабастан, 
атынын эпкиндүү жоргосу менен төмөн карай кудуду. Анын соңунда кара чабуул менен 
Элдар келатты. Арт жактан эки жолу мылтык атылып, так төбөлөрүнөн ок зуулдады. 
Бирок эч кимисине тийген жок. Ажымурат жанагы эле жүрүшүнөн жазбай кете берди. Үч 
жүз кадамдай барганда, аздап демиккен атын аялдатып, Ажымурат кулагын түрдү. 
Алдыда, төмөн жакта тоо суусу шаркырап агып жатат. Айыл жактан короздордун 
чакырганы угулат. Ушул үндөргө аралаш чапкан аттардын дүбүртү, адамдардын кажы-
кужу үндөрү кулакка келет. Ажымурат атына камчы басып, мурункудай кара желиш 
менен дагы илгери тартты. 

Арт жакта чаап келе жаткандар көп узабай Ажымураттарды кууп жетишти. Салт 
аттуулар жыйырма чакты адам экен. Булар Ажымуратты кармамак болушкан жанагы 
айылдын адамдары эле. Чындап кармап берүү ниети болбосо да, Шамилге жаманатты 
көрүнбөө үчүн жөн гана бир колдон келбес иштери эле. Куугундар көз көрүм жерге 
келишкенде, Ажымурат тизгинин таштап, токтой калды да, сол колу менен мылтыгынын 
кабын шапа-шуп чече салып, оң колу менен мылтыгын сууруп алды. Элдар да ошондой 
кылды. 

— Силерге ким керек? — деп айкырды Ажымурат. — Кармап алгыңар келеби? Ме, 
ал! —деп мылтыгын жогору көтөрдү. Айыл адамдары да токтой калышты. 

Мылтыктарын колдоруна кармаган калыбында тиги Ажымураттар сайга түшүштү. 
Салт аттуулар оолагыраак жерде арт жагынан аяңдап келатышты. Ажымурат сайдын 
аркы бетине чыккан кезде куугундар добуштап: бир  эки ооз сөзүбүздү ук дешти. 
Ажымурат буга жооп иретинде бир сапар ок атып, илгери чаап жөнөдү. Бир аздан соң 
атын токтотуп, артына кылчайып карады эле, куугунчулар көрүнбөйт, дабышы да 
билинбейт. Эми короздордун үнү да угулбайт. Тек гана токой жактан суунун 
шаркыраганы, анда-санда үкүнүн ак урганы угулат. Карарган токой жапжакын. Бул 
Ажымураттын муруттары күтүп жаткан токойдун так өзү эле. Ажымурат токойдун 
тушуна барып токтоду да, демин ичине тартып, андан соң бир ышкырып, кулагын 
төшөп, тыңшай калды. Бир пастан кийин токой жактан так ошондой ышкырык чыкты. 
Ажымурат жолдон чыгып, токойго карай жүрдү. Жүз кадамдай жерге барганда, токой 
дарактарынын арасынан от көрүндү. Отту тегеректеп кишилер отурат. Алардын 
жанында тушалган, ээр токумчан аттар оттоп жүрөт. 

От башында отургандардын бири ордунан тез туруп, Ажымуратка жакындап, атынын 
тизгинин алып, үзөңгүсүн кармады. Бул Ажымуратка ини болгон, анын чарбачылыгын 
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башкарган Ханефи деген авар эле. 
— Отту өчүргүлө,— деди Ажымурат аттан түшүп жатып. Кишилер отту тепсеп, 

өчүрүүгө киришти. 
— Бул жерге Бата келдиби? — деп сурады Ажымурат төшөлүү чепкенге жакындап. 

     — Келди. Хан Магома экөөнүн кеткенине көп болду. 
— Кайсы жол менен кетти? 
— Мынабу жол менен кетти,— деп Ханефи Ажымураттар келген жолго карама-

каршы жакты нускады. 
— Болуптур,— деди да Ажымурат мылтыгын алып, октой баштады. — Сак болуу 

керек, бизди куугандар бар,— деди ал от өчүрүп жүргөн адамга карап. 
Бул Гамзало деген чечен. Гамзало чепкендин үстүндө жаткан мылтыкты алып, 

унчукпастан токойдун Ажымураттар келген жак четине барып турду. Ажымураттын аты 
менен өз атын каңтарып талга байлаган Элдар да Гамзало сыяктуу мылтыгын алып, 
токойдун экинчи жак четине кетти. От өчүрүлгөн кезде, токой ичи мурункудай 
капкараңгы көрүнбөй, аздап жарык тартты. Асманда алсыз шооласын түшүрө, 
жылдыздар жымың кагат. 

Жылдыздарга карап, Үркөрдүн так төбөгө келгенин көрдү да, Ажымурат түн 
ортосунан ооп бара жатканын, кутпан намазы каза болууга жакын экенин байкады. Ал 
Ханефиден кумган алып, чепкенин жамынып, суу жакка жөнөдү. 

Даарат алып болгондон кийин Ажымурат чепкенин Жайып, кыбылага бет буруп, 
намаз окуду. Намазын окуп болгон соң, куржуну жаткан мурунку ордуна кайта келнп, 
чепкендин үстүнө отурду да, эки колун тизесине арта салып, башын төмөн түшүрүп, 
ойго чөмүлдү. 

Ажымурат ар качан өз бактысына ишенчү. Бир ишти баштаса, иши оңунан келерине 
ыйманы камыл эле. ЧынынДа да ылгый жолу болуп келатат. Бирин-экин ийгиликсиз 
иштерди эсептебегенде, өзүнүн добулдуу аскердик өмүрүнүн ичинде анын ийгиликке 
жетишпеген учуру болгон эмес. Азыр да ал ушундай үмүт этти. Келечекте эмне 
болорун көзүнө элестетти: Воронцов буга аскер берет, аскерди баштап ал Шамилге 
каршы аттанат, аны туткунга алып, кегин кайтарат. Орус падышасы ага сый-сыпат 
көрсөтөт, ошентип, жалаң Аварстанды гана эмес, чечен элин да өзүнө багындырып, 
башкара турган болот. Ушул ойлор менен отуруп, өзүнүн кандай уктап кеткенин 
билбеди. 

Уктап отуруп түш көрдү. Түшүндө өзүнүн эр жигиттери менен бирге «Ажымурат 
келатат!» деп обондотуп, кыйкуу салып Шамилге чабуул коет. Аны аялдары менен 
кошо туткунга алат, ошондо анын аялдары чуру-чуу түшүп, өңгүрөп зар ыйлашат. 
Ажымурат ойгонуп кетти. «Лайлахаилалла» келмеси менен «Ажымурат келатат!» деп 
кыйкуу салганы, Шамилдин аялдарынын ыйлаганы — ушунун баары чөөлөрдүн 
улуганы, кыңшылап, каңкылдаганы болуп чыкты. Ажымуратты ойготуп жиберген 
ошолор эле, Ажымурат башын көтөрүп, дарактардын арасынан бозоруп көрүнгөн 
чыгыш жакка бир карап, тетиги жерде отурган өз мурутунан Кан Магоманы сурады. Хан 
Магоманын дале келбегенин уккан соң, Ажымурат башын шылкыйтып, кайрадан 
каалгып кетти. 

Бата экөө элчи болуп кайткан Хан Магоманын көңүлдүү добушун угуп, Ажымурат 
ойгонуп кетти. Хан Магома дароо Ажымураттын каршысына отура калып, 
солдаттарДын кандай тосуп алышканын, княздын өзүнө ээрчитип барышканын, төрө 
менен кандай сүйлөшкөнүн баяндай баштады. Князь катуу кубанып, бизди эртең 
орустар жыгач кесе турган жерден — Мичиктин сыртындагы аянттан тосуп ала турган 
болду деди ал. Бата жолдошунун сөзүн бөлуп, өзүнүн көргөн-билгенин айтып салды. 

Өзүнүн орустарга кошулмак болгондугу жөнүндө Воронцовдун кандай сөздөр 
айтканын Ажымурат такып сурамжылады. Хан Магома да, Бата да княздын 
Ажымуратты сый коноктой көруп кабыл алам, көңүлүн таап, урмат көрсөтөм деп убада 
бергенин айтты. Ажымурат жол жайын да сурамжылады. Хан Магома жолду жакшы 
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билерин жана ошол жерге түз баштап алып барарын айтып ишендиргенден кийин 
Ажымурат акчасын чыгарып, Батага убада кылган үч теңгесин берди. Анан куржундан 
алтын жалаткан жарагын, селделүү бөркүн алдырып, өз муруттарына: «орустарга 
жакшынакай түр менен баруу үчүн жуунуп тазалангыла» деп буюрду. Курал-
жарактарын, ээртокумдарын тазалап болгончо, жылдыздар өчүп, таң аппак атты, анан 
таңдын салкын жели леп-леп жортуп кирди. 
 

V 

 
Үрүң-бараңда, таң каракчысында, Полторацкий баштаган эки рота балталарын 

алып, Чахгир сепилинин сыртындагы он чакырым жерге чыкты. Жерге жарык кирери 
менен эле алар жыгач кесүүгө киришти. Саат сегиздерде калың туман бышылдап, 
чатырап күйгөн суу бутактардын агыш түтүнү менен аралаша, жогору көтөрүлө 
баштады. Буга чейин бири-биринин үндөрүн угушканы болбосо, беш кадам жердегини 
көрө албаган жыгач кесүүчүлөр, эми тиГи жерде, бу жерде жагылган отторду да, токой 
аралап өткөн жолду да, жолду бөгөй жыгылган дарактарды да айкын ажырата 
баштады. Туман арасынан күндүн көзү бирде агарган так болуп көрүнсө, бирде кайра 
жашына калат. Жолдон оолак жердеги аянтта, барабандардын үстүндө бир нече адам 
отурат: булар — Полторацкий, анын жардамчы офицери Тихонов, үчүнчү ротанын эки 
офицери жана мурда аттуу аскер башчысы болуп, кийин бирөө менен атыша кеткени 
үчүн даражасы кичирейтилген фрезе деген барон, мурда Полторацкий менен бирге бир 
корпуста болгон жолдошу. Барабандардын айланасындагы тамак орогон кагаздар, 
чылымдын калдыктары, бош бөтөлкөлөр чачылып жатат. Офицерлер арак ичип, тамак 
жешти. Эми шарап ичүүгө киришти. Барабанчы солдат сегизинчи бөтөлкөнү ачып 
жатты. Уйкусу канбаса да, Полторацкийдин көңүлү көтөрүңкү, өтө жигердүү, кыймылы 
чыйрак өзү күлүп сүйлөйт. Коркунучтуу жерде, солдаттары менен жолдошторунун 
арасында отурганда ал дайым ушундай кейипте болор эле. 

Офицерлер акыркы жаңылык тууралу, Слепцов деген генералдын өлүмү жөнүндө 
кызуу аңгемеге киришти. Бул өлүмдүн мааниси, адам өмүрүнүн кезеңдүү жерине жетип, 
кайра өчкөн себебин эч кимиси оозго алган жок, тек гана күжүрмөн офицердин 
баатырдыгы, кылычын кынынан сууруп алып, тоолуктарга качырып кирип барып, 
аларды оңду-солду сулата чапканы гана сөз болду. 

Ошол учурда Кавказда болгон согушта да, башка жерлерде да окуя кызыл кыргын 
уруштун чыныгы себебин болжолдоп, ашыра сүрөттөгөндөй болуп көргөн эмес, эч 
убакта андай болбойт да, жалаң кылыч менен найза жумшап урушкан кезде ушундай 
болот деген күндө да, качкандарды кылыч менен чаап, найза менен бышып алууга 
боло турган, албетте, муну офицерлердин бардыгы тең билишет, айрыкча урушка 
катышкандары буга канык эле, бирок алып-качты аңгемени алар чындыкка чыгарып, 
аңгеменин таасири менен көңүлдөрү көтөрүлүп, сабырдуу сыймыктуу сезимине 
бөлөнүштү, ошол калыпта бирөөлөрү баатырсынып көкүрөгүн керсе, экинчи бирөөлөрү 
сыр бербей тамеки тартып, шарап ичип, тамаша-кеп айтып сыпайы отурушат, Слепцов 
сыяктуу капилет мерт болуу мүмкүн экенин ар кимиси бллсе да, өлүм коркунучун элес 
алар эмес. Чындыгында эле, булардын каалоосун тапкысы келгендей, бир маалда 
аңгеменин орто ченинде жолдун сол жагынан тарс этип, кулак тундура атылган мылтык 
үнү угулду, обон сала ышкырган ок тумандуу абаны көзөй учуп келип, жыгачка кадалды. 
Калдастаган бир нече солдат өз мылтыктарынан жоого каршы тарс-турс ок чыгарышты. 

— Бали! — деп көңүлдүү добуштады Полторацкий,— мынабу аткандар цептегилер 
го! Кана, Костя тууган,— деди ал Фрезеге карап,— жолуң болду. Ротага жөнө. Азыр биз 
салгылашты көрсөтөбүз, кызыгына бир батасың! Сонун оюн курабыз. 

Даражасы кичирейген барон ордунан учуп турду да, өз ротасына бет алып, түтүн 
чыккан жакка шыпылдай басып кетти. Полторацкийдин жапалдаш карагер атын алып 
келишти. Ал атына минип, ротасын сапка тургузду да, цепке карай алып жөнөдү. Цепь 
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токойдун четиндеги чоң сайдын берки бетине жайгашкан эле. Бет алдынан жел согот. 
Сайдын кыясы гана эмес, аркы бети да даана көрүнөт. 

Полторацкий цепке жеткенде, туман арасынан күндүн көзү көрүндү. Сайдын аркы 
бетинде, сейрек токойдун четинде бир нече атчан кишилер турат, аралык жүз 
саржандай келет. Булар Ажымураттын изин кубалай чыккан жана Ажымураттын 
орустарга келишин өз көздөрү менен көргүсү келген чечендер эле. Алардын бири цепке 
карай ок атты. Цептеги бир солдат да кайрып ок чыгарды. Чечендер артка кетишип, 
атышуу басылды. Бирок Полторацкий ротаны баштап келери менен кайрадан аткыла 
деп буюрду. Ушундай буйрук берилер замат эле цептегилердин баары тең жапырт 
үстөкө-босток ок атууга киришти, Удаа-удаа атылган мылтыктын тарсылы жоокерлерди 
кайраттандырып, буудак-буудак түтүн абага көтөрүлүп, тыткан жундөй ыдырап кетип 
жатты. Атышуунун кызыгына баткан солдаттар мылтыктарын октоп алып, апыл-тапыл 
аткылоодо. Чечендер да жигердене түшсө керек, биринен сала бири илгери чыгып, 
солдаттарды көздөй бир нече ок атышты. Алардын бир огу бир солдатты жарадар 
кылды. Жарадар болгон солдат кечээ күзөттө болгон Авдеев деген жигит эле. 
Жолдоштору жанына келгенде, ал курсагындагы жараатын эки колу менен басып 
жатыптыр. 

Ошонун жанында болгон бир солдат: 
— Мылтыгымды октоп жаткан элем, бирдеме түрс ден түштү. Карасам, мылтыгы 

колунан түшүп кетиптир,— деди. 
Авдеев Полторацкийдин ротасынан эле. Үймөлөктөшкөн солдаттарды көрүп, 

Полторацкий жетип келди. 
— Эмне, тууган, ок тийдиби? — деди ал. — Кай жериңе тийди? 
Авдеев жооп берген жок. 

 — Мылтыгымды октоп жаткан элем, таксыр,— деди Авдеевдин жанында турган алиги 
солдат. — Ошондо бирдеме түрс дей түштү, карасам, мылтыгы колунан түшүп 
кетиптир. 

— Те-те, аттиң-ай,—деп таңдайын такылдатты Полторацкий. — Кандай, Авдеев, 
катуу ооруп атабы? 

— Анча оорубайт, бирок бастырар эмес. Шарап болор бекен, таксыр. 
Кавказдагы солдаттар арак, мындайча айтканда спирт ичишчү. Ал да табылды. 

Панов кабагын катуу түйүп, спирт куюлган идиштин капкагын ачып, Авдеевдин оозуна 
жакындатты. Авдеев иче баштады эле, ошол замат капкакты кайра түрттү. 

— Табитим тартпай турат,— деди ал,— өзүң ич. 
Панов спирттин калганын өзү ичти. Авдеев ордуна турууга аракеттенди эле, бирок 

тура албай, кайра отурду. Шинелди жайып, үстүнө Авдеевди жаткызышты. 
— Таксыр, полковник келатат,— деди фельфебель Полторацкийге. 
— Болуптур, мындагыларды сен башкар,— деди да, Полторацкий атына камчы 

басып, Воронцовдун астынан чыкканы таскактатып жөнөдү. 
Воронцовдун мингени асыл тукумдуу жээрде айгыр. Жанында адъютанты, бир казак 

орус жана тилмеч чечен бар. 
— Быякта эмне болуп атат? — деп сурады ал Полторацкийден. 
— Тигилердин бир тобу жаңы эле биздин цепке кол салды,— деди Полторацкий. 
— Коюңуз, коюңуз, баарын баштаган сиз болсоңуз керек. 
— Жок, мен эмесмин, князь, алардын өздөрү,—деп күлүмсүрөдү Полторацкий. 
— Бир солдат жарадар болду дедиби? 
— Ооба, өтө аянычтуу. Жакшы солдат эле. 
— Жарасы оорбу? 

— Оор сыяктуу. Ок ичине тийиптир. 
— Менин кайда баратканымды билесизби? — деп сурады Воронцов. 
— Билбеймин. 
— Чыны менен сезбей турасызбы? 
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— Жок. 
— Ажымурат быякка чыгыптыр, азыр бизге жолугат. 
— Мүмкүн эмес! 
— Кечээки чалгынчы ошондон келиптир,—деди Воронцов. Ал койнуна толгон 

кубаныч сезимин араң жашырып турду. — Азыр ал Шалы аянтында мени күтүп турууга 
тийиш. Сиз аткычтарыңызды аянтка жеткире жайгаштырып, өзүңүз мага келиңиз. 

— Куп болот,— деп Полторацкий колун чекесине тийгизе ызаат кылды да, өз 
ротасына жөнөп кетти. Солдаттардын тизмегин оң жакка өзү жайгаштырды, сол 
жактагыларды жайгаштырууну фельфебелге тапшырды. Ал эми жарадар солдатты 
төрт киши сепилге алып кетишти. 

Полторацкий жумушун бүтүрүп, Воронцовго бара жаткан кезде, арт жактан 
чабуулдап келаткан салт аттууларды көрдү. Полторацкий токтоп, аларды күтүп турду. 

Эң алдыда ак жал ат минген, бөркүнүн сыртынан селде орогон, куралына алтын 
жалаткан, ак чепкенчен айбарлуу киши келатат. Бул Ажымурат эле. Ал Полторацкийге 
келип, татарча бирдемелерди айтты. Полторацкий түшүнбөй турганын ишара кылып, 
кашын серпип, колун жайды, өзү күлүмсүрөп турду. Ажымурат да жылуу жүз менен 
күлүмсүрөдү. Анын бул чырайы баланын күлкүсүндөи муңайым көрүнүп, 
Полторацкийди таң калтырды. Ушул коркунучтуу тоолукту ушундай деп Полторацкий 
өмүрү ойлогон эмес. Ал Ажымуратты түрү суук, мүнөзү жат, катыңкы бирөө чыгар деп 
жүрчү, ал эми азыр көрүп турган адамы кадимкидей жайдары, жылдыздуу, ак көңүл 
адам болуп чыкты. Дегеле жат сыяктуу эмес, небактан бери тааныш, көңүлдөш 
адамындай. Бир гана өзгөчө сыпаты: анын чарадай чоң көзү башка адамдын жүзүнө 
салмактуу, сабырдуу түрдө теше тиктейт. 

Ажымураттын нөкөрү төрт киши. Бири — өткөн күнү Воронцовго келген Хан Магома. 
Бул каш-кабагы жылма, кара көздүү, төгөкө жүздүү, көңүлү шат, кызыл чырайлуу жигит. 
Анан дагы бет-оозун түк баскан, калың каштуу, эти чымыр, сөөгү бекем бир киши бар. 
Бул тоолук Ханефи, Ажымураттын бар мүлкүн ошо башкарат. Анын жетегинде куржун, 
кош-колоң арткан аты бар. Нөкөрлөрдүн ичинде өтө эле көзгө түшкөнү эки адам: бири 
— кыпча бел, кең далылуу, жаңы гана чыгып келе жаткан саргыч сакалмуруту бар, кой 
көздүү сулууча жаш жигит. Бул — Элдар. Экинчиси — бир көзү чалыр, каш-кирпиги 
тыптыйпыл, күзөгөн сары сакалы, бети менен мурдуна кыйгач түшкөн тырыгы бар, 
чечен Гамзало. 

Полторацкий Ажымуратка жол жээгинен көрүнгөн Воронцовду нускады. Ажымурат 
түз эле ошого карай бет алып, жанына жакын барды да, оң колун көкүрөгүнө коюп, 
татарчалап үн катып, токтой калды. Тилмеч анын сөзүн орусчага которду: 

— Орус падышасынын ыктыярына берилемин дейт, ошого кызмат кылмакчымын 
дейт. Көптөн бери оюм ушул эле, бирок Шамил жибербей жүрдү дейт. 

Тилмечти угуп болуп, Воронцов замша мээлей кийген колун Ажымуратка сунду. 
Ажымурат бул колго бир карап, саал арсарсып турду да, андан соң колун алып катуу 
кысты. Бирде тилмечке, бирде Воронцовго карап, дагы да бирдемелерди айтты. 

— Башка эч кимге өткүм келбеди, бир гана сага келдим, анткени сен сардардын 
баласысың, дейт. Сени катуу кадырлаймын, дейт. 

Воронцов ыракмат айтам дегендей ишарат билдирип, башын ийкеди. Ажымурат 
жанындагы нөкөрлөрүн нускап, дагы бир бирер сөз айтты. 

— Мынабу адамдар менин муруттарым, дейт, булар да орустарга мен сыяктуу 
кызмат кылат,— дейт. 

Воронцов көзү менен бир чолуп өтүп, аларга да башын ийкеди. 
Шайыр, кара көз, кабагы жылма чечен Хан Магома да кайра-кайра башын чулгуп, 

Воронцовго бирдеме деди. Айтканы күлкүлүү сөз болууга тийиш, анткени аппак 
тиштерин кашкайта Ханефи да ырсайды. Ал эми сары чийкил Гамзало жалгыз кызыл 
көзүн Воронцовго бир жарк эткизип, кайрадан атынын кулагын тиктеп калды. 

Воронцов менен Ажымурат нөкөрлөрүн ээрчитип, сепилге карай жөнөгөндө, цептен 
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чыгарылган солдаттар туштуштан анталап, өз ара пикир алышып жатышты: 
— Далайдын башын жуткан эле, каргыш аткыр! Эми карап тур, ага сый-сыпат 

көрсөтөт,— деди бирн. 
— Ошентпеген дечи, Шамилдин чоң командири болчу, Эми, албетте... 
— Эмне деген менен жигиттин жигити го, чиркин... 
— Тетиги сары чийкилин кара, сүзүп ийчү букача карап турат. 
— Ой, өзүчү, өзү бир ит болсо керек дейм. 
Айтор баарынын көзүнө өзгөчө түшкөнү сары чийкил болду. 
Жолго жакын жерде жыгач кыйып жатышкан солдаттар көрмөкчү болуп жүгүрүп 

чыгышты. Офицерлер аларды жекире баштады эле, Воронцов аны токтотуп койду. 
— Мейли, өздөрүнүн эзелки таанышын көрө беришсин. Сен мунун ким экенин 

билесиңби? — деп Воронцов ар бир сөзүн басым менен айтып, жакын турган бир 
солдаттан сурады. 

— Билбеймин, таксыр. 
— Ажымурат, уктуң беле? 
— Укпагандачы, таксыр, аны далай талкалаганбыз. 
— Бирок бул да калышкан жок го. 
— Так ошондой, таксыр,— деп жооп берди солдат. Башчысы менен сүйлөшкөнүнө 

ал жыргап калды. 
Өзү тууралуу аңгеме болуп жатканын сезген Ажымурат жымыя күлүп турду. 

Ошентип, Воронцов көңүлү өтө куунак абалда сепилге кайтты. 
Россиянын Шамилден кийинки эң мыкты, кудуреттүү душманын так өзү колго 

түшүрүп алганына Воронцов катуу кубанды. Бир гана жагымсыз нерсе: Воздвижен 
тарабындагы аскерлердин кол башчысы генерал Меллер Закомельский эле. Чындап 
келгенде, бардык ишти ошол аркылуу жүргүзүү керек эле. Бирок Воронцов ага 
билдирбестен, өз бетинче иштеди. Ошондой болгон соң бир жагымсыз жагдай келип 
чыгышы мүмкүн эле. Ушул ой гана Воронцовдун өскөн көңүлүнө аз-аздап кир түшүрдү. 

Үйүнө жеткенден кийин Воронцов Ажымураттын муруттарын полк адъютантына 
тапшырды да, Ажымуратты өз үйүнө киргизди. 

Жасана кийинген княгиня Марья Васильевна өзүнүн алты жашар, тармал чач, 
татынакай баласы менен бирге мейманканада Ажымуратты күлүп-жайнап каршы алды. 
Ажымурат колун көкүрөгүнө басып, таазим этти да, бир аз салтанаттуу түр менен 
тилмеч аркылуу мындай деди: мен князды өз досум деп эсептеймин, анткени ал мени 
өз үйүнө түшүрүп отурат, ошондуктан мен үчүн анын өзү кандай ардактуу болсо, анын 
бала-чакасы да ошондой ардактуу, деди. Ажымураттын сырткы кебетеси да 
адептүүлүгү да Марья Васильевнага жагып калды. Ал аппак болук билегин сунганда 
Ажымурат кысылып, кыпкызыл болуп кетти. Анын бул мүнөзү да катуу жакты. Княгиня 
Ажымураттын отурушун өтүнүп, кофе ичесизби, деп сурады да, анын жообун күтпөстөн 
кызматкерине кофе алып келүүнү тапшырды. Бирок кофе алып келинген кезде 
Ажымурат ичпей койду. Ал бир аз орусчага түшүнчү, бирок сүйлөй алчу эмес. Ал эми 
түшүнбөгөн учурунда күлүмсүрөп отурат. Анын ушул жаркын чырайы тигил 
Полторацкийге кандай жаккан болсо, Марья Васильевнага да ошондой жакты. Марья 
Васильевнанын көзү ойноктогон тармал чач Булька деген жанагы баласы энесинин 
жанынан чыклай Ажымураттан көз айырбайт, анткени анын ашкан баатыр экенин бул 
да далай уккан болучу. 

 Ажымуратты аялынын жанында калтырып, Воронцов Ажымураттын берилгендиги 
тууралу чоңдорго кабар жеткирүү үчүн кеңсеге кетти. Ошол канаттагы аскерлердин 
башчысы, Грозный шаарында турган генерал Козловскийге билдирме жазып, өз 
атасына кат жазып болгондон кийин Воронцов дароо үйүнө кайтты. Коркунучтуу жат 
адамды жанына калтырып кеткенине аялым таарынып калдыбы, деп ичинен убайым 
жеп келатты. Ичке түйгөн бир ою — ал адамды таарынтпоо да керек, ыгы жок алпечтеп 
жибербөө да керек. Бирок княздын убайымы орунсуз болуп чыкты. Анткени Ажымурат 
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Воронцовдун өгөй уулу Бульканы алдына алып, күлө сүйлөгөн Марья Васильевнанын 
сөзүн тилмечтин айтуусу боюнча байымдап угуп, башын ийип, орундукта отурган экен. 
Марья Васильевнанын ага айтканы: кез келген адамга мактаган нерсесин бере 
бербеңиз, көп узабай Адам атача жылаңач каласыз... 

Князь үйгө киргенде, Ажымурат алдындагы баланы жерге түшүрдү, бала анын бул 
аракетине таңданып, таарынып, бултуя калды. Ажымурат ордунан туруп, куунак түрүн 
дароо өзгөртө коюп, байсалдуу, суз калыбына өттү. Ал Воронцов отурган учурда гана 
кайра отурду, анан Марья Васильевнанын сөзүнө жооп кайтарып, биздин салтыбыз 
ушундай —дос эмне жактырса, ошону берүү керек, деди ал. 

— Сеники бала мага дос,— деди ал орусчалап. Ушул учурда кайрадан алдына 
отурган Бульканын тармал чачын сылады. 

Марья Васильевна күйөөсүнө француз тилинде мындай деди: 
— Мынабу каракчың сонун экен. Булька анын канжарына кызыгып карай баштады 

эле, башы бойдон бере салды. 
Булька өгөй атасына канжарды көрсөттү. 
— С’est ma objet ole prix1 —деди Марья Васильевна. 
— II foudra troubei l'oreogiod de lui faisg cadeau2 —деди Воронцов. 
Ажымурат жер карап отурду жана алдындагы баланын тармал чачынан сылап, 

кайра-кайра: 
— Жигит, жигит,— деп коёт. 
— Сонун канжар экен,—деди Воронцов ортосунда жолчосу бар курч болот 

канжарды кынынан чыгарып көрүп. — Ыракмат айт. 
— Сурачы, менден эмнени каалайт экен,— деди Воронцов тилмечке карап. 
Тилмеч түшүндүрдү эле, Ажымурат дароо жооп кайтарды: мага эчтеменин кереги 

жок, бир гана өтүнүчүм — мени намаз окуй тургандай бир жерге жайгаштырса экен, 
деди. Воронцов кызматкерин чакырып алып, ага Ажымураттын өтүнүчүн орундатууну 
табыштады. 

Ажымураттын өзүнө арналган бөлмөдө жалгыз калгандан кийин анын кебете-
кешпири заматта өзгөрө түштү: жанагы жайдарылык да, жанагы байсалдуулук да тез 
жоголуп, эми анын жүзүндө убайымдын белгиси ойной баштады. 

Воронцовдун көрсөткөн ыкласы мунун ойлогонунан алда канча ашып түштү. Бирок 
ыклас канчалык арткан сайын Ажымураттын Воронцовго, анын офицерлерине деген 
ишеними ошончолук азая берди. Ал баарынан күдүктөндү: кармап алып, буту-колума 
кишен салып, Сибирге айдап жиберер же жөн эле өлтүрүп салар, ден коркту. 
Ошондуктан ал сактана баштады. 

Бөлмөгө кирген Элдардан ал муруттардын кайда жайгашканын, аттардын кайда 
турганын, куралдарынын алынган-алынбаганын сурады. 

Элдар: аттар княздын ат короосунда, адамдар сарайга жайгашышты, курал-
жарагыбызга тийген жок, азыр тилмеч биздин кишилерге тамак, чай берип жатат 
дегенди айтат. 

Ажымурат таң калып, башын чайкады да, даарат алып, намаз окуганга киришти. 
Намазын окуп болгондон кийин өзүнүн күмүш канжарын алдыртып, буунуп-түйүнүп 
алды да, жазмыштын көрсөтөрүн күтүп, малдаш урунуп тактага отурду. 

Саат төрттөн өткөндө аны тамакка, княздыкына чакырды. 
Дасторкон үстүндө Ажымурат палоодон башка эчтеме жеген жок. Ошондо да 

табактагы палоодон Марья Васильевна алган жерден алып жеп отурду. 
— Ууландырып өлтүрүп жүрбөсүн деп чочулап жатат окшойт, ал мен алган жерден 

алды,— деди Марья Васильевна күйөөсүнө. Ошондон кийин Ажымуратка карап тилмеч 
аркылуу: келерки намазыңызды кайсы мезгилде окуйсуң деп сурады. Ажымурат беш 
манчасын көтөрүп, күн жакты нускады. 

                                            
1
 Бул өтө баалуу буюм (французча). 

2
 Мунун сыйына сый көрсөтүүнүн иретин табуу керек (фр.) 
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 — Демек, жакындап калыптыр да. 
Воронцов саатын алып, серпилмесин басып койду эле, саат төрттөн беш мүнөт 

өткөнүн билдирип, коңгуроо кагылды. Сааттын үнү Ажымуратка жагып калса керек, ал 
дагы да коңгуроону койдуруп саатты кармап көрдү. 

 — Voila l’occasion. Donnes-lui la montre1 — деди Марья Васильевна күйөөсүнө. 
Воронцов ошол замат эле Ажымуратка саатын сунуш кылды. Ажымурат колун 

көкүрөгүнө басып, саатты алды. Ал бир нече ирет серпилмесин басып, сааттын үнүн 
тыңшады. Макулдагандай башын ийкеп коёт. 

Тамак ичилип болгон кезде князга Меллер-Закомельскийдин адъютанты келгенин 
билдирди. 

Адъютанттын айтымына караганда, генерал Ажымураттын быякка чыкканын 
уккандан кийин анын өзүнө бул тууралу маалымдалбаганына катуу нааразы болуптур, 
эми Ажымуратты тезинен быякка жиберсин деп буюруптур. Воронцов генералдын 
буйругу орундалат дегенди айтып, тилмеч аркылуу генералдын талабын Ажымуратка 
билдирди, анан Меллерге бирге баралы деп ага өтүнүч кылды. 

Марья Васильевна адъютанттын эмне себеп менен келгенин билгенден кийин, өз 
күйөөсү менен генералдын ортосунда араздашуу туулушу мүмкүн экенин түшүнө койду. 
Ошондуктан, күйөөсү канча айтса да тил албастан, генералга тигилер менен чогуу 
барууга камына баштады. 

— Vous feriez beaucoup meieux de regter, c’yet affaire, mais pas la votre2. 
— Vous ne pouvez pas mempeher d’aller voir madame le genrale3! 
— Башка убакытта барсаң болот го. 
— Мен азыр баргым келет. 
Айла канча, Воронцов макул болду, ошентип, үчөө чогуу жөнөп кетти. 
Булар үйгө киргенде, Меллер Марья Васильевнаны суз адеп менен өз аялына 

жолуктурду да, адъютантка: Ажымуратты оозгу бөлмөгө отургузун, буйрук болмоюнча 
эч жакка чыгарба, деп тапшырды. 

— Жүрүнүз,— деди да, генерал төркү үйдүн эшигин ачып, князды өзүнөн мурун 
киргизди. 

Бөлмөгө киргенден кийин княздын бет алдына тура калып, ага отур да дебестен, 
Меллер тике сөз баштады. 

— Бул жердеги аскер башчысы менмин. Ошондуктан душман менен жүргүзүлө 
турган сүйлөшүүнүн баары мен аркылуу жүргүзүлүшү керек. Ажымураттын быякка чыга 
тургандыгы жөнүндө эмнеге кабарлаган жоксуз? 

— Мага чалгынчы келип, Ажымураттын мага берилмекчи болгонун айтты,—деди 
Воронцов. Генералдын ачууланып турганын көрүп жана ачуу аралаш андан жаман сөз 
угарын сезип, ал да ызаланып сурдана баштаган эле. 

— Мага эмнеге кабарлаган жоксуз деймин? 
— Ошентейин дедим эле, барон, бирок... 
— Мен сизге барон эмесмин, мартабалуу таксырмын. 
Так ушу жерде барондун көптөн бери ичте кайнаган ызасы бурк этип сыртка чыкты. 

Ал кемирип жеп жүргөн бир оюн айтып салды. 
— Өз падышама жыйырма жети жыл кызмат өтөгөндө, кечээ гана кызматка 

аралашкан адамдар өзүнүн ата даңкын пайдаланып, өзүнө тиешеси жок ишти менин 
сыртымдан бийлесин деп кызмат кылып жүргөн эмесмин. 

— Мартабалуу таксыр! Ылайыксыз нерсени айтпооңузду суранамын,—деп 
Воронцов анын сөзүн бөлдү. 

— Чынын айтып жатамын. Жол бербеймин... — деп генерал мурункудан бетер 
ызалана баштады. 

                                            
1
 Мына, жолу табылды, Ага саатыңды бер (французча). 

2
 — Сенин барбаганың жакшы болоор эле, бул сенин ишиң эмес, Менин ишим. 

3
 — Сен менин генералдын зайыбына барышыма тыюу сала албайсың (французча). 
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Так ушул учурда, көйнөктөрү шуудурап бөлмөгө Марья Васильевна жана 
Меллердин аялы, орто бойлуу, сыпайы айым кирип келди. 

— Сабыр этиңиз, барон, сабыр этиңиз, Симон сизге кастык ойлогон жок,— деп үн 
катты Марья Васильевна. 

—Менин айтып жатканым ал эмес, айым... 
— Ошондо да, муну коё туралы. Эгешкенден кеңешкен артык деген эмеспи. Тү, мен 

эмне деп жибердим... — деп айым күлүп жиберди. 
Ошондо, сулуу айымдын балдай таттуу күлкүсүнө көнүлү жибип, генералдын ачуусу 

таркай баштады. Муруту дирилдеп, өңүнө жылуу чырай кирди. 
— Меники чекилик, аны мойнума аламын,— деди Воронцов,— бирок... 
— Мен да кызууланып кеттим,— деди Меллер. 
Ошентип, булар кайта татуулашты, булардын эмики чечими Ажымуратты убактылуу 

Меллердикинде калтырып, андан соң сол канаттагы башчыга жибермек болушту. 
Ажымурат ирегелеш бөлмөдө отурган эле, тигилердин эмне айтканын түшүнбөсө 

да, эң керектүү нерсени жакшы баамдады: булардын чатагы Ажымурат тууралу болуп 
жатат. Анын Шамилден кетип, быякка келиши — орустар учүн өтө маанилүү окуя. 
Ошондуктан, не айдатып, не өлтүрүп көзүн тазалабаса, анын тигилерден көп нерсени 
талап этиши мүмкүн болот. Анын дагы бир аңдаганы: Меллер-Закомельский, начальник 
аты болгону менен өз карамагындагы Воронцовдой өтүмдүү эмес. Андай болгон соң, 
арка кылар адамы Меллер эмес, Воронцов. Ошондуктан, Меллер-Закомельский 
чакырып алып суроо бере баштаганда, Ажымурат көкүрөгүн керип, дымактуу жооп 
кайтарды: тоо арасынан ак падышага кызмат өтөгөнү келдим жана болгон сөздү 
төкпөй-чачпай ошонун сардарына гана, мындайча айтканда башкы кол башчыга, 
Тифлистеги князь Воронцовго гана баяндаймын. 

 

VII 

 
Жарадар Авдеевди госпиталга алып келишти. Госпиталь сепилден чыга бериштеги 

кичинекей үйдө болучу. Жарадарды бош төшөктөрдүн бирине жаткызышты. Мындагы 
оорулуулар төрт киши эле: бири — келте болуп чабалактап жатат, экинчиси безгеги 
кармап, оозу-бети көгөрүп, калч-калч этет, кайта-кайта эстей берет. Булардан башка 
мында үч жума мурун чабуул убагында жараланган дагы эки солдат бар, биринин 
жараты колунда (анысы туруп басканга жарайт), экинчиси ийнинен жарадар болгон 
(анысы төшөктө отурат). Келте оорусунан башкасы жаңы алып келинген Авдеевди 
курчап алып, алып келгендерден сурамжылай башташты. 

— Кээде ок мөндүрдөй жаап турат, ошондо да түк эчтеме болбойт. Бул жолу болсо 
беш жолу гана ок атылды,— деди алып келгендердин бири. 

— Ар ким өз бешенесиндегини көрөт да! 
— Ох! — деп катуу онтоп жиберди Авдеев төшөккө жаткызган кезде. Мындан кийин 

ал кабагын катуу түйүп, үнсүз, буттарын гана тынымсыз тыбырчылатып жатты. 
Эки колу менен жаралуу ичин кармап, бир багыттан көзүн албайт. 

Доктор келип, жарадарды көмкөрөсүнөн жаткызды да, ок чыккан жери бар болду 
бекен деп арка жагын карады. Аркасы менен далысындагы кайчылашкан ак тактарды 
көрүп, доктор: 

— Мына бу эмне? — деп сурады. 
— Бул эски так, таксыр,— деп Авдеев кыңкыстап жооп  кайтарды. 
Ал акчаны ичкиликке жумшап койгону үчүн жеген таягынын тагы эле. 
Авдеевди кайрадан чалкасынан жаткызышты. Доктор жарадардын ичинде туруп 

калган окту резинка аспап менен алмакчы болуп, узак чукуласа да, ала албай койду. 
Андан соң кетип калды доктор. Доктор жаратты чукулаган кезде да, аны таңып жаткан 
кезде да Авдеев кың дебей тиштенип жатты. Доктор кеткенден кийин, ал көзүн ачып, 
айланасына таңдана карады. Оорулууларга, дарыгерге карап жаткан сыяктуу, бирок эч 
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кимди көрбөдү, көзүнө таңкаларлык башка нерселер тартылды. 
Авдеевдин жолдоштору Панов менен Серегин келди. Авдеев бет алдын таңдана 

караган калыбында жанагы үйдө жатат. Эки көзү тиги келген жолдошторуна кадалуу 
болсо да, аларды көпкө тааный албады. 

— Петр, үйүңө айта тургандай салам-дубаң жокпу? — деди Панов. 
Авдеев Пановдун жүзүн тиктеп жатса да, үн каткан жок. 
— Үйгө айткындай салам-дубаң жокпу деп атам?— деп сурады Панов дагы да анын 

мупмуздак колун кармап. 
Авдеев эсин жыйгандай: 
— А, Антоныч турбайсыңбы! 
— Ооба, менмин. Үйүңө айткыдай саламың жокпу? Мына, Серегин жазып жиберсин. 
Авдеев араңдан-зорго Серегин жакка назарын оодарып, үн катты: 
— Серегин, жазасыңбы?.. Анда мындай деп жаз: «Балаңыз, Петруха аркы дүйнөгө 

сапар тартты де...» Агамды көрө албастык кылдым эле. Мен сага айттым эле го. Ал эми 
көңүлүмдө капалык жок, өмүр сүрө берсин; Кудай бет алган жагынан жалгасын, 
тилектешмин. Ушундай деп жаз. 

Ушуну айтып, Пановдон көз айырбай, ал узак убакыт унчукпай жатты. 
— Айтмакчы, канжаңды таптыңбы?—деп сурады ал күтпөгөн жерден. 
Панов үнсүз башын ийкеди. 
— Канжаңды таптыңбы дейм? — деп кайта сурады Авдеев. 
— Таптым. Баштыгымда экен. 
— Баса десең. Кана, эми менин колума чырак бергиле, азыр жан таслим болом,— 

деди Авдеев. 
Так ошол учурда Полторацкий келип, солдатынын көңүлүн сурады. 
— Кандай, тууган, жакшысыңбы? 
Авдеев көзүн жумуп, башын чайкады. Жайык жүзү кумсарып, сурданып кеткен. Ал 

жооп кайырбады. Бир аздан кийин гана Пановго карап дагы да үн катты: 
— Чырак бер. Жан таслим болом. 
Колуна чырак карматмакчы болду эле, бирок манжалары бүгүлбөй койду, ошондо 

жанындагылар чыракты анын манжаларынын арасына кыстарып кармап турушту. 
Полторацкий кетип калды. Ал кеткенден кийин беш мүнөт өткөндө дарыгер Авдеевдин 
жүрөгүнө кулагын такап: «каза болду» — деди. 

Тифлиске жиберилген билдирүү кагазда Авдеевдин өлүмү мындайча сүрөттөлдү: 
«23-ноябрде Кура полкунун эки ротасы жыгач кесүүгө сепилден чыккан эле. Түш ченде 
бир топ тоолук жыгач кесүүчүлөргө капылет чабуул жасады. Алдынкы цептегилер 
чегине баштаган эле, так ошол мезгилде экинчи рота найзалап, тоолуктарды кайра 
сүрүп таштады. Урушта эки солдат жеңил жарадар болуп, бирөө өлдү. Ал эми 
тоолуктардан өлгөндөр, жарадар болгондор бар, алар жүз чакты адамынан 
айрылышты.» 

 

VIII 

 
Воздвижен госпиталында Петруха дүйнөдөн кайткан күнү анын картаң атасы, 

агасынын аялы (Авдеев солдатка ошол агасы үчүн кеткен эле) жана агасынын бойго 
жеткен кызы кырчылдаган суук кырманда сулу бастырып жатышкан болучу. Мындан 
бир күн мурда калың кар жааган эле, таңга жуук чыкыроон күчөгөн. Короз үч 
чакыргандан кийин чал уйкусунан ойгонуп, кыроо баскан терезеден айдын жарык 
шооласын көрүп, печтен түшүп келген да, өтүгүн, тонун, тумагын кийип, кырманга 
жөнөгөн. Анда эки сааттай жумуш жасаган соң, чал үйүнө келип баласын да, аялдарды 
да ойготкон. Аялдар менен кыздар барса, кырман тазаланган экен. Жыгач күрөк менен 
шыпыргы борпоң карга сайылуу турат. Боо-боо сулу айнектей кырмандын үстүнө эки 
катар төшөлгөн. Ал жер. ден баргандар токмокторду бөлүп алышып, сулуну бир 
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калыпта ыргак менен сабоого киришкен. Чал оор токмок менен сулунун сабагын 
жанчса, кызы сулунун машак жагын сабап, келини боону оодарыштырып жаткан. 

Ай батып, таң сөгүлө баштады. Кырмандагылар биринчи катар сулуну бастырып 
болгон кезде чалдып улуу баласы Аким келди, үстүндө чолок тон, башында тумак. 

Атасы жумушун токтотуп, токмокко сүйөнүп туруп: 
— Эмне жалкоолонуп жүрөсүң сен? — деп зекиди. 
— Аттарды жайгаштыруу керек го. 
— Аттарды жайгаштыргычын,— деп мазактады атасы. — Кемпир бар эмеспи. 

Токмокту ал. Тим эле эсирип кеттиң. Аракеч! 
— Мага арак берген сен белең? — деп күңкүлдөдү баласы. 
— Эмне дейсиң? — деп чал чапканын токтото коюп, баласына каардана карады. 
Баласы унчукпастан токмокту алды. Эми сулуну төртөөлөп сабай башташты, шарт-

шурт, шарт-шурт, шарт-шурт, шарт-шурт этет... «Шарт» эткени — чалдын салмактуу 
соккусунун үнү. 

— Чүйлүсүн карачы мунун, куду мырзанын чүйлүсүндөй бар. Менин ычкырым да 
жетпейт го,— деп үн катты чал, жумуш ыргагын бузбастан, токмогун төбөсүнө көтөрө, 
бир пас тынчып туруп. 

Сулунун экинчи катары да бүтүп, аялдар саманды тырмап, сыртка чыгара баштады. 
— Сен үчүн кеткен Петруха да акмак. Солдатка барсаң теске салып, таскагыңды 

чыгарар эле. Петруха болсо быякта сендейлердин бешөөнө татычу. 
— Болдучу эми, ата,— деди келин саманды чыгарып жатып. 
— Тамакка келгенде баса каласыңар, бирок жарытып жумуш кылган бириң да жок. 

Петруха болсо силердей эмес, эки кишинин жумушун жалгыз өзү иштечү... 
Жүн байпакчан, жаңы чокойчон кемпир короо жактан жалгыз аяк жол менен карды 

кычырата басып булардын жанына келди. Эркектер сапырыла элек топон аралаш 
данды күрөп, аялдар менен кыздар шыпырып жатышты. 

— Шайланган киши келип кетти. Төрөгө кирпич ташыйсыңар дейт,— деди кемпир. —
Тамак белендеп койдум. Барасыңарбы? 

— Болуптур. Чабдар атты кош да, жөнө,— деди чал Акимге. — Эсиңде болсун, дагы 
да бая күнкүдөй кылып жүрбө, жооп бере албайм сен үчүн. Петруханы унутпассың. 

— Ал барда аны урушчу элең, ал кеткенден кийин кемирип жээриң мен болдум,— 
деп эми Аким да атасына каяша айтты. 

— Жазыгың үчүн урушат да,— деп ачуулана сүйлөдү кемпир. — Петрухадай болуш 
кайда сага. 

— Болбодубу!—деди баласы. 
— Болбогондочу. Ичкиликке жумшап унду түгөттүң, эми болду дейсиң. 
— Эски жаранын оозун чукуп эмне кереги бар,— деди келини. Ушундан соң, 

токмокторун таштап, баары тең үйгө жөнөштү. 
Атасы менен баласынын ортосундагы кыжылдашуу көптөн бери бар эле, Петро 

солдатка кеткен кезден бери башталган болучу. Мүйүздүү болом деп кулагынан 
айрылганын чал ошол кезде эле билген. Ырас, чал билген мыйзам боюнча солдатка 
бала-бакыралуунун ордуна баласыздын барышы ылайык эле. Акимдин төрт баласы 
бар болчу, ал эми Петрда бала жок эле. Анын эсесине Петр атасы сыяктуу ишкер эле: 
шамдагай, эптүү, байымдуу, бышык жигит болучу, эң жакшысы, жумуш десе, каччу 
эмес. Анын жумушсуз бекер жүргөн учуру болчу эмес. Жумуш жасап жаткандарды 
көрсө, атасы сыяктуу дароо колкабыш кылып жиберчү — не чалгы менен эки сол эгин 
чаап берет, не арабага аны-муну жүктөйт, не жыгач кесет, же болбосо отун жарып 
берет. Чал ага жаны ачучу, бирок кылар айла жок эле. Солдатка кеткен өлүмгө кеткен 
менен барабар эле. Солдат деген сынып түшкөн бутакка тете болучу, ошондуктан 
убайым жеп, жанды кейитүүнүн кажети жок эле. Жалгыз гана кез-кезде улуу баласынын 
кычыгына тийүү үчүн чал кичүү уулун эсине алчу. Ал эми энеси болсо, кенжесин көп 
ойлой турган, анан эки жылдан бери, Петрухага акча жибер деп, чалдын кулак-мээсин 
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жей берчү. Бирок чал унчукпай кутулчу. 
Авдеевдердин короо-жайы жакшы эле, чалдын катып койгон акчасы да бар болчу, 

бирок катылуу акчасына тийгиси келчү эмес, ал эми кенжесин оозго алып турганын 
уккан соң, кемпир чалына өтүнүчүн дагы айтып, сулуну сатканда ага эң кур дегенде бир 
сом салып жибер демекчи болду. Ал ушундай да кылды. Жаштар байбачанын 
кызматына кетип, чал экөө ээн калгандан кийин кемпир аны сулунун акчасынан 
Петрухага бир сом салдырууга көндүрдү. Кыскасы, күндөрдүн бир күнүндө, сапырылып 
алынган он эки чейрек сулу капка салынып, каптын оозу тигилип, үч чанага артылган 
кезде, кемпир дьячокко өзү айтып жаздырган катты чалынын колуна тапшырды. Чал 
шаарга барары менен баласынын атына жазылган катты, кат менен кошо бир сомду 
жибермекчи болду. 

Бешмант, анын тышынан жаңы тон кийген, балтырына ак чулгоо орогон чал катты 
алып, намыянына салды да, кудайына кулчулук этип, алдынкы чанага отуруп, шаарга 
тартты. Арткы чанага небереси отурду. Шаарга барган соң, чал короо күзөтүүчүгө катты 
окутуп, каттагы сөздү ыклас коюп тыңшады. 

Петруханын энесинин катында эң оболу амандык айтылган, анан бүткүл бала-
бакыранын саламы жиберилген жана да киндик баласынын өлгөнү жазылган. 
Акырында, Аксинья (Петрдун аялы) чогуу тургусу келбей, бөлүнүп башка 
бирөөлөрдүкүнө кетти, «турмушу жакшы, жүрүш турушу ак» көрүнөт делиптир. 
Базарлыкка жиберилген бир сом да оозго алыныптыр. Каттын эң аягында кайгыга 
баткан байкуш кемпир камыгып отуруп, өз оозунан дьячокко сөзмө-сөз мындай деп 
жаздырыптыр: 

«Ал эми дагы да, сүйүктүү менин перзентим, каралдым Петруша, сени сагынып, 
саргайгандан көзүмдүн жашы көл болду. Айланайын күнүм менин, мени кантип кыйып 
таштап кеттиң...» Так ушул жерге жеткенде кемпир өңгүрөп ыйлап жиберген да: 
  — Болду го эми,— деген эле. 

Кат ошол калыбында кетти, бирок тагдырдын жазмышы ушул экен, аялынын үйдөн 
кеткенин угузган кабар да, бир сом акча да, энесинин акыркы сөздөрү да Петрухага 
жеткен жок. Кат да, акча да кайтып келди, ошону менен кошо Петруханын согушта 
жүрүп, «падышаны, Ата Мекенди жана православие динин коргоо жолунда» каза 
тапканы тууралу кабар келди. Аскердик катчы ушундай деп жазыптыр. 

Ушул кабарды уккандан кийин кемпир бош убактысын ыйлоо менен өткөздү, андан 
соң жумушуна киришти. Биринчи жекшемби жеткенде, чиркөөгө барып, баласына дуба 
окутуп, тие берсин айттырды. Кудайдын кулу Петрду эскере жүргүлө деп, боорукер 
адамдарга кайыр-садага үлөштүрдү.  

Сүйүктүү эринин өлгөнүн угуп, Аксинья да ыйлап-сыктады. Өзүнүн кошогунда 
күйөөсү менен бир гана жыл өмүр сүргөнүн, эринин кырчындай кезинде кыйылып, өз 
өмүрүнүн өксүгөнүн айтып, муңун чыгарды. Петр Михайловичтин ак саргыл көкүлү да, 
анын махабаты да, жетим калган Ванька менен бирге өзүнүн зар чеккени да оозго 
алынды. Ошону менен бирге, ар кимдин эшигинде күн өткөзүп жапа тарткан өз аялына 
Петрдун жаны ачыбай, агасына жаны ачыганын айтып наалыды. 

Ал эми чынында Аксинья Петрдун өлгөнүнө ичинен кубанды. Анткени ал приказчик 
менен көңүлдөш болуп, кайрадан кош бойлуу болуп калган эле. Аксинья ошонун үйүндө 
туручу, аялды өзүнө каратарда ал үйлөнөм деп убада берген эле. Ошондуктан эрге 
тийсе, эми аны эч ким да зекий албайт. 

 

IX 

 
Англияда тарбия алган, орус элчисинин баласы Михаил Семенович Воронцов өз 

заманында мартабалуу орус төрөлөрүнүн арасындагы ашкан билимдүү кишилердин 
бири эле. Даражасы кичинелерге келгенде ары мансапкор, ары кичи пейил болсо, 
даражасы чоңдорго келгендерге ары адептүү, ары кылдат эле. Бийликсиз да, 
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багынбоочулук да турмуш жок деп билчү ал. Жогорку чин, орден дегендин баары тең 
жалгыз өзүндө бар эле жана да эл арасында айтылуу аскер кызматкери, Краондун 
жанындагы урушта Наполеонду да жеңген адам катары эсептелчү, 51-жылы жашы 
жетимиштен ашса да, өзү дале тың эле. Жүргөнтурганы чыйрак эле. Эң башкысы — 
акылы жүйрүк, айлакер, алгыр эле, ушул өнөрүн өз бийлигин арттырып, даңкын 
жайылта берүүгө пайдалана билчү. Өзү мол байлыктын ээси болучу. Дөөлөтү болсо 
өзүнүн жана зайыбы графиня Браницкаянын мал-мүлкүнөн куралган эле. Анын үстүнө 
Кавказдын наместниги катарында мол киреше таап турчу, өз каражатынын көбүн 
Крымдын түштүк жээгинде сарай жана бак салууга жумшачу. 

1851-жылы 7-декабрде кечкурун анын Тифлистеги сарайынын алдына үч ат чеккен 
курьер арабасы келип токтоду. Үстү-башын чаң баскан, чарчап-чаалыккан бир офицер 
уюган бутун араң жазып, сакчылардын тушунан өтүп, бийик баскыч менен жогору 
көтөрүлдү. Бул Ажымураттын орустарга өткөндүгү тууралу генерал Козловскийдин 
кабарын алып келген офицер эле. Кечки саат алты болуп калган. Воронцов тамак 
ичкени бара жаткан. Так ошол учурда ага курьердин келгендигин маалымдашты. 
Воронцов курьерди дароо кабыл алып, тамакка бир нече мүнөт кечигип барды. Ал 
мейманканага киргенде, үстөлдө княгиня Елизавета Ксаверьевнанын жанында отуздай 
киши отурган экен, бир нече киши терезе алдында туруп турат. Князды көрүп, 
отургандар тура калышты, туруп тургандар жүздөрүн бурушту. Воронцовдун кийгени 
демейдеги аскердик кара бешмант, ийнинде погону бар, мойнуна ак крест таккан. 
Сакал-мурутун тегиздеп кырктырган, жүзү жайдары, конокторго жүлжүйө карап, түлкүчө 
куйтуңдайт, көздөрү күлмүң-күлмүң этет. 

Шыпылдай жумшак басып, меймандардын жанына келди да, кечигип калганы үчүн 
аялдардан кечирим сурады, эркектер менен амандашты, анан грузин элинен чыккан 
княгиня, тоолукча шыңга бойлуу Манана Орбелиани деген сулуу аялга барып, колун 
берди да, аны үстөлгө баштап алып жөнөдү, княгиня Елизавета Ксаверьевна четтен 
келген тикенек муруттуу, чийкил сары генералга өз колун сунду. Грузин князы 
княгинянын курбусу Шуазель деген графиня менен кол кармашып алга басты. Доктор 
Андреевский, адъютанттар жана башка кишилер, аял-эркеги аралаш, тигил алты 
кишинин соңунан ээрчиди. Кафтан, байпак, кепич кийген кызматкерлер меймандарга 
орундук коюп, ашпоз болсо күмүш мискейден идиш-аяктарга ысык сорпо куюп жатты. 

Воронцов узун үстөлдүн орто ченинен орун алды. Бет маңдайына генерал менен 
катар өз аялы отурду. Оң жагында Орбелиани сулуу, сол жагында — тынымсыз 
күлмүңдөгөн, ачакей маржан-мончок тагынган, сымбаттуу, кара тору грузин кызы. 

Княгинянын «курьерден эмне кабар алдыңыз» деген суроосуна Воронцов: 
— Ехсеllent chira amie. Simon allude chante1,— деп жооп берди. 
Андан соң үстөлдө отурган элдин баарына угуза, таң каларлык жаңылыкты баяндай 

баштады. Анын өзү үчүн бул айтарлык жаңылык эмес эле, анткени эки тараптын 
сүйлөшүүлөрү далайдан бери жүрүп жаткан. Ошентип, ал Шамилдин эң жакын, эң 
баатыр шериги, атактуу Ажымураттын орустарга өткөнүн, бүгүн-эртең Тифлиске 
келерин айтты. 

Элдин баары, алтургай буга чейин өз ара азилдешип, күлүшүп, үстөлдүн эң аркы 
четинде отурган жаштар да, адъютанттар менен чиновниктер да жым боло калып, 
аңгемеге кулак төшөштү. 

Картаң князь аңгемесин аяктаган кезде, үй ээси княгинянын жанындагы тикенек 
муруттуу чийкил сары генералдан: 

— Айтыңызчы, генерал, Ажымуратты кездештирген учуруңуз болду беле?— деп 
сурады. 

— Далай ирет кездештиргем княгиня,— деди да, ал 43-жылы тоолуктар Гергебилди 
алгандан кийин Ажымурат Пассек деген генералдын отрядына туш келип калып, 

                                            
1
 — Эң сонун, сүйүктүү досум. Семендун жолу болуптур. (фран.) 
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алардын дээрлик көз алдында полковник Золотухинди өлтүрүп кеткенин айтты. 
Генералдын чечилип сүйлөгөнүнө көөнү жай болгондой, Воронцов анын аңгемесин 

жайдары, жаркын кебетеде угуп отурду. Бирок ошого удаа эле Воронцовдун өңү 
өзгөрүлүп, солгун тарта калды. 

Аңгеменин кызыгына батып алган генерал эми Ажымурат менен экинчи жолу кандай 
кездешип калганын баяндай баштаган эле. 

— Эсиңизде болсо керек, таксыр,— деди генерал,— ошо жылы жортуулда, жардам 
берген учурда алдыбыздан бөгөт болгон ошол эле да. 

— Кайдан дейсиз? — деп Воронцов көздөрүн жүлжүйтө кайра сурады. 
Кеп мындай: Даргин жортулуунун учурунда князь Воронцов баштаган бир топ аскер 

жоонун кысмагында калып, текши кырылып кала жаздаган болучу, арттан куул жеткен 
жаңы аскердин жардамы аркасында гана алар алда-жалда менен аман калышкан эле. 
Баатыр генералдын «жардам» деп жатканы ошол окуя. Воронцов баштаган Даргин 
жортуулу баштан-аяк жаман жортуул болгондугу, бул жортуулдун убагында орустар 
өлгөнү, жарадары бар экени, көп адамынан, бир нече замбирегинен айрылгандыгы 
элдин баарына белгилүү болучу. Ошондуктан, Воронцовдун көзүнчө бирер киши бул 
тууралу кеп козгосо да, анын падышага жазган маалымдоосуна ылайык, ал жортуул 
орус аскерлеринин эң сонун ийгиликке жеткен жортуулу болду деп мүнөздөй турган. Ал 
эми «жардам» деген сөз жортуулдун эч кандай сонун жери жок экенин, кайта анын өзү 
далай адамдын түбүнө жеткенин ачык көрсөткөн сөз эле. Ушуну элдин баары биле 
коюп, бирөөлөрү генералдын сөзүнүн төркүнүн укпагансып отурду, экинчи бирөөлөрү, 
эми эмне болор экен дегендей элеңдей калды, кай бирөөлөрү бири-бирине кабак 
кагышып, мыйгынан күлүштү. 

Жалгыз гана чийкил сары генерал түк эчтемени сезген жок. Өз аңгемесинин 
кызыгына берилген калыбында ал Воронцовдун жанагы суроосуна: 

— Жардам учурундагыны айтам, таксыр,— деп жооп кайырды. 
Сүйгөн аңгемесин бир баштаган соң болобу, тигил генерал окуяны баштан-аяк 

баяндай берди: «Ошол Ажымуратыңыз заматта аскерди бөлүп таштады, ал эми эгер 
бизге жардам келип жетпегенде,— «жардам» деген сөздү ал айрыкча маани берип 
айткан шекилдүү,— элдин баары ошол жерде кырылып калар эле, эмне десеңиз...» 

Генерал кебин бүтүрө алган жок, анткени иштин жайын түшүнгөн Манана 
Орбелиани генералдын сөзүн бөлүп, Тифлисте түшкөн үйүңүз жайлуубу, деп сурады. 
Генерал таң калып, элди көзү менен кыдырата бир карап өттү, анан үстөлдүн ар жак 
четинде отурган өз адъютантына карады, ал эми адъютанты да ага чекилигин 
аңгарткан кишиче тигиле карап отурган экен,—ошондо түшүнө койду. Жөн-жай сураган 
княгиняга жооп кайтарбастан, кабагын түйүп, алдындагы тамакты шашып-бушуп 
жегенге киришти. Табактагы тамактын даамын да, тузун да аңдабай, бүкүлүү-бүкүлүү 
жута берди. 

Элдин баары ыңгайсыз абалда калган эле, бирок элди ыңгайсыз абалдан куткарган 
грузин князы болду. Княгиня Воронцованын бет маңдайында отурган бул князь өтө эле 
жарым эс, жарым эс болсо да, чебер жасакер, кошоматчы адам эле. Түк эчтемени 
сезбегенсип, ал Ахмет-Хан Мехтулинскийдин жесирин Ажымураттын кандай алып 
качканын айтып, дарылдап сүйлөй баштады. 

— Түн ортосунда кыштакка кирип барыптыр да, керек адамын алып, өз тобу менен 
кайра чаап кетиптир. 

— Ага так ошол аялдын керек болгону кандай? — деп сурады княгиня. 
— Аныи себеби, Ажымурат ошол аялдын күйөөсү менен кас экен, бирок канчалык 

изине түшсө да, хандын өзүн ксзиктире албаптыр, акырында хан ажалынан өлүптүр, 
өчүн анын жесиринен алганы да. 

Княгиня ушул кепти грузин князынын жанында отурган курбусу графиня Шуазелге 
французча айтып берди. 

Графиня Шуазель көзүн жумуп, башын чайкап, француз тилинде: 
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— Quelle norreur!1— деп үн катты. 
— Жок, андай эмес,— деп күлүмсүрөдү Воронцов,— менин угушумча, ал туткун 

аялга нагыз жакшылык менен урмат көрсөтүп, кийин бошотуп жибериптир. 
— Ырас, бирок акчасын төлөтүп бошоткон. 
— Албетте ошондой, анткен менен жакшылык кылган. 
Княздын бул сөзү аңгеменин дагы да улануусуна дем болду. Ажымуратка канчалык 

ашыра маани берилсе, Воронцовго ошончолук зор канымет экенин жарандары аңдаган 
эле. 

— Өзү укмуштуудай жүрөктүү адам! Эң сонун киши! 
— Ырас айтасың, кырк тогузунчу жылы таламандын тал түшүндө Темир-Хан Шура 

шаарына кирип барып, дүкөндөрүн талап кетиптир. 
Үстөлдүн бир жак четинде отурган армян ошол кезде Темир-Хан Шурада болгон 

экен, ал Ажымураттын ошол чабуулун ийне-жибине чейин баяндады. 
Кыскасы, сый тамак мезгилинде элдин кеп кылганы Ажымурат болду. Баары тең 

анын баатырдыгын, акылдуулугун, кайрымдуулугун жарыша мактады. Отургандардын 
бири — Ажымураттын жыйырма алты туткунду өлтүрүүгө буйрук кылгандыгын айтты 
эле, бул ишти да коштой тургандай далил табылды: 

— Анын эмнеси бар экен! — А la gurre comme a la guarre2. 
— Ашкан атактуу адам. 
— Европада туулган болсо, балким, жаңы Наполеон болор эле,— деп жанагы 

жарым эс грузин князы кайрадан жасакерленди. 
Наполеонду оозго алып сүйлөсө, Воронцовго жага турганын, анткени, мойнундагы 

ак крестти Наполеонду жеңгендиги үчүн алганын грузин князы билчү. 
— Наполеон болбосо да, топ жарган генерал болор эле, ал ырас,— деди Воронцов. 
— Наполеон болбогону менен, Мюрат болор эле.  
— Анын аты да Ажымурат. 
— Ажымурат өттү дегиче, эми Шамилдин да күнү бүттү дей бер,— деди дагы бирөө. 
— Алар эми (бул «эми» деген сөздүн мааниси Воронцовдун тушунда деген сөз эле) 

төтөп бере албай турганын сезип жүрүшөт го,— деди экинчи бирөө. 
— Тоut cel est grace a vous3,—деди Манана Орбелиани. 
Князь Воронцов тим эле агылып-төгүлгөн кошомат сөздөрдү тизгиндөөгө тырышып, 

ордунан турду да, жанындагы айымды колтуктап, өтө көңүлдүү калыбында 
мейманканага карай жөнөдү. 

Тамактан кийин меймандарга кофе берилди, ошондо князь элдин баарына 
жадырап-жайнап, мээримин төктү, анан бир маалда тикенек жээрде муруттуу 
генералдын жанына келип, анын окус айткан сөзүн байкамаксан болууга аракеттенди. 

Ал меймандарынын көңүлүн улап, карта ойноого отурду. Эскиче ломбер оюнун гана 
билчү. Аны менен кошулуп ойноочулар грузин князы, анан ломбер оюнун княздын 
камердииеринен үйрөнгөн армян генералы, төртүнчү киши даңкы таш жарып, күркүрөп 
турган Андреевский деген доктор эле. 

Воронцов Александр I нин сүрөтү тартылган алтын тамеки салгычын алдына коюп, 
атлас картаны жая баштаган кезде камердинер, италиялык Джовани күмүш патыныска 
салынган кат алып кирди. 

— Дагы бир курьер, таксыр. 
Воронцов картаны үстөлгө коюп, коноктордон кечирим сурады да, катты ачып, окуй 

баштады. 
Кат уулунан экен. Ал Ажымураттын кандай өткөнүн, Меллер-Закомельский менен 

керише кеткенин жазыптыр. 
Княгиня жанына келип, уулунун эмне жөнүндө жазганын сурады. 

                                            
1
 Эмне деген шумдук! (французча). 

2
 Согуш деген согуш да (французча). 

3
 Ушунун баары сиздин аркаңыз менен (французча). 
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— Жанагы аңгеме жөнүндө. Je a eu quelques desagrements aves la commandant? De 
la place, Simon a eu tort1 But all is well when ends well2, — деди княз. Катты аялына сунду 
да, ызат менен күтүп отурган оюнчуларга карап, карта алыңыздар деп өтүндү. 

Картаны отургандар бөлүп алышкандан кийин Воронцов тамеки салгычын алып, 
бырыш баскан алсыз манжалары менен француз тамекисинен бир чымчым алып 
мурдуна тийгизди да, чачып жиберди; көңүлү көтөрүлүп, жадырап отурган чакта, ал 
дайым ушундай кылар эле. 

 
 
 

X 

 
Эртеси күнү Ажымурат Воронцовго келгенде, княздын кабыл алуу бөлмөсү элге жык 

толтура эле. Алардын ичинде кечээки тикенек муруттуу генерал да бар экен, үстүндө 
аскердик кийим, төшүндө ордендери, князь менен коштошууга келген өңдүү; мында бир 
полк командири да отурат; полктун азык-түлүгүн орунсуз ысырап кылдың, деп амы 
соттомокчу сыяктаиат; отургандардын бири — доктор Андреевский колдоп жүргөн бай 
армян, ал арак менен соода кылат, эми соода шартынын мөөнөтүн узарттырууну сурап 
келиптир; мында урушта каза тапкан офицердин жесири да отурат, үстүнө кара 
кийинген, ал казына акчалай жардам белгилесе экен же балдарымды казынанын 
асыроосуна алсаңыз экен деп арыз киргизмекчи; мында өз элинин салтына ылайык 
көркөм кийинген грузин князы да бар, ал башынан багы тайып, дөөлөтүнөн айрылган 
соң, бош жаткан чиркөө жерин доолап келиптир; мында Кавказды багындыруу 
долбоорун түзүп алып келип отурган пристав да бар экен; алардан башка бир хан 
отурат, анын келгендеги максаты — князга жолуктум деп үйүнө барып мактануу гана. 

Чырайлуу ак саргыл адъютант жигит кезек күтүп отургандарды биринен соң бирин 
княздын бөлмөсүнө киргизип жатты. 

Бир аз сылтый басып, кабылканага Ажымурат шайдоот келгенде, элдин баары ага 
карап калды. Ар кайсы туштан анын атын атап шыбырашкан үндөр угулду. 

Ажымураттын үстүндө жакасы күмүш околуу күрөң бешмант, анын сыртында узун ак 
чепкен. Бутунда кара кепич, жука маасы, чачы алынган башында бапак, анын сыртынан 
ак селде орогон. Ахмет-Хандын чагымы боюнча генерал Клюгенаунун Ажымуратты 
камакка алуусуна, андан кийин Ажымураттын Шамилге өтүшүнө себепкер болгон так 
ушул селде эле. Талдырмач тулку бою саал кыскараак бут жагына кыйшая түшүп, 
кабылкананын паркети менен сылтый басып, Ажымурат чапчаң жүрүп келатты. Алайган 
көзү алды жагына сабырдуу карайт, бирок эч кимди да көзгө илбеген шекилдүү. 

Чырайлуу адъютант аны менен амандашып, князга маалымдаганча отура туруңуз 
дегенди айтты. Бирок Ажымурат отурган жок, эки колун артына кайыра кармап, 
буттарын талтайтып, бир ордунда туруп калды, өзү ушу жердеги кишилерге текебер 
түрдө менсинбей карайт. 

Тарханов деген тилмеч князь Ажымураттын жанына барып, анын ал-жайын 
сураштыра баштады. Ажымурат көңүл кош гана чолок-чолок жооп берип турду. Бир 
мезгилде приставдын үстүнөн чагым кылып келген кумык князы төркү бөлмөдөн чыкты. 
Анын артынан ээрчий чыккан адъютант Ажымуратты чакырып, аны төркү бөлмөнүн 
эшигинен ичкериге киргизип жиберди. 

Ажымурат киргенде Воронцов үстөлдүн четинде туруп турган экен. Башкы кол 
башчынын бырыш баскан ак жүзү кечээкидей жайдары эмес, бир түрдүү токтоо, 

                                            
1
 Ал сепилдин коменданты менен бир аз чатакташып калган көрүнөт. Албетте, Семендуку туура эмес 

(французча). 
2 Анткен менен кайрылуу иште калпыс жок (англисче). 
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алтургай катаалыраак десе да болчудай. 
Бөлмөнүн ичи кең, төрдө заңкайган чоң үстөл, жашыл парда тартылган шаңкайган 

терезелери бар. Киргенден кийин Ажымурат күнгө тотуккан колун куушуруп таазим 
кылды да, башын ийип, кумык тилинде ашыкпай, такдаана сүйлөй баштады. 

— Улуу падышанын ыктыярына жана сиздин карамагыңызга келип турамын. Актык 
демим бүткөнчө, кашык каным калганча ак падышага адал кызмат кылууга шерг 
беремин. Шамилге каршы согушта пайдам тиер деп ойлоймун, анткени ал менин да 
душманым, сиздин да душманыңыз. 

Ажымураттын ушу сөздөрүн орусчага которгон тилмечти угуп болгон соң, Воронцов 
Ажымураттын бетине карады. Ага Ажымурат да карады. 

Арбаша карашкан ушу эки адамдын көз карашында бири-бирине ооз менен айтып 
жеткирүүгө болбой турган жана тилмечтин айтканынан таптакыр башкача сыр бар эле. 
Оозеки айтпаса да алар көз карашы аркылуу бирибирине бар чындыкты билдирди. 
Воронцовдун көздөрү — Ажымураттын бир да бир сөзүнө ынанууга болбойт, анын орус 
аттууга кас экендиги маалым жана ошондой болуп кала берет да, ал эми азыр багынып 
отурган себеби, мындан башка ылаажы жок дегендей. Ажымурат муну эң жакшы билип 
турат, ошондо да өзүнүн ниети калыс экенин далилдеп ишендирмек болот. Ал эми 
анын көздөрү — бул чалдын согушта эмне жумушу бар, андан көрө акырет жайын 
ойлосочу, бирок карт да болсо, мытайым экен, ошондуктан буга сыр билдирбөө керек 
дегендей. Воронцов да муну эң жакшы билип турат, бирок согуштун ийгиликтүү 
болушун ойлоп, Ажымуратка башкача мазмунда үн катты. 

— Буга айт,— деди ал тилмечке (жаш офицерлерге «сен» деп сүйлөө өзүнүн адаты 
болучу). —Биздин мартабалуу падышабыз канчалык кудуреттүү болсо, ошончолук 
мээрими да бар, мен өтүнүч кылсам, мунун күнөөсүн кечип, кызматына алар, деймин. 
Түшүндүрдүңбү? — деп сурады ал тилмечтен, ал эми өзү дале Ажымуратка карап 
турду. — Буга айт, өз амирчимдин эрки кенен жардыгын алганымча муну өзүмө кабыл 
аламын, мында оруну жайлуу, көңүлү көтөрүңкү болушун караштырам. 

Ажымурат дагы кол куушуруп, таазим кылды да, көтөрүлө сүйлөй баштады. 
Тилмечтин түшүндүргөнүнө караганда, анын айтканы мынабу: 30-жылы, Аварстанды 

бийлеп турган учурунда, Ажымурат орустарга адал кызмат кылыптыр, ошондон кийин 
өзүнүн душманы Ахмет-Хан ак жеринен жалаа жаап, генерал Клюгенауга жамандап, 
аны курутмакчы болбогондо, эч качан мурунку бет алган ишинен кайтмакчы эмес экен. 

— Билем, билем,— деди Воронцов (билем десе да, анын баарын ал алда качан 
унуткан эле). — Билем,— деп отура кетти да, Ажымуратка дубал түбүндөгү тактаны 
нускады. Бирок Ажымурат отурган жок. Мартабалуу адамдын алдында отурууну 
ылайык көрбөймүн дегендей ишарат билдирип, карылуу ийнин көтөрүп койду. 

— Ахмет-Хан да, Шамил да менин кас душмандарым,— деди ал тилмечке. —Князга 
айт, Ахмет-Хан өлүп калгандыктан андан кек кайтара албадым, бирок Шамил али 
тирүү, ошондуктан андан өч албай тынбаймын,— деп ал кабагын түйүп, катуу 
тиштенди. 

— Ооба, ооба,— деди Воронцов салмак менен. — Шамилден кандай өч алмак экен, 
сурачы,— деди ал тилмечке. — Айтсаңчы, отурсун. 

Ажымурат бул жолу да отурбады. Ал княздын суроосуна — орустарга өткөн себебим 
— Шамилдин көзүн тазалоого көмөктөшмөкчүмүн, деп жооп берди. 
— Жарайт, жарайт,— деди Воронцов. — Ошондо эмне кылмакчы? Отур, отур... 
Ажымурат отуруп, мындай деди; — эгер аскер берип, лезгин майданына 

жиберсеңиз, бүткүл Дагыстанды Шамилге каршы аттандырамын, ошондо анын 
каршылашар чамасы калбай калат. 

— Дурус экен. Ошондой кылууга болор. Мен ойлонуп көрөйүн,— деди Воронцов. 
Тилмеч Ажымуратка Воронцовдун сөздөрүн түшүндүрду. Ажымурат бир аз ойлонуп 

отурду. 
— Сардарга айт,— деди ал дагы да,— менин балачакам душмандын колунда калды. 
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Бала-чакам туткунда турганда, менин колум байлануу, кызмат кылар чамам жок. Ага 
каршы түз аттансам, аялымды, энемди, балдарымды да өлтүрүп салат. Князь тек 
менин бала-чакамды куткарып береин, мындагы туткундарга башма-баш айырбаштап 
алууга болот го деймин. Ошондон кийин же өлөм, же Шамилдин көзүн оём. 

— Жарайт, жарайт,— деди Воронцов. — Бул тууралу ойлонуп көрөбүз. Азыр болсо 
штаб начальнигине барып, ага өзүнүн абалын, оюн, тилегин толук баяндасын. 

Ажымураттын Воронцов менен алгачкы жолугушуусу ушуну менен бүттү. 
Так ошол күнү кечинде чыгыш үлгүсү менен салынган жаңы театрда италиялык 

опера коюлду. Воронцов өзүнүп атайын ордунда отурду. Алдынкы орундардын бирине 
селделүү Ажымурат аксаңдай басып келди. Жанында Воронцовдун адъютанты Лорис-
Меликов. Чыгыштын, мусулмандын наркын сактаган Ажымурат көргөнүнө таңыркаган 
жок, кайта көңүл кош отурду. Оюндун биринчи бөлүгү бүткөндө, жыйылган элге 
жайбаракат көз жүгүртүп, Ажымурат сыртка чыкты, театрдагы эл ага таң кала карашты. 

Эртеси, дүйшөмбү күнү Воронцовдордун үйүндө демейдеги кече болду. Кышкы 
бактагы кен, жабык, жарык залда музыка күүсү тартылып жатты. Кечеге келгендердин 
ичинде жаш аялдар да, жашы өтүп калган аялдар да, бардыгы көркөм кининген: 
алардын колдору, моюндары, омуроолору да жылаңач, ар кимиси асем кийинген 
эркектин кучагында чыр көпөлөк айлана бийлеп жүрөт. Кызыл Фрак, байпак, башмак 
кийген малайлар буфеттин жанында шампан куюп, зайыптарга конфет таратууда. 
Далай жашка келгенине карабастан, «сардардын» аялы да жакасыз, жеңсиз көйнөк 
кийип, жайдары күлүмсүрөп, меймандарын аралап жүрөт. Кечээки театрдагыдай 
меймандарга кош көңүл көз жиберип турган Ажымуратка келип, бул аял ага тилмеч 
аркылуу бир нече жылуу сөз айтты. Ага удаа Ажымураттын жанына башка аялдар да 
келди, булар да андан кысынбай, уялбай, күлө карашат, баарынын тең сурары бир сөз: 
көргөнүңүз жагабы? — дешет. Алтын эполеттери менен аксельбанттары бар, мойнуна 
ак ленталуу крестин тагынган Воронцов да Ажымураттын жанына келип, элдин 
сураганын ал да сурады. Анын оюнча, ушундагы оюн-зоок Ажымуратка жакпай коюшу 
мүмкүн эмес. Ал эми Ажымурат Воронцовго да, башкаларга да бирдей жооп берди: 
мындай ырасми бизде жок,— деди ал, бирок өздөрүндө мындай расминин болбогону 
жакшыбы, жаманбы, ал жагын ачык айтпады. 

Ажымурат ошол арада да өз бала-чакасын куткарып алуу жөнүндө князь менен 
сүйлөшмөкчү болду эле, бирок Воронцов анын сөзүн укпагансып, басып кетти. Кийин 
Лорис-Меликов Ажымуратка бул жерде иш тууралу сүйлөшүүгө болбойт дегенди айтты. 

Коңгуроолуу саат түнкү он бир болгонун билдирип дыңылдаган кезде, Ажымурат 
Марья Васильевнадан алган саатын чыгарып, убакытты текшерди, анан Лорис-
Меликовдон: кайтууга болобу?—деп сурады. Кайтууга болот, бирок кече бүткөнчө 
кетпей турганыңыз оң,— деди ЛорисМеликов. Бирок Ажымурат аялдаган жок, өзүнүн 
карамагына берилген траш.манкеге түшүп, кайтып кетти. 

 

XI 

 
Ажымураттын Тифлисте жүргөнүнө беш күн болгондо, башкы кол башчынын 

тапшыруусу боюнча ага наместниктин адъютанты Лорис-Меликов келди. 
Ажымурат башып ийип, кол куушуруп, Лорис-Меликовду тосуп алды: 
— Башым да, колум да сардардын кызматына даяр. Кулагым сизде, айтыңыз,— 

деди ал Лорис-Меликовго жыдуу жүз менен карап. 
Лорис-Меликов үстөл жанындагы бийик креслого келип отурду. Ажымурат анын 

маңдайындагы жапыз тактага жайгашып, колун тизесине таяп, башын ийип, Лорис-
Меликовдун айтканын ыклас менен укту. Лорис-Меликов татарча суудай билчү. Князь 
Ажымураттын өткөн кездеги жөн-жайын билсе да, анын тарых-таржымалын өз оозунан 
уккусу келгенин айтты ал. 

— Сен башган-аяк айтып бер, мен жазып алайын, анан орусчага котором. Менин 
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жазганымды князь падышанын өзүнө жиберет,— деди Лорис-Меликов. 
Ажымурат бир пас унчукпай отурду (анын адаты жанындагы кишиси аңгемесин 

аяктаганча сөзүн бөлчү эмес, жана дагы айтар сөзү бар болду бекен дегендей бир аз 
күтүп отурчу). Андан кийин Ажымурат башын көтөрүп, саңсаң бапагын кежигесин 
көздөй түртүп салып, бала кыял жайдары жүз менен жылмайды. Бая күнү Марья 
Васильевнанын ичин элжиреткен ушу жылмаюусу эле. 

— Жакшы болот,— деди ал, өмүр баянын падышанын өзү окуйт го деген ой 
кызыктыргансып. 

— Эң башынан баштап, шашпай, толук айтып бер,— деп Лорис-Меликов чөнтөгүнөн 
дептерин чыгарды. 

— Бул колдон келет дечи, айтар сөз көп, эң көп. Далай-далай иштер баштан өттү 
го,— деди Ажымурат. 

— Бир күндө айтып түгөтө албасаң, калганын эртеси айтарсың,— деди Лорис-
Меликов. 

— Башынан баштайымбы? 
— Ооба, эң башынан башта: кайда туулгансың, кайда тургансың, баарын айт. 
Ажымурат башын төмөн салып, ушул калыпта узак отурду; анан тактанын жанында 

жаткан чыбыкты алды да, чөнтөгүнөн алтын жалаткан, устарадай курч, сөөк саптуу 
болот кестигин чыгарып, чыбыкты жоно отуруп, аңгемесин айтууга киришти. 

— Жаз! Цельмес деген айылда туулгам, биздин тоолуктардын сөзү менен айтканда, 
ал аттын кашкасындай чакан айыл. Бизден эки ок атым жерде Хунзах деген айыл бар, 
ал хандардын мекени эле. Биздин үй-бүлө да алар менен жакын болчу. Менин энем 
хандардын эң улуусу Абунунцал-Ханды өз сүтүн берип багыптыр, менин хандарга 
жакын болгон себебим ошол. Хандар үчөө эле: менин Осмон деген агамын эмчектеши 
— Абунунцал-Хан, мага бир тууган болуп калган — Умма-Хан жана эң кенжеси — 
Булач-Хан,— аны Шамил тик жардан кулатып өлтүргөн. Кандай өлтүргөнүн кийин 
айтармын. Мен он бешке келгенимде, айыл кезген муруттар көбөйүп кетти. Алар жыгач 
кылычтары менен таш сабап: «мусулмандар, газават!» деп жар салып жүрүштү. 
Чечендер бүт бойдон муруттарга өтүштү, аварлар да алар тарабына чыга башташты. 
Ал кезде мен ордодо турчумун. Мен хандардын бир тууганы эсебинде элем. Эмне 
кааласам, ошону иштечүмүн, анан байып кеттим. Аттарым да, куралым да, акчам да 
болду. Эчтемени ойлобостон, убакытты шапар тебүү менен өткөздүм. Казы Молдону 
өлтүрүп, ордуна Гамзат турганга чейин ушундай дооран сүрдүм. Бир күнү Гамзаттан 
хандарга элчи келди. Гамзат хандар газаватты кабыл албаса, Хунзахты чабамын 
дептир. Эми бул жөнүндө ойлонуу керек болду. Хандар орустардан коркушчу, 
ошондуктан газаватты кабыл алууга батына алышпады. Ошондо ханыша мени ортончу 
уулу Умма-Хан менен бирге Тифлиске жиберип, орустун эң чоң начальнигинен 
Гамзатка каршы көмөк сурагыла деп тапшырды. Чоң начальник барон Розен эле. Ал 
мени да, Умма-Ханды да кабыл албады. Көмөк берем дептир, бирок эчтеме иштеген 
жок. Анын офицерлери гана бизге улам-улам келип, Умма-Хан менен карта ойной 
турган болушту. Ага арак-шарап ичирип, жаман жайларга алып барып жүрүштү. Умма-
Хан колунда барын бүт бойдон картага уттуруп жиберди. Ал сырткы түрүнөн 
арыстандай айбаттуу, жолборстой кайраттуу болсо да, кулк-мүнөзү жагынан суудай 
суюк, көңүлчөөк эле. Мен аны дароо алып кетпесем, астындагы аты менен асынган 
жарагын да уттуруп жиберет эле. Тифлистен кайткан соң менин пикирим өзгөрдү. Мен 
ханыша менен хандарга акыл айтып, газаватты кабыл алуу керек деднм. 

Пикириң эмнеге өзгөрдү, орустар жакпадыбы? — деп сурады Лорис-Меликов. 
Ажымурат саал үндөбөй отуруп, анан: 
— Жок, жакпады,— деп чечкиндүү жооп кайтарып, көзүн жумду. — Газаватты кабыл 

алуу керек дешиме себеп болгон дагы бир нерсе бар. 
— Кандай нерсе? 
— Цельместин жаныиан хан экөөбүз үч мурутка туш келип калдык. Экөө качып 
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кутулду, үчүнчүсүн мен тапанча менен атып өлтүрдүм. Куралын алайын деп, жанына 
барсам, ал тирүү экен. Мага карады. «Сен мени өлтүрдүң,— деди ал. — Мен шейит 
кеттим. Бирок сен да мусулмансың, ары жаш, ары алдуу-күчтүү жигитсиң, газаватты 
кабыл ал. Алланын амири ушундай» деди. 

 — Сен канттиң, кабыл алдыңбы? 
— Кабыл алган жокмун, бирок ойлоно баштадым,— деп Ажымурат дагы да 

аңгемесин улантууга киришти: — Гамзат Хунзахка чукул келгенде, анын алдынан 
чалдарды чыгарып;—газават тутууга макулбуз, бир гана анын маанижайын түшүндүрө 
турган адамын жиберсин, дегенди айттырдык. Гамзат чалдардын мурутун кырдырып, 
таноолорун тешкизип, мурундарына күлчө байлатып, кайра жөнөтүптүр. Чалдар кайтып 
келип: Гамзат бизди газаватка үйрөтө турган шайыгын жиберүүгө даяр, бирок ханыша 
аманат кылып өзүнүн кенже уулун жиберсин деп жатат, дешти. Ханыша буга ынанып, 
Булач-Ханды Гамзатка жиберди. Гамзат Булач-Ханга жакшылап сый көрсөтүптүр жана 
агалары да келсин деп киши чаптырыптыр. Ал өз адамынан менин атам хандардын 
атасына кандай кызмат кылган болсо, мен да алардын өздөрүнө ошондой кызмат 
кылмакчымын, деп салам айттырыптыр. Ханыша жарым эс, байымсыз, ары орой аял 
эле, өз бетинче жашаган бардык аялдардын адаты ушундай да. Ал эки уулун бирдей 
жиберүүдөн коркуп, Умма-Хандын жалгыз өзүн жөнөттү. Мен аны менен кошо кеттим. 
Бизди бир чакырым жерден муруттар каршы алып, алар биздин жаныбызда ыр ырдап, 
ок атып, ат ойнотуп жүрүштү. Гамзаттын кошуна жакындаганыбызда, ал өзү чатырдан 
чыгып, Умма-Хандын үзөңгүсүн кармап, ага кыйла урмат көрсөттү. Гамзат мындай 
деди: «Мен силерге эч кандай жамандык кылган эмесмин, кылбаймын да. Бир гана 
мени өлтүрбөгүлө жана элди газаватка келтиришиме жолтоо болбогула. Менин атам 
силердин атаңарга кандай кызмат кылган болсо, мен да өз аскерим менен бирге 
силерге ошондой кызмат кыламын. Мага ордоңордон орун бергиле, силерге акыл 
айтып, көмөктөшөйүн, ал эми өзүңөр каалаганыңарды иштей бергиле», Умма-Хан сөзгө 
чоркок эле, эмне дээрин билбестен, унчукпай турду. Ошондо мен андай болсо, Гамзат 
Хунзахка жөнөсүн, ханыша менен хан аны урмат-сый менен тосуп алат дедим эле, 
бирок сөзүмдү андан ары айттырбады. Так ушул жерден мен биринчи ирет Шамил 
менен Жолугушуп калдым. Ал имамдын жанында турган экен. «Сенден сурап жаткан 
жок, хандан сурап жатат»,— деди ал. Мен эми үн каткан жокмун. Гамзат Умма-Ханды 
чатырга ээрчитип барды. Бир мезгилде Гамзат мени чакырып, Хунзахка жумшады, 
жаныма өз элчилерин кошуп берди. Мен жөнөп кеттим. Гамзатка улуу балаңызды да 
жибериңиз деп, элчилер ханышадан сурай башташты. Меи бир кастык ниет бар экенин 
билип, уулуңузду жибербеңиз, дедим ханышага. Бирок кайдан уксун: аялдын чачы узун, 
акылы кыска да. Тигилердин айтканына ынанып, ханыша уулуна баргын, деди. 
Абунунцал көнбөй койду. Ошондо ханыша: «Коркуп турасың го», дебеспи. 
Андайлардын тили ачуу келет, жаныңа батып, аарыча чагып алат. Абунунцалдын 
намысы козуп, андан ары ханыша менен сүйлөшпөй, дароо атын токутту. Мен кошо 
жөнөдүм. Гамзат бизге Умма-Хандан да артык урмат көрсөттү. Эки ок атым жерден 
алдыбыздан өзү чыкты. Жанындагы белги тагынган муруттары ат ойнотуп, кыйкуулап, 
«Лаилаха илалла» деп келме айтышат. Биз кошо келген соң, Гамзат ханды чатырга 
киргизди, мен аттардын жанында калдым. Мен төштө турганымда, Гамзаттын 
чатырынан мылтык үнү чыкты. Мен чатырга карай жүгүрдүм. Барсам, Умма-Хан канга 
бөлөнүп сулап жатат. Абунунцал муруттар менен чабышып жаткан экен. Бетине канжар 
тийсе керек, жаак эти шалбырап калыптыр, бир колу менен жаагын басып, экинчи 
колунда канжары, кез келгенин кескилеп жатты. Менин көзүмчө Абунунцал Гамзаттын 
агасын чаап өлтүрдү, анан дагы бирөөнө умтула берди эле, ушу жерде өзүнө ок тийип, 
калпактай учуп түштү. 

Ушуну айтып Ажымурат тына калды, кара тору жүзү кызарып, көздөрү канталап 
кетти. 

— Мен коркконуман качып жөнөдүм,— деди ал буулугуп. 
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— Ошондойбу? — деди Лорис-Меликов. — Мен сени өмүрү коркпогон чыгар деп 
ойлочу элем. 

—Кийин өмүрү коркпой калгам, ошо маскарачылык ар дайым эсиме түшкөн сайын 
коркуу дегенди билбей турган болдум. 

 

XII 

 
— Эми жетет го. Намаз окушум керек,— деди Ажымурат. Ал бешмантынын ички төш 

чөнтөгүнөн Воронцов берген саатты алып чыгып, серпилмесин этиет басты да, 
кулагына такап, балача жымыңдап, сааттын үнүн тыңшады. Саат он экиден он беш 
мүнөт өткөнүн билдирип, коңгуроо какты. 

— Воронцов достун белеги,— деди ал күлүмсүрөп. — Жакшы киши. 
— Ооба, ал жакшы киши,— деди Лорис-Меликов. — Сааты да жакшы. Эмесе, сен 

намаз оку, мен күтө турайын. 
— Жарайт, макул,— деп Ажымурат кетти. 
Жалгыз калгандан кийин, Лорис-Меликов дептерине Ажымураттын аңгемесиндеги 

эң маанилүү жерлерди жазып алды. Анан чылым тартып, бөлмө ичинде аркы-терки 
баса баштады. Уктоочу бөлмөнүн каршысындагы эшикке жакындаганда, Лорис-
Меликов татар тилинде өз ара кызуу сүйлөшкөн адамдардын үнүн угуп калды. Булар 
Ажымураттын муруттары эле. Ал эшик ачып, ичкериге кирди. 

Бөлмө ичи тоолуктардын бөтөнчө, кычкыл, булгаары жытына толгон. Терезенин 
түбүндө, жайылуу чепкендин үстүндө сары чийкил, олуракай Гамзало жүгөн өрүп 
отурат, үстүндөгү майланышкан бешманты далба-далба жыртык, үнүн кырылдатып бир 
нерсе жөнүндө кызуу сүйлөп отуруптур. Лорис-Меликов кирип келгенде, ал сөзүн тып 
токтото коюп, ага көңүл бурбастан, өз жумушун жасай берди. Аппак тиштерин 
кашкайтып, кирпиксиз кара көздөрүн күлүңдөтүп, бир сөздү кайта-кайта айтып, анын 
бет алдында шайыр Хан-Магома турат. Чырайлуу Элдар карылуу колундагы жеңди 
түрүп салып, мыкка илинип турган ээрдин басмайылын кыргылап жатат. Алардын 
укумдуусу жана чарбачылык жагын башкарган Ханефи бөлмөдө жок эле. Ал ашканада 
тамак бышырып жүргөн. 

Лорис-Меликов амандашып болгон соң, Хан-Магомадан: 
— Эмне жөнүндө талашып жаттыңар эле? 
— Мынабу жалаң Шамилди мактай берет,— деди Хан Магома. — Шамил улуу адам 

дейт. Билимдүү да, олуя да, эр жигит да ошол дейт. 
— Мактаса, андан эмнеге кетип калды экен? 
Тиштери кашкайып, көздөрү жайнаган Хан-Магома: 
— Ошону айтсаң, кетсе да мактай берет,— деди. 
— Ошентип, аны чын эле олуя деп билесиңби? — деп сурады Лорис-Меликов. 
— Олуя болбосо, калк аны ээрчибес эле,—деп Гамзало тез жооп кайтарды. 
— Олуя Шамил эмес, Мансур эле,—деди Хан-Магома. — Чыныгы олуя деп ошону 

айтыш керек. Ал имам болуп турган кезинде эл да башкача экен. Айыл-айылды 
аралаганда, эл алдынан чыгып, анын аягына баш уруп, күнөөсүнө кечирим сурап, 
жамандык жасабоого ант иччү экен. Карыялардын айтымына караганда, ал кезде элдин 
баары олуя сыяктуу экен,— чылым тартчу эмес, ичкилик иччү эмес, биринин сөзүн бири 
көтөрүп, алтургай ата кунун да кечип коюшчу дешет, беш убак намаз окушчу дейт. Ал 
кезде эгер бирөө акчабы, буюмбу, таап алса, аны бакандын башына байлап, баканды 
жол боюна сайып кетчү экен. Азыркыдай эмес, ал кезде кудай таала да журттун ар бир 
тилегин кабыл кылып, баштаган ишин оң жолго салып отурчу экен,— деп Хан-Магома 
сөзүн бүтүрдү. 

— Тоолуктар азыр да чылым чекпейт, ичкилик ичпейт,— деди Гамзало. 
— Сенин Шамилиң Ламорой,— деп Хан-Магома ЛорисМеликовго көзүн кысып койду. 
«Ламорой» деген сөз тоолуктардын кемсинткен аты эле. 
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— Ламорой деп тоолукту айтат. Ал эми тоону кыраан бүркүттөр гана мекендейт,— 
деди Гамзало. 

— Азамат! Таап айтты бейм,— деп Хан-Магома өз жолдошунун өтүмдүү жообуна 
ыраазы болуп калды. 

Лорис-Меликовдун колунан тамеки салуучу күмүш кутуну көрүп, ал чылым сурады. 
Лорис-Меликов чылым чеккенди шарият көтөрбөйт го дегенде, Хан-Магома бир көзүн 
кысып коюп, Ажымураттын бөлмөсүн ээги менен нускап, каш какты да, көрсөтпөй 
тартууга болот деди. Андан соң дароо чылым тутантып, түтүнүн ичке жибербей, эпсиз 
соро баштады: чылым түтүнүн үйлөгөндө кызыл эриндери жуушпай, бир кызык 
чормоюп кетип жатты. 

— Мунуң жакшы адат эмес,— деп Гамзало катуу айтты да, бөлмөдөн чыгып кетти. 
Хан-Магома аны эликтеп ым какты да, чылым тартып туруп, Лорис-Меликовдон жибек 
бешмант менен саңсаң бапакты кайдан алууга болорун сурады. 

— Эмне, ошондой эле акчаң көппү? 
— Бар, жетет,— деп Хан-Магома көзүн кысты. 
— Сурачы, акчаны кайдан алыптыр,— деди чырайлуу Элдар Лориске күлө карап. 
— Утуп алдым да,— деп Хан-Магома шар жооп кайырды. Анан ал мындай бир 

окуяны айтып берди: кечээ шаарды кыдырып жүрүп, кумар ойноп жаткан бир топ 
адамга кез болуптур, алар денщик орустар менен армяндар экен. Ортого көп акча 
жыйналып калыптыр: үч сомдук алтын жана жайнаган күмүш теңге. Хан-Магома оюндун 
төркүнун дароо түшүнө коюп, чөнтөгүндөгү жез тыйындарды шылдыратып, ортого кирет 
да, ушу турган акчага баарын саям, дейт. 

— Баарын сайганы кандай? Жетерлик акчаң бар беле? — деп сурады Лорис-
Меликов. 

— Болгону он эки тыйыным бар эле,— деди Хан-Магома тишин кашкайтып. 
— Ал эми утулуп калсаң кантет элең? 
— Э, мына бучу. 
Хан-Магома тапанчасын көрсөттү. 
— Берип кетет белең? 
— Эмнеге берет элем? Качып жөнөйт элем, кармамак болгонун атып салат элем. 

Бүттү. 
— Ошентип, утуп алдым дечи? 
— Ооба, баарын чөнтөгүмө салдым да, басып кеттим. 
Лорис-Меликовго Хан-Магома менен Элдардын сыры абдан маалым болду. Хан-

Магома шайыр, кумарчы, аракеч; өзүн коёрго жер таппай учуп-күйүп жүрөт, анын 
жабыркап жүргөн учуру болбойт, өз өмүрүн да, өзгөнүн өмүрүн да арзан баалайт, 
өмүрдүн бар кызыгы ойноп-күлүүдө деп билет, ушундай учкаяктыгынан азыр ал 
орустарга берилип отурат, айныкейи кармаса, эртең эле анын Шамилге кайта өтүп 
кетиши да опоңой. Элдардын мүнөзү толук түшүнүктүү: ал өз муршидине жан-дили 
менен берилген, оор басырыктуу, кайраттуу, мыкты жигит. Лорис-Меликовго түшүнүксүз 
болуп калганы — сары чийкил Гамзало гана. Лорис-Меликовдун байкоосуна караганда, 
анын Шамилге чын берилгендиги мындай турсун, ал орус десе аза бою тик турган, орус 
дегенге аябай жаны кас, кектүү адам. Ушул касиети менен орустарга анын эмне 
себептен өткөнүн Лорис-Меликов биле албай башын катырды. ЛорисМеликов ушунун 
баарын өзүнчө жоруп, мындайча ой жорутту: «Ажымураттын быякка өтүшү да, анын 
Шамил менен жоомун деши да айлакерлик, анын бар болгон ою — орустардын алсыз 
жерин билип алып, тоого качып кеткен соң, күч топтоп, ошол алсыз жерлерден кол 
салуу болуп жүрбөсүн», деди. Кээ бир начальниктердин ою да ушундай эле. 
Гамзалонун кебете-кешпири да ушул жоромолду ырастагансып турат. 

Лорис-Меликов ичинен: «Тигилери да, Ажымураттын өзү да чын ниеттерин жашыра 
билишет, ал эми мына мунусу өзүнүн чексиз жек көрүүсү аркылуу сыр билдирип 
отурат», деп ойлоду. 
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Лорис-Меликов Гамзало менен сүйлөшүп көрүүгө аракеттенди. Ал, бу жерде зеригип 
жүргөн жоксуңбу, деп сурады эле, Гамзало жумушун токтотпой, жалгыз көзүн олурайта 
карап, киркиреген үн менен үзүп-үзүп: 

— Жок, зерикпеймин,— деди. 
Башка суроолорго жооп кайтарганда да ушул калыбынан жазбады. 
Лорис-Меликов нөкөрлөрдүн бөлмөсүндө турган учурда, Ажымураттын төртүнчү 

муруту кирип келди, ал Ханефи деген күрсүйгөн авар жигит, анын бети-мойнун түк 
баскан, уркуюңку төшүнө да уюлгуп жүн өскөн. Артык сөз сүйлөбөйт, качан болбосун өз 
жумушунан колу бошобойт, өз кожосунун жардыгын эки дебей аткарат. 

Күрүч алганы кирип калган экен, Лорис-Меликов аны токтотуп алып, кайсы жердик 
болорун, Ажымураттын жанында качантан бери жүргөнүн сураштырды. 

— Беш жыл болду,— деди Ханефи. — Экөөбүз бир айылдыкпыз. Менин атам анын 
таякесин өлтүрүп салыптыр, анан булар мени өлтүрмөкчү болушкан,—деп Ханефи 
түксүгүй каштарынын астынан Лорис-Меликовдун бетине тике карап, жай сүйлөдү. — 
Ошондо мен ини кылып ал деп сурандым. 

— Ини кылып ал дегени кандай? 
— Эки айча чачымды да, тырмагымды да алдырбай жүрүп, бир күнү алдыларына 

бардым. Мени анын энеси Патимат кабыл алды. Патимат мага эмчегин эмизди. 
Ошондон бери мен буга ини болуп калдым. 

Ирегелеш бөлмөдөн Ажымураттын үнү угулду. Элдар колун аарчый салды да, 
адымдай басып кетти. 

— Чакырып атат,— деди ал кайта келип. 
Лорис-Меликов шайыр Хан-Магомага дагы бир чылым берди да, мейманканага 

жөнөдү. 
 

XIII 

 
Лорис-Меликов мейманканага киргенде, Ажымурат аны күлмүңдөп тосуп алды. 
— Сөзүмдү уланта берейимби? — деди ал тактага отуруп жатып. 
— Ооба, албетте,—деди Лорис-Меликов, — Мен сенин нөкөрлөрүңө кирип чыктым, 

алар менен аңгемелештим. Бирөө ушундай шайыр жигит экен. 
— Ооба, Хан-Магома — жеңил киши,— деди Ажымурат. 
— Алиги чырайлуу жаш жигит мага катуу жагып калды. 
— А, Элдарбы, жаш жигит, жаш болсо да болоттой курч. 
Ушундан кийин экөө тең бир аз унчукпай отурду. 
— Кана, айта берейимби? 
— Ооба, ооба. 
Мен хандарды кандай өлтүргөнүн айттым. Аларды өлтүргөндөн кийин Гамзат 

Хунзахка кирип, хандын ордосуна келип отурду,—деп баштады Ажымурат. — Эмики 
калганы хандардын энеси эле. Гамзат аны өзүнө чакырып алды. Ханыша келип, аны 
каргап-шилей баштады. Ошондо Гамзат өзүнүн муруту Аселдерге ым какты эле, ал арт 
жагынан келип бир чаап, ханышаны өлтүрүп салды. 

— Аны өлтүргөнү эмнеси? — деп сурады Лорис-Меликов. 
— Эмне үчүн өлтүрбөсүн, бүлүк баштаган бүлдүрбей тынабы. Хандарды укум-

тукумунан бери курутуу керек эле. Ал ойлогонун жасады. Шамил кенжесин тик жардан 
кулатып өлтүрдү. Аварстан эли Гамзатка текши багынып берди. Агам экөөбүз гана 
багынбоого бекиндик. Хандар үчүн Гамзаттан кек алсак дедик. Сыртыбыздан багынган 
түр көрсөтсөк да, ичибизден кек алуу жолун ойлоо менен болдук. Чоң атабыз менен 
акылдашып, мындай чечимге келдик: Гамзаттын ордодон чыга турган учурун күтүп, 
жолун тосуп өлтүрөлү, дедик. Бизднн сөзүбүздү бирөө астыртан угуп алса керек, дароо 
Гамзатка жеткизиптир. Гамзат чоң атамды чакырып алып: «Эсиңде болсун, эгер 
неберелериңдин мага кастык ойлоп жүргөнү чын болсо, алар менен бирге сен да дарга 
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асыласың. Мен алланын амирин аткарып жүргөн адаммын, мага тоскоолдук келтирүүгө 
болбойт. Бар, ушу сөзүмдү унутпа», дептир. Чоң атам үйгө келип, бизге айтты. Ошондо 
биз мындан ары күтпөй эле, өз оюбузду айттын биринчи күнү мечитте ишке ашырмай 
болдук. Сөз байлашкан жолдошторубуз бизди ээрчибеди, агам экөөбүз гана калдык. 
Биз эки-экиден тапанча алып, үстүбүзгө чепкен кийип, мечитке бардык. Отуз мурут 
ээрчитип, Гамзат кирди. Муруттардын баарыиын колдорунда кынсыз кылыч. Гамзаттын 
жанында Асeлдер, ал Гамзаттын сүйүктүү муруту эле, ханышанын башын кескен ошо 
болучу. Бизди көрө коюп, чепкендериңерди чечкиле деп, Аселдер менин жаныма жетип 
келди. Канжар колумда эле, аны бир сайып өлтүрдүм да, Гамзатты тике качырдым. Ал 
аңгыча болбой, агам аны атып жиберди, бирок ага жыгыла койбостон, канжарын ала 
агама умтулду эле, ошол учурда мен башка бир чаап, аны да елтүрдүм. Муруттар отуз, 
биз экөө, тең тайлашуу кайда. Алар менин Осмон агамды өлтүрүштү. Мен катуу 
кармашып жүрүп, терезеден секирип түшүп, кутулуп кеттим. Гамзатты өлтүргөнүбүздү 
угуп, бүткүл калк көтөрүлдү. 
Муруттар тымтыракай качышты, качпагандарын кырып таштадык. 

Ушул жерге жеткенде Ажымурат тык токтой калып, катуу бир күрсүндү. 
— Мунун баары жакшы иш болду,— деди ал дагы да,— бирок кийин иш зыянга 

чапты. Гамзаттын ордун Шамил басты. Бир күнү мага анын элчилери келишти: мени 
менен бирге орустарга каршы аттансын, дептир, көнбөйт экен, Хунзахты таш-талкан 
кылып, өзүн өлтүрөм, дептир. Мен барбаймын да, аны быякка бастырбаймын да, 
дедим. 

— Эмне себептен барган жоксуң ага?—деп сурады Лорис-Меликов. 
Ажымурат кабагын түйүп, саал бөгөлүп отуруп жооп берди. 
— Барганым туура эмес эле. Осман агамдын да, Абунунцал-Хандын да канын 

мойнуна жүктөгөн ошол Шамил болсо, кантип бармакмын. Мен барбай койдум. Розен 
генерал офицер чинин жиберип, Аварстанды башкар деп буюрду. Мунусу жакшы эле, 
бирок Аварстандын үстүнөн кароочу кылып оболу казыкумык ханы Магомет Мырзаны, 
андан кийин Ахмет-Ханды дайындады. Ахмет-Хан мага өч болчу. Өчөшкөн себеби, ал 
өз баласына ханышанын кызы Салтанатты алып бермек болду эле, бирок кыз анын 
баласына барбады, ошонусун менден көрүптүр. Күндөрдүн бир күнүндө мени өлтүрүүгө 
нөкөрүн жумшады, бирок колго түшпөй кеттим. Ошондо ал мени генерал Клюгенауга 
жамандаптыр,— аварларды азгырып, солдаттарга отун бергизбей койду, дептир. 
Генералга анан да мындай дептир: башына селде ороп алды, дейт, анын айтканы 
мынабу селде,— деп Ажымурат бапагынын сыртынан оролгон селдени көрсөттү. —
Селде кийгени — Шамилге берилгендиги дейт. Бирок генерал аныи сөзүнө ишенбептир 
да, ага тийбегиле, дептир. Бир күнү генерал Тифлиске жөнөп кетет. Ошону 
пайдаланып, Ахмет-Хан өз билгенин жасады: бир рота солдат менен келип, мени 
кармап алды, колу-бутумду кишендеп, замбирекке таңып койду. Ушундайча мени алты 
күн кармады. Жетинчи күн дегенде, байлоодон бошотуп, Темир-Хан Рура шаарына 
айдатты. Октолуу мылтык асынган кырк солдат айдап баратты. Эки колум байлануу 
болучу, ошондо да кылт этсе, атып таштагыла, деп буюруптур, мен муну билчүмүн. 
Моксохтун жанындагы ашуудан ашып баратабыз, жол тар, оң жагыбыз типтик жар, 
бийиктиги элүү саржандай. Мен бир солдаттын он жагына өттүм. Солдат мени 
токтотмокчу болду эле, тобокел деп жардан каргыдым, солдат мени менен кошо 
кулады. Солдат мүрт кетти, мен тирүү калдым, бирок кабыргаларым кабышып, башым 
жарылып, колум, бир бутум сынды. Жылайын дейм, алым келбейт. Башым айланын, 
көзүм караңгылап, уктап кетипмин. Бир убакта көзүмдү ачсам, канга бөлөнүп жаткан 
экем. Бир койчу көрүп, киши чакырып, ошолор бир айылга алпарат. Сынган жерлерим 
бүттү, кабыргаларым да, башым да жазылды, бирок бутум кыскарып калды,— деп 
Ажымурат кыйшык бутун сунду. 

— Айтор, ажат ачканга жарап жүрөт, анысына да шүгүр,— деди ал. —Менин ал-
жайымды угуп, ал келип-кетип жүрдү. Абдан айыккандан кийин Цельмеске бардым. 
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Аварлар мени эл башкар деп дагы да чакыра башташты,—деп ал салмактуу, сабырдуу 
түрдө көтөрүлө сүйлөдү. — Ага мен макулдугумду билдирдим. 
 Ушуну айтып, Ажымурат учуп турду да, куржундан портфелин алып, анын ичинен 
саргайып калган эки кат чыгарып, бирин Лорис-Меликовго сунду. Экөө тең Клюгенаудан 
келген каттар экен. Лорис-Меликов окуп чыкты. Биринчи катта мындай делинген: 

«Прапорщик Ажымурат, сен менин карамагымда кызмат кылдың, кызматың мага 
жакчу жана өзүңдү жакшы адам деп эсептечү элем. Жакында генерал-майор АхметХан 
сенин үстүңдөн мага арыз түшүрдү. Анын айтымынча, сен чыккынчылык кылып, 
башыңа селде чалып, Шамил менен астыртан байланыш жасапсың жана орус 
чоңдоруна багынбагыла деп элге иритки салыпсың. Мен сени камап, мага алып келгиле 
деп буюрган элем,— сен качып кетипсиң. Мындай кылганың жакшылыкпы, 
жамандыкпы, билбеймин, анткени сенин ак-караң мага белгисиз. Эми болсо, сөзүмө 
кулак сал. Эгер улуу падышага ниетиң ак болсо, эгер эч кандай айыбың жок болсо, 
мага кел. Эч кимден коркпо, мен сени коргоп каламын. Хан сага эчтеме кыла албайт, 
анткени анын өзү менин карамагымда. Ошентип, сен корко турган эчтеме жок». 

Андан ары Клюгенау өзүнүн өмүр бою эки сүйлөп көрбөгөнү, дайыма адилет болуп 
келгендиги жөнүндө жазып, Ажымуратка кел, деп дагы да акыл айтыптыр. 

Лорис-Меликов биринчи катты окуп бүткөн кезде, Ажымурат колундагы экинчи катты 
ага берүүдөн мурда мына бул биринчи катка кандай жооп кайтарганын айтты. 

— Мен ага мындай деп жаздым: башыма селде оронсом, Шамил үчүн оронгонум 
жок, өз ар-намысым үчүн орондум жана Шамилге өткүм келген эмес, өтө албаймын да, 
анткени ошонун кесиринен менин атам, агам туугандарым каза тапты, бирок орустарга 
да өтө албаймын, анткени алар менин аброюмду төктү дедим. Хунзахта байлануу 
жаткан чагымда бир душманым менин үстүмө чычып кетти. Ошол адам 
өлтүрүлмөйүнчө, мен силерге бара албаймын. Эң башкысы, жалакор Ахмет-Хандан 
коркомуң дедим. Ошондо генерал мына бул катты жибериптир,— деп Ажымурат 
саргарган экинчи кагазды Лорис-Меликовго сунду. 

— «Сен менин катыма жооп кайтардың, аныңа ыракмат,— делиниптир бул катта,— 
сен: кайтып баруудан коркпоймун, бирок бир капырдын кордугу өтүп кетти, ошондуктан 
бара албаймын, депсиң. Мага ишенип кой: орус мыйзамы адилет, быякка келсең, сени 
маскаралаган адамдын жазаланганын өз көзүң менен көрөсүң. Мен азыр эле бул ишти 
текшерүүгө буйрук бердим. Кулак салчы, Ажымурат, менин сага нааразы боло турган 
жөнүм бар, анткени менин сөзүмө, менин адалдыгыма ишенбейсиң, бирок 
тоолуктардын күдүкчүл келерин эске алуу менен, мен сенин мунуңузду кечиремин. Эгер 
ниетиң адал болсо, эгер селде оронгондо өз ар-намысың үчүн гана оронгон болсоң, 
аның туура, анда орус өкмөтүнөн да, менден да эч бир ийменбей эле кой, ал эми сени 
кордогон адам жазаланат. Малмүлкүң кайта берилет, ошентип, орус мыйзамынын 
кандай болорун өзүң көрүп-билесиң, буга ишенип кой. Андан соң орустар бардык 
нерсеге башкача карайт: кайдагы бир Донуз сени кордогон экен деп, алар сени кем 
санамакчы эмес. Ал эми гимриндерге селде оронууга мен өзүм уруксат бергем жана 
алардын аракетине оң көз менен карап отурамын; демек, дагы айтам, сен корко турган 
эчтеме жок. Азыр мен жиберип отурган адам менен кошо мага кел, бул сенин 
душмандарыңдын кулу эмес, менин ишенимдүү адамым, өкмөт алдында зор бедели 
бар кишинин досу. 

Каттын аягында Клюгенау дагы да Ажымурагка кел деп акыл айткан. 
Лорис-Меликов катты окуп болгон кезде, Ажымурат мындай деди: 
— Мен буга ишенген жокмун, ошондуктан Клюгенауга барганым жок. Мага эң 

башкысы, Ахмет-Хандан өч алуу эле, ал эми орустар аркылуу мындай кылууга мүмкүн 
эмес эле. Так ошол убакытта Ахмет-Хан Цельмести курчап, мени кармап алууга же 
өлтүрүүгө ниеттенди. Менин адамым аз эле — ага туруштук бере албай турган болдум. 
Дал ошол учурда Шамилден адам келди, мага кат тапшырды. Катында Шамил Ахмет-
Хандан кутулуп, анын көзүн жоюуга көмөктөшөм жана бүткүл Аварстанды өзүң башкара 
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турган болосуң дептир. Мен узак ойлонуп-толгонуп, акыры Шамилге өттүм. Мына 
ошондон бери карай орустар менен тынымсыз согушуп келдим. 

Мындан кийин Ажымурат өзүнүн бардык уруш-кармаШууларын айтып берди. Лорис-
Меликов бул уруштардын чет-жакасын биле турган. Анын жортуулдары менен 
чабуулдарынын бардыгы тең укмуштуудай тез, адам айтып бере алгыстай кайраттуу 
жүргүзүлүп жаткан жана баштаган аракетинин эч бири ийгиликсиз болгон эмес. 

Аңгемесин аяктап келип, Ажымурат мындай деди: 
— Шамил экөөбүздүн ортобузда эч качан достук болгон эмес, бирок ал менден 

коркчу, менсиз күнү да жок эле. Ошентип жүргөндө, бир жолу бирөөлөр менден: — 
Шамилден кийин кимдин имам болушу ылайык, деп сурады. Кимдин кылычы курч 
болсо, ошол имам болот, дедим мен. Ушу сөздү Шамилге жеткизиптир, ошондон кийин 
ал менден кутулмакчы болду да, мени Табасаранга жумшады. Мен барып, миң кой, үч 
жүз жылкы тийип келдим. Ал мени, айтканымды аткарбапсың деп, найыптыктан 
түшүрдү жана бар акчаңды бер, деп буюрду. Мен ага миң дилде жибердим. Буга да 
канагат кылбай, муруттарын аттандырып, менин бар мал-мүлкүмдү тартып алды. 
Өзүмдү да чакыртты эле, бирок өлтүргөнү жүргөнүн билип, барганым жок, ошондо мени 
кармап алмакчы болду. Анысына көнбөй, качып чыктым да, Воронцовго өтүп кеттим. 
Бир гана бала-чакамды куткара албадым. Энем да, аялым да, уулум да ошонун 
колунда калып калды. Сардарга айт: бала-чакам кутулмайынча мен эчтеме кыла 
албаймын. 

— Айтайын,— деди Лорис-Меликов. 
— Аянба, айтууга аракет кыл. Колумда болгону бүт сеники, бир гана княздан өтүнүп 

көр, көмөгүңдү көрсөтөт. Менин колу-бутум маталуу жана аркандын бир учу Шамилдин 
колунда,—деп Ажымурат сөзүн бүтүрдү. 

 

XIV 

 
Жыйырманчы декабрде Воронцов согуш министрине мындай деп жазды. Кат 

француз тилинде эле. 
«Сүйүктүү князь, мен сизге кийинки жолу жазган жокмуң, анын себеби, эң оболу 

Ажымуратты кандай кылуу керекэкенин чечил алмак элем жана өзүм эки-үч күн 
сыркоолоп жүрдүм. Акыркы катымда мен сизге Ажымураттын Ушу жерге келгенин 
кабарлаган болчумун. Ал Тифлиске 8-күнү келди. Эртеси күнү аны менен таанышып, 
сегизтогуз күндөй аңгемелештим, ошону менен бирге кийин анын бизге кандай пайдасы 
тиери жөнүндө, айрыкча азыр биздин ага карата эмне кылышыбыз керектиги жөнүндө 
ойлоштурдум. Азыр анын оюн төрт бөлүп жаткан нерсе — үй-бүлөсүнүн тагдыры. Ал 
ачыктан-ачык мындай деди бала-чакам Шамилдин колунда турганда, менде эч бир 
дарман жок жана силердин көрсөткөн ыкласыңар үчүн, өткөндөгү күнөөмдү кечкениңер 
үчүн алкыш иретинде адал кызмат кылар элем, бирок буга да ылажым жок дегенди 
айтат. Кыйбас жандарынын эмне болгонун биле албай, кайгы, зар чегип жүрөт. Мен 
анын жанына кошуп берген адамдарымдын айтымдарына караганда, ал түнү бою уйку 
көрбөйт, тамакка да табы жок, жалаң ибадат кылып отурат, бир гана күндөлүктүү 
эрмеги — уруксат алып, жанына бир нече казакты ээрчитип, салт ат менен серүүн 
куруп келет. Күн сайын ал бала-чакасынан кабар алганалбаганымды билүүгө келет, 
келген сайын ар тараптан колго түшкөн, туткун адамдарды чогулттуруп, Шамилге 
башма-баш айырбаш үчүн берсеңиз кантер эле, өзүм анын үстүнө бир аз акча кошор 
элем дейт. Акча берген адамдары бар көрүнөт. Ал мага дайым мындай дейт: «Менин 
бала-чакамды куткарыңыз, андан соң менин кызмат кылуума мүмкүндүк бериңиз (анын 
оюнча, кызмат кылуусуна эң ыңгайлуу жер — лезгин майданы), ал эми эгер бир ай 
убакыттын ичинде ойдогудай кызмат көрсөтпөсөм, өз каалооңуз боюнча мени 
жазалаңыз» дейт. 

Мен ага: бул айтканыңдын баары орундуу сыяктуу, ал эми эгер сенин бала-чакаң 
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аманат эсебинде биздин колдо болбой, мурункудай тоодо калса, биздеги адамдардын 
бир далайы, алтургай, сага ишенбес эле дедим, ошондуктан мен чек арада колго 
түшкөн туткундардын баарын чогултуу жагын караштырайын. Ал эми өзүң таба турган 
кундук акчанын үстүнө менин акча кошушумду мыйзам көтөрбөйт, бирок, балким, башка 
бир жол менен жардамдашармын дедим. Ушундан кийин мен ага өз пикиримди ачык 
айттым: Шамил бала-чакаңды тирүүлөй кайтарып бербес, ал түз жар салып, же кайтып 
кел, бардык күнөөңдү кечиремин, мурдагы ордуңа коёмун дээр, же келбейт экенсиң, 
энеңди, аялыңды, алты балаңды өлтүрөм деп коркутар. Шамил ушундай деп 
жарыяласа кантер элең, туурасын айтчы, дедим мен. Ошондо Ажымурат жогору карап, 
колдорун жайып, мындай деди: баарын тең алланын амири билет, бирок мен эми эч 
качан өз душманымдын колуна берилбеймин, анткени Шамил мени кечирбейт да, узак 
бакыт тирүү койбойт да, а ушундай экенине ыйманым зор, ал эми бала-чакамды кырып 
салат дегенге келсек, деди ал, Шамил мындай чектен чыккан мыкаачылыкка бара коёт 
деп ойлобоймун, анткени мындай кылган күндө, биринчиден, мени өзүнө мурункудан 
бетер өчөштүрүп, тынбаган душманы кылып алар эле. Экинчиден, Дагыстанда бир 
далай эң таасирдүү кишилер бар. Алар мындай иштен аНын бетин кайтара билишет. 
Андан соң Ажымурат келечекте алла-тааланын жазмышы кандай болсо да, күнү бүгүн 
анын оюн төрт бөлүп жүргөн нерсе — бала-чакасын куткарып алуу камы экенин бир 
нече ирет кайталап айтты. Кудай үчүн, жалынып сураймын сизден, деди ал, мага 
жардам бериңиз жана чечен элинин четине кайтып барышыма уруксат этиңиз, ошол 
жерде сиздин карамагыңыздагы начальниктердин жардамын, уруксатын алып, үйүм 
менен кабарлашар элем, үйдүн ал-жайын билип, аны куткаруу амалын караштырар 
элем деди. Анын айтымына караганда, жоо тарапта анын сөзүн жерге таштабаган көп 
адам бар, алтургай ал жерден найыптар да табылат. Ал эми берки тарапта, орустарга 
багынган же болбосо бейтарап отурган элде да биздин жардамыбыз менен ага кызмат 
кылчу адамдар табылмак, ошо адамдарды пайдаланып, өз максатын орундамак, күнү-
түнү тилек кылган максаты орундалган сон бизге адал кызмат кылып, өз борчун 
аткармак. Ал дагы да: Грозный шаарына жибериңиз, жаныма жыйырма-отуздай эң эр 
жүрөк казак кошуп бериңиз деп өтүнөт; алар аны жоодон коргогон калкан болсо, 
экинчиден, бизге анын ниети ак экенин көрсөткөн кепилдик болмок. 

Сүйүктүү князь, ушунун баары мени катуу ойлонтту, анткени эмне кылсам да чоң 
жоопкерчилик мага жүктөлмөк. Албетте, ага толук ишенүү эң чоң абайлабастык болор 
эле, ал эми эгер анын качып кетишине тыюу салабыз десек, аны камап койгонубуз 
туура болор эле. Бирок мунун өзү ары адилетсиздик, ары жагдайды байкабастык болор 
эле. Мындай кылсак, бул кабар бүткүл Дагыстанга тез тарап, өз ишибизге зыян 
келтирер эле. Шамилге каршы ачык күрөш жүргүзгүсү келген адамдар муну көрүп, 
бөгөлүп калар эле, анткени айласыздан биздин колубузга түшүп берген имамдын эң 
баатыр, эң эптүү найыбынын жайы эмне болор экен деп кулак түрүп отургандар өтө 
көп. Эгер биз Ажымуратты туткун катарында кармасак, анын Шамилден кетишинен 
бизге келтирер пайданын баары жок кылынар эле. 

Ошондуктан азыркыдан башкача иштөөмдүн жөнү жок деп эсептеймин. Бирок да 
Ажымурат кайтадан кетип калгандай болсо, буга күнөөлүү өзүм болмокчумун, бул да  
мага аян. Кызмат бабында жана ушундай чатышкан иштерде бир гана түз жол менен 
жүрүү мүмкүн эмес дебесем да, өтө кыйын. Ал эми жол түз көрүнгөн экен, ошол жол 
менен жүргөн оң,— неси болсо да тобокел. 

Сизден өтүнөм, сүйүктүү князь, ушу катты улуу падыша агзамдын кароосуна 
бериңиз, эгер үзүрү кең амирчим менин ушу ишимди жактырса, мен өзүмдү бактылуу 
деп санаймын. Жогоруда сизге айткандарым жөнүндө генерал Завадовский менен 
генерал Козловскийге да жаздым. Ажымурат менен бетме-бет сүйлөшүңүз деп 
Козловскийге тап: шырдым, сиздин ыктыярыңыздан тышкары Ажымурат эчтеме кыла 
албайт да, эч кайда бара албайт да, дедим. Ага дагы бир дайындаганым, биз үчүн эң 
жакшысы — Ажымурат биздин сакчыларыбыз менен бирге сыртка чыгып келип жүрө 
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турган болсун, болбосо Ажымуратты камап коюптур деп Шамил жар салат дедим. 
Андан соң Ажымурат эч убакытта Воздвиженге барбаймын деп мага убада кылды, 
мындай убада алган себебим — ал эң оболу менин балама берилген болучу жана аны 
досум деп санайт, бирок менин балам ал жерде начальник эмес, ошондуктан тескери 
пикир (ыңгайсыз жагдай) туулуп калышы мүмкүн. Анын үстүнө, Воздвижен бизге кас 
көптөгөн кыштактарга жакын, ал эми Грозный болсо, өзүнүн ишенимдүү адамдары 
менен байланыш жасоо үчүн бардык жагынан ыңгайлуу. 

Ажымураттын жанына кошуп берген тандалуу жыйырма казактан башка мен 
ротмистр Лорис-Меликовду да жибердим. Бул жөн билги, өтө акылдуу, эң зирек 
офицер, өзү татарча сүйлөй алат. Ажымуратты жакшы билет жана байкоомчо, ага 
абдан ишенет көрүнөт. Ушу жерде өткөргөн он күндүн ичинде Ажымурат подполковник 
князь Тарханов менен бир үйдө турду. Тарханов Шушинск уездинин начальниги, быякка 
жумуш менен келген болучу. Ал өтө ардактуу киши, мен ага абдан ишенем. Ал да 
Ажымуратка ишенимдүү кишинин бири болду. Ошол аркылуу биз өтө жашырын, өтө 
кылдат иштер тууралу сүйлөшүп отурдук, анткени ал киши татарча жакшы билет. 

Ажымурат жөнүндө мен Тарханов менен акылдаштым. Менин оюмду ал да абдан 
макул тапты: же ошондой кылганыңыз туура, же болбосо Ажымуратты түрмөгө салып, 
колдон келишинче катуу кайтаруу керек,— анткени ага катаал карабагандан кийин аны 
колдон чыгарбай кармап туруу жеңил-желпи боло койбойт,— болбосо, аны таптакыр 
алыска айдатып жиберүү керек деди. Бирок акыркы эки чара Ажымурат менен 
Шамилдин чыр-чатагынан келип чыкчу бардык пайданы жок кылары мындай турсун, 
алтургай тоолуктардын Шамилге нааразылыгы күчөп, ага каршы чыгуусуна бөгөт болор 
эле. Князь Тарханов мага Ажымураттын сөзүнүн чын экенине ишенерин айтты жада 
Шамил кечирем деп канчалык убада берсе да, Ажымураттын күнөөсүн эч качан 
кечирбесин, кайта өлүм жазасына кириптер кыларын Ажымураттын өзү да билип отурат 
деди. Тархановдун көнүлүнө кир түшүргөн бир гана нерсе – Ажымураттын өз динин бек 
туткандыгы жана ал Шамил эң мыктаса, ага ушу жагынан таасир эте алат дегенди ачык 
айтат. Бирок, жогоруда айттым, өмүрүнө кастык жасабаймын деп Шамил Ажымуратты 
ишендире албайт, барар замат болбосо да, бир аз убакыт өткөидөн кийин анын көзүн 
тазалары күмөнсүз. 

Мына, сүйүктүү князь, бул жердеги иштер тууралуу менин сизге айтайын дегеним 
ушул болчу». 

 

XV 

 
Бул билдирүү Тифлистен 24-декабрь күнү жөнөтүлгөн эле. Ал эми жаңы жылдын 

арапасында фельдъегерь жолдо карата он чакты атты зоруктуруп, он чакты ямщикти 
суй жыгып, бул катты ошол кездеги согуш министри князь Чернышевге жеткирди. 

1852-жылы 1-январда Чернышев башка иштер менен кошо Воронцовдун ушул 
билдирүүсүн да Николай падышага алып жөнөдү. 

Чернышев Воронцовду жаман көрчү, аны бүткүл элдин урматтай тургандыгы да, 
анын чириген байлыгы да, Воронцовдун чыныгы барин, ал эми Чернышевдин жөн гана 
parvenu1 экендиги да, башкасын мындай койгондо, падышанын Воронцовго айрыкча 
ыклас көрсөткөндүгү да анын көзүнө түшкөн чөп болуп, ичтен тына турган. Ошондуктан 
ыңгайы келсе эле болгону, Воронцовго өз күчү жетишинче зыян келтирүүгө тырышып 
жүрчү. Өткөн жылы Кавказ1 иштери жөнүндө жасаган баяндамасында башчылардын 
олдоксондугунан Кавказдагы чакан отрядды тоолуктар бүт бойдон кырып салды деп 
Воронцовду жамандап, Черкышев Николай падышаны катуу кейиткен болучу. Бул жолу 
да ал Воронцовдун Ажымурат жөнүндөгү жардыгын бурмалап көрсөтмөк эле. Воронцов 
жергиликтүү кишилер, ге дайыма камкордук кылат, аларга жумшак мамиле жасап 
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жатат, ушундан улам ар качан орустарга зыян келүү, дө, ал эми анын Ажымуратты 
Кавказда калтырып жаткандыгы таптакыр акылсыздык деп Чернышев падышану 
ынандырмак эле, чын-чынына келгенде Ажымураттын бизге өтүшү айлакердик, анын 
бар болгон ниети биздин коргонуу каражаттарыбызды билип алуу, ошондуктан эң туу, 
расы, Ажымуратты Россиянын борборуна жөнөтүү керек, анын бала-чакасын туткундан 
бошотуп, ниети адал экендигине көз жеткенде гана анын жардамын пайдаланууга 
болот демекчи эле. 

Бирок Чернышевдин бул ою ишке ашпай калды, анткен себеби, 1-январь күнү эртең 
менен Николай айрыкча көңүлсүз эле, ошондуктан жалаң өзүнүн өргө чабар 
мүнөздүүлүгүнөн улам гана ким кандай сунуш киргизсе да кабыл алмак эмес эле. 
Айрыкча Чернышевдин сунушуң кабыл албайт болучу. Анткени Николай муну жактырчу 
эмес. Ордуна коё турганга ылайыктуу адам азырынча жок деп эсептелгендиктен гана 
буга айласыз чыдап келе жаткан; ал эми анын декабристтерге сот болгон кезде Захар 
Чернышевдин көзүн тазалап, анын мал-мүлкүн ээлеп алмакчы болгонун билгенден 
бери аны барып турган шүмшүк адам деп эсептечү. Ошентип, Николайдын ошол 
учурдагы кыртышы сүйбөстүгүнүн аркасында Ажымурат Кавказда калып калды, ал эми 
эгер Чернышев өз баяндамасын башка убакытта жасаган болсо, анын тагдыры 
башкача чечилмек беле, кантер эле. 

Ошол туман баскан аяздуу күнү эртең меденки саат тогуз жарымда Чернышевдин 
ошондой баркыт тумакчан, чоң сакал, курсактуу арабакечи Николай Павловичтин 
чанасы сыяктуу кичинекей көркөм чана менен зыргытып келип, Кышкы Сарайдын 
кичине дарбазасынын алдына келип токтоду. Ал князь Долгорукийдин кучерин көрө 
коюп, аны менен баш ийкеп амандашты, ал эми Долгорукийдин кучери өз мырзасын 
алып келип түшүргөнү көп убакыт болгон эле. Ал божусун астына басып, жооруган 
колдорун үстөккө-босток ушалап отурат. 

Чернышевдин үстүндө кундуз жакалуу шинель, башында короз канаты сайылган 
аскердик үч кырдуу калпагы. Аюу терисинен тигилген чана жапкычты сыйрып таштап, 
галошсуз өтүк кийген буттарын чана ичинен эптеп чыгарып алды да, жерге түштү — 
Чернышев өмүрү галош кийген жан эмес, аны өзү сыймык көрчү. Ал бир аз үшүп, уюган 
буттарын жазып, такасына тагылган шылдырагын шылдыдатып, төшөлүү килем үстү 
менен ичкериге кирди. Ызаат меНен жанына келген малайга шинелин чечип берди да, 
өзү  күзгүнүн алдына барып, жасалма тармал чачынын устүнөн калпагын акырын алды, 
күзгүдөн өзүн көрүп, калтыраган колдору менен саамай чачын чыйратып, төшүндӨгү 
крестин, аксельбанттары менен чоң ариптүү эполеттерин оңдоду, андан соң чалдардай 
калтаңдап басып, килем төшөлгөн жалпак баскыч менен жогору көтөрүлө баштады. 

Эшик-эшиктин алдында көркөм кийинген малай нөкөрлөр турат, алар четинен 
Чернышевге таазим этип, баштарЫн ийкешти. Чернышев алардын тушунан өтүп, кабыл 
алуу бөлмөсүнө кирди. Жапжаңы мундир кийип, эполеттерин, аксельбанттарын 
тагынып жасанган, кара мурутун чыйратып, Николай Павловичке окшоп саамай чачын 
сербейте таранган, жаңы дайындалган, жапжаш, кызыл жүздүү флигель-адъютант 
Чернышевди ызаат менен каршы алды. Согуш министринин орунбасары князь Василий 
Долгорукий, саамай чачын, көкүлүн, мурутун Николайча өстүргөн киши. Чернышев 
киргенде, ал да ордунан туруп саламдашты. 

Чернышев төркү бөлмөнүн эшигин ээги менен нускап, флигель-адъютанттан: 
—Lvemperevr1 — деп сурады. 
—Sa Maieste Vient de renter2 — деп флигель-адъютант өз үнүнө өзү шүйшүнгөндөй 

жооп берди. Андан соң, төбөсүн толтура стакан суу койсо да төгүлбөстөй абай менен 
жыла басып, өзү буту тийген орунду жан дили менен кастарлаганын билдире, эшик 
ачты да, ичкериге кирип кетти. 

Ал аңгыча Доргорукий портфелин ачып, ичиндеги кагаздарын текшере баштады. 
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 Император? (французча). 

2
 Улуу мартабалуу агзам азыр гана келди (французча). 
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Ал эми Чернышев болсо, кабагын түйө, кайкаңдап, падышага айтар сөзүн эсине 
түшүрүп, бөлмө ичинде аркы терки басып турду. Чернышев төркү бөлмөнүн эшигине 
жакындай бергенде, кайтадан адъютант чыгып келди, жүзү мурункудан да жайдары, өзү 
жанагыдан да ызааттуу көрүнгөн адъютант согуш министри менен анын орунбасарын 
падыша агзамга чакырган ишарат билдирди. 

Кышкы Сарай өрттөн кийин алда качан кайра оңдолгон болчу, бирок Николай дале 
ошонун жогорку кабатында турчу. Анын министрлер менен мансабы чоң адамдарды 
кабыл ала турган бөлмөсү чоң-чоң терезелүү бийик үй. 
Төркү дубалда император Александр I нин чоң сүрөтү илинип турат. Терезелердин 
аралыгында кең тартмалуу эки үстөл. Дубал бойлото коюлган орундуктар. Бөлмөнүн 
орто ченинде эң чоң жазуу үстөлү турат, үстөлдүн жанында Николай падышанын 
креслосу жана келүүчүлөр отурчу орундуктар. 

Николайдын үстүндө эполетсиз кара сюртук, ийиндеринде чакан погондору; 
чытырата буулган чоң курсагы чедирейип, далдайган көкүрөгүн чалкалата, орундуктуң 
жөлөнгүчүнө сүйөнүп үстөлдүн башында отурган экен. Келгендерди мелтейе суз карап 
турду. Дөң чекелүү, ат жаактуу, мээримсиз жүзүндө жылуулук билинбейт, айрыкча 
жыпжылма тараган, париги менен жиксиз жалгашып, башынын кашкасын жашырып 
турган саамай чачтары өңүнө өзгөчө каардуулук менен катаалдыкты берип тургандай. 
Небактан нурсуз көздөрү да бүгүн бөтөнчө өчүңку, түйүлүү каш-кабагы чыйратылган 
сейрек муруту, кымырылган эриндери, жаңы гана устара менен кырылган, бийиктик 
жакасы тиреген жаак сакалы, тик жакасы кыскан богогу — ушунун баары нааразы, 
алтургай, ачуусу кыстаган адамдын кебетесин билдирет. Анын ушундай кейипте 
болушу —— чарчагандыктын белгиси эле. Ал эми чарчаган себеби, өткөн түнү ал 
маскарадда болгон. Кадимки адаты боюнча, башына куш сүрөттүү темир калпак кийип, 
топтошкон элди аралаган болучу. Абажаарып жыш турган адамдар эр көкүрөк 
падышаны тааный калышып, ага ыгыша жол беришкен. Бир кезде ага бет пардалуу бир 
аял жолуккан. Бул аял өткөн жолку маскарадда да бир көрүнүп, келерки жолу кездешем 
деп кетип калган эле. Кечээки маскарадда падышанын жанына ошол аялдын өзү келди. 
Николай эми аны коё берген жок. Падышанын өзүнчө жеке аңгемелеше тургандай 
атайын ложасы бар болучу, алиги аялды ошого ээрчитип кетти. Ложанын эшигине 
барып, өзүнүн каппельдинерин издеп эки жагын карады эле, бирок ал жок экен. 
Ошондо Ннколай кабагын чытып, ложанын эшигин өзү түртүп жиберди да, аялды 
өзүнөн мурун киргизип, өзү артынан жөнөдү. 

Аял тык токтой калып: 
— Uya quelquъun1,— деди. 
Чынында эле ложа бош эмес эле. Баркыт дивандын үстүндө бири-бирине сүйөнүп 

эки киши отуруптур, бири —атчан аскер офицери, экинчиси — тармал чач, татынакай, 
ак саргыл жапжаш кыз, бет пардасын алып коюптур. Николайдын типтик, далдайган 
тулкусун, ачуулуу өңүн көрө салып, аксаргыл аял дароо бет пардасын жаба койду. Ал 
эми атчан аскер офицери үрөйү учуп, ордунан да турбасчан, селейген калыбында 
Николайды алая карап калды. 

Элди эчен ирет үрөйлөндүрүп, мындай көрүнүшкө көзү абдан үйрөнсө да, Николай 
бирөөнүн үрөйлөнгөнүн көрген сайын кычуусу кангандай болучу. Ал эми кээде ал үрөйү 
учуп кеткен адамга жылуу сүйлөп, арамза кичи пейилдүүлүгү менен кишини айран таң 
калтырар эле. Бул жолу да Николай ошондой кылды. Ал үрөйү учуп селейген офицерге 
карап: 

— Кана, иничек, сен менден көрө жашсың го, мага орунду берсең кантет,— деди. 
Офицер учуп турду да, бир бозоруп, бир кызарып, башын төмөн сала, бет пардалуу 
кыздын соңунан ложадан чыгып кети. Ошентип, Николай өзү ээрчиткен аял менен 
өзүнчө калды. 
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Аля бет пардасын алды эле, жыйырма жаштарга келген, татынакай кыз экен, анын 
энеси швед жеринен келген окутуучу аял болучу. Кыздын айтымынча, бала чагынан 
Николайдын сүрөтүн көрүп, ага ашык болуптур. Анын атын ардактап, бир көрсөм 
дегенде ак эткенден так этчү экен. Мына эми ошол тилеги орундалды, эми өз 
айтымынча, кызга башка эчтеменин кереги жок. Кыскасы, Николай оолак жерде кыз 
менен аңгемелешип, бир сааттан ашык убакыт өткөрдү. 

Түн ичинде ал өз бөлмөсүнө кайтып, ары катуу, ары тар, бирок өзү сыймык көрчү 
төшөгүнө келип, плащын жамынып жатты. Кезегинде Наполеондун калпагы кандай 
атактуу болсо, Николай да өз плащын ошондой деп саначу, элге ушуну айтып мактана 
турган. Ал үстүнө плащ жамынып, төшөгүнө жатканы бир далай убакыт болсо да, көпкө 
чейин уктай албады. Бирде алиги кыздын бир сурданып, бир нурданган ак жуумал жүзү 
көз алдына келди, бирде өзүнүн эчаккы көңүлдөш аялы Нелидованын мамык төшү, 
болук тулкусу көзүнө элестеди. Оюнда ушул эки аялзатты бири-бири менен 
салыштырды. Ак никелүү адамдын азгырылып кетиши жакшы адат эмес экендиги 
Николайдын оюна келген да жок. Ал эми эгер бирөө ушул үчүн айыптаса, аябай таң 
калар эле. Бирок өз иши өзүнө абдан ылайык көрүнсө да, көңүлүндө бир жагымсыз 
нерсе калган эле, ошондуктан ушул сезимди кетирүү үчүн ал мурдакысындай дайыма 
көңүлүн жубатмак болуп, өзүнүн кандай улуу адам экендигин ойлой баштады. 

Кеч уктаса да, Николай ар дайымкы адатынча саат сегизге кеткенде ойгонду. 
Жуунуп-таранып, өзүнүн тыгырчыктай, жоон денесин муз менен жышкылап болгондон 
кийин, кудайга кулдук уруп, бала чагынан жаттап үйрөнгөн «Кудай эне», «Ишенем», 
«Биздин агзам» дубаларын айтып чыкты, бирок аят сөздөрүнө эч кандай маани берген 
жок. Анан шинели менен фуражкасын кийип, кичине баскыч менен төмөн түштү да, суу 
жээгине барды. 

Суу жээгинде ага өзү сыяктуу далыйган бир жаш жигит кезикти. Николай анын 
тааныш кийими менен калпагын көрүп баамдады, укук мектебинин шакирти экен. 
Шакирттерин өз бети менен эркин коё берди деп Николай Павлович бул мектепти 
жактырчу эмес, ошондуктан тигини көрүп кабагын түйдү. Бирок жаш жигиттин узун 
бойлуу келбети, колун чекесине алып барып, аскерче салам бергени жакты окшойт, 
падышанын көңүлү жибип калды. 

— Фамилияң ким? —деп сурады ал. 
— Полосатов, улуу даражалуу агзам. 
— Баракелде! 
Шакирт дале колун чекесине алып барган калыбында турду. Николай токтой калды. 
— Аскердик кызматка баргың келеби? 
— Баргым келбейт, улуу даражалуу агзам. 
— Келесоо!—деди да, Николай чукул бурулуп, илгери жүрүп кетти. Оозуна келген 

сөздөрдү угуза айтып келатты. «Копервейн, Копервейн»,— деп кечээки кыздын атын 
бир нече ирет атады. «Шумдук, шумдук»,— деди. Өзүнүн эмне айтып келе жатканын 
ойлогон да жок, оозуна келген сөз менен ички сезимин басууга тырышты. Көңүлдөгү 
чикертти кетирмекчи болуп, өзүнүн пандык оюна берилди: «Мен болбосом, Россиянын 
көргөн күнү эмне болор эле,— деп ойлоду Николай. — Жалгыз Россия тургай, 
Европанын күнү эмне болор эле». Анан да Николай өзүнүн бөлөсүн пруссак королун 
эсине түшүрдү, анын алсыздыгын, акмактыгын ойлоп, башын чайкады. 

Ал баскычка кайтып барганда, Елена Павловнанын тырашманкесин көрдү, кызыл 
кийимчен малайы жанында, Салтыков дарбазасына карай басып бараткан экен, 
Николай Елена Павловнаны көңдөй адамдардын үлгүсү деп билчү. Мындайлар илим, 
поэзия жөнүндө гана эмес, эл башкаруу жөнүндө да кеп козгошот. Алар: Николай бизди 
жөндүү башкара албайт, кайра өз тизгинибизди өзүбүз жакшы алып жүрөбүз деп 
ойлошот. Ал адамдарды канча кысса да, кайра калкып чыга келерин, эч качан моюн 
бербесин Николай билчү. Жакында өлгөн иниси Михаил Павлович эсине түшө кетип, 
Николайдын көңүлү капалуу, кайгылуу сезим бийледи. Ал кабагынан кар жаадырып, 
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кайрааан оозуна келген сөздөрдү күбүрөп айта баштады. Сарайга кирген учурда гана 
күбүрөгөнүн токтотту. Өз бөлмөсүнө кирип, күзгүнүн алдында саамай чачын жана 
төбөсүндөгү жасалма тулумун асемденткенден кийин, мурутун чыйрата, Николай түз 
эле баяндама кабыл алчу кабинетине бет алды. 

Анын эң адегенде кабыл алганы Чернышев эле. Чернышев Николайдын жүзүнөн, 
асыресе көздөрүнөн бүгүн анын өтө эле көңүлсүз экенин ошол замат эле байкады жана 
падышанын кечээки жортуулун билгендиктен анын мындай кейипте отурушунун 
себебин да аңдады. ЧерныШев менен салкын гана амандашып, отурушуна уруксат этип, 
Николай нурсуз көздөрү менен анын бетине кадала карады. 

Чернышевдин эң адегенде баяндалган иши интендант чиновниктеринин ачылган 
уурулугу жөнүндө эле, андан соң Пруссия чек арасындагы аскерлердин орун 
которуштуруусу тууралу баяндады; мындан кийин алгачкы тизмеде көрсөтүлбөгөн бир 
нече адамды кызматка дайындоо. Жаңы жылдын урматына сыйлыктар берүү маселеси 
айтылды; анан Ажымураттын өтүшү жөнүндө Воронцов жазган билдирүү сөзгө алынды, 
эң акырында баяндалган бир жагымсыз иш — медицина академиясынын бир 
профессорунун өмүрүнө кыянаттык кылышы. 

Николай үнсүз отурду. Эриндерин кымтып, алтын шакектүү ак манжалары менен 
кагазды сыйпалап, уурулук жөнүндөгү баяндамага кулак төшөдү, эки көзү Чернышевдин 
маңдайы менен көкүлүндө. 

Николай уурулук кылбаган жан жок деп билет. Эми интенданттарды жазалоо керек, 
жазалаганда баарын тең солдатка берүү керек, ырас, мындай чара кызматтан 
алынгандардын ордуна келгендердин кайрадан уурулук кылышына биротоло тыюу 
сала койбойт, Николайга бул да аян. Бирок, арга канча, кызматкерлердин адаты 
уурулук жасоо, ал эми падышанын милдети ууруларды жазалоо да. Мына, Николай 
канча мазе болсо да, өзүнүн ушу милдетин адал аткарып келатат. 

— Сыягы, биздин Россияда бир гана адал адам калса керек,— деди ал. 
Россиядагы бир гана адал адам деп отурганы Николайдын өзү экенин Чернышев 

дароо түшүнө койду да, кошоматтап күлүмсүрөдү. 
— Ошондой болуу керек, улуу даражалуу агзам,—деди ал. 
— Калтырып кет, мен пикиримди жазамын,— деп Николай кагазды алды да, 

үстөлдүн сол жак четине койду. 
Мындан кийин Чернышев сыйлыктар тууралу, аскерлердин орун которуштурушу 

тууралу баяндай баштады. Николай тизмени карап чыгып, бир нече адамдын аттарын 
өчүрүп таштады, андан соң эки дивизияны Пруссиянын чек арасына алып баруу керек 
деп кыскача, үзүлдү кесилди буйрук кылды. 

Николай Пруссиянын королунун 1848-жылдан кийиң конституция чыгарганын эч бир 
жактырбай жүрчү, ошондуктан бөлөсүнө кат аркылуу жана оозеки жүзүндө чыныгы 
достук пейил билдирсе да, Пруссиянын чек арасында канткен менен да аскер кармаган 
туура деп билчү. Бул аскерлер Пруссияда эл көтөрүлүш чыгара турган болсо, ошол 
өлкөнүн ичине кирип барып, өз бөлмөсүнүн таажытагын коргоо үчүн да керек, анткени 
Николайдын оюнча, кайсы жердеги эл болсо да көтөрүлүш чыгарууга даяр турат, 
ошондуктан баягы жылы Австрияга көмөктөшүп, венгрлердин көтөрүлүшүн басканы 
сыяктуу бул сапар да ошондой көтөрүлүш чыкса, аскердин күчү менен баса коймокчу 
эле. 

«Мен болбосом, Россиянын көргөн күнү эмне болор эле»,— деп ойлоду ал 
кайрадан. 

— Кана, дагы эмне бар? — деп сурады Николай. 
— Кавказдан фельдъегер келди,— деп Чернышев Воронцовдун Ажымурат тууралу 

жазганын баяндай баштады, 
— Ошондой дечи,— деди Николай. — Жакшы ырым экен. 
— Чынында, улуу даражалуу агзам, сиз түзгөн план натыйжа бере баштады,— деди 

Чернышев. 
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Өзүнүн стратегиялык жөндөмдүүлүгүн мактаганга Николай катуу көтөрүлүп калды, 
анткени стратегиялык жөндөмдүүлүгүм сонун деп мактанса да, өз ичинен андай 
жөндөмдүүлүктүн жок экенин сезе турган. Эми да ал дагы да мактай түшсө экен деп 
отурду. 

— А сен кандай деп ойлойсуң? — деп сурады падыша. 
— Менин оюм ушул, улуу даражалуу агзам, эгер сиз түзгөн план боюнча 

аракеттенип, токой жыгачтарын кыйып, тоолуктардын азык-түлүк корун жок кылып, жай 
болсо да, бара-бара илгери жыла бергенде Кавказ алда качан багынган болор эле. Ал 
эми Ажымураттын бизге өтүшүн жалаң ушунун натыйжасы деп билемин. Бизге эми 
мындан ары чыдап тура албастыгын ал түшүнгөн го. 

— Аның туура,— деди Николай. 
Токой жыгачтарын кыюу, азык-түлүк корун жок кылуу аркылуу душман тарабынан 

акырын жыла берүү планы Ермолов менен Вельяминовдун планы эле, бул план 
Николайдын планына таптакыр карама-каршы болучу. Ал эми Николайдын планы 
боюнча Шамилдин мекенин шарт эле басып алып, каракчылардын ушул туу сайган 
ордосун талкалоо керек эле, так ошол планга ылайык 1845-жыды Паргын жортуулу 
жасалды, бирок жортуул ийгиликсиздикке дуушар болуп, сандаган адамдар бөөдө 
кыргын тапты, буга карабастан токой жыгачтарын кыюу, душмандын азык-түлүгүн жок 
кылуу, акырын илгери жылуу планын да Николай өзүнүкү кылып жүрчү. Акылга салып 
караганда, токой жыгачтарын кыюу, азык-түлүктү жок кылуу аркылуу акырын илгерилей 
берүү планы анын өз планы дегенге ишенүү үчүн 45-жылы Николайдын буйругу менен 
бул планга таптакыр карама-каршы жасалган орус жоотуулун жашыруу керек эле. 
Бирок жашырмак түгүл, Николай бири-бирине көз көрүнөө кайчы келерин ушул эки 
пландын экөөн тең, 45-жылы өзү жасаткан жортуулдун планын да, акырындык менен 
илгерилөө планын да сыймык көрө турган. Айланасындагы адамдардын күндөлүк, ары 
жалган, ары жийиркеничтүү кошоматы анын башын айландырып жибергени ушунчалык 
дейсиң, эми ал өзүнүн кайчылаштыктарын да сезбей турган болду, иштеген иштери 
менен сүйлөгөн сөздөрү турмуш чындыгына, акыл жүйөсүнө, ал тургай, жөн гана 
жүйөлүү түшүнүктүн өзүнө ылайык келбей турган болду, берген жарлыктарынын баары 
тең, канчалык маанисиз, адилетсиз, өз ара ылайыксыз болгону менен, өзүнчө абдан 
макул көрүндү, булар өз жарлыктары болгондуктан гана ары маанилүү, ары адилеттүү, 
ары ылайыктуу болуп чыгат деп билди. 

Чернышев Кавказдан кийин баяндалган иш жөнүндөгү, башкача айтканда медицина-
хирургия академиясынын  студенти тууралу анын буйругу да так ушундай болду. 

Иштин жайы мындай эле: эки жолу экзаменден өтө албай калган бир жаш жигит 
үчүнчү ирет дагы да экзамен берүүгө келгенде экзамен алуучу аны өткөрбөй 
таштаптыр, ошондо кыжыры келген кызуу кандуу студент муну адилетсиздик деп 
билип, үстөл үстүндө жаткан бакини ала коюп, алда кандай туталануу менен 
профессорду качырып сала бериптир, ошентип анын денесине бир нече жарат 
түшүптүр. 

— Фамилиясы ким? — деп сурады Николай. 
— Бжезовский. 
— Полякпы? 
— Поляк элинен, өзү католик,— деди Чернышев. 
Николай кабагын түйдү. 
Ал поляктарга далай-далай жамандык жасаган. Ошол жамандыгын актоо үчүн поляк 

дегендин баарын шумшук деп эсептөө керек болгон. Николай аларды чынында эле 
ошондой деп билип, аябай жаман көрө турган, өзүнүн поляктарга жасаган жамандыгы 
кандай болсо, аларга карата жек көрүүчүлүгү да ошондой эле. 

— Бир аз тура тур,— деди да, Николай көзүн жумуп башын төмөн салды.  
Чернышевдин бир билгени, анын өзүнөн да далай ирет укканы — алда кандай 

маанилүү маселени чечерде Николай так ушундай кылчу, бир паска ыклас коюп, 
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толгонсо болгону, кандайдыр бир ички сырдашы мындай кыл деп жөн шилтегендей, 
жуйөлүү пикир жадына түшүп, эң бир туура айла өзүнөн-өзү табыла калчу. Азыр ал 
жанагы студенттин окуясы эсине түшүп, кайра козуган өз сезимин, поляктарга карата 
каарын кыйла толук канааттандыруу жагын ойлогон эле, ошондо ички сырдашы аны 
мына мындай чечимге келтирди. Николай баяндаманы алып, кагаздын четине ири 
жазуу менен мындай деп жазды: «Өлүм жазасына татыктуу. Бирок, кудайга шүкүр, өлүм 
жазасы бизде жок, андай жаза колдонуу мага да жөн эмес. Миң адамдын алдынан 12 
жолу өткөрүлсүн. Николай»,— деп өзүнүн укмуштуудай, арбайган-тарбайган колун 
койду. 

Он эки миң балак эң ишеничтүү, эң азаптуу өлүм экени мындай турсун, анын өзү 
чектен тыш катаалдык да экенин Николай билүчү, анткени эң мыкты деген адамдын 
өзүн өлтүрүү үчүн беш миң балак жетиштүү болор эле, бирок чексиз катаалдык да, 
бизде өлүм жазасы жок деген ой да ага өтө жагымдуу эле. 

Студент тууралу өз буйругун жазгандан кийин ал кагазды Чернышевге карай 
жылдырды. 

— Мынакей, окуп көр,—деди ал. 
Чернышев окуп чыкты да, ашкан даанышмандык менен жазылган жарлыкка таң 

калганын билдирип, башын ийди. 
— Андан соң бардык студент аянтка чыгарылсын, балак алууну өз көзү менен 

көрсун,— деди Николай. 
«Баарына сабак болсун. Мен бул революциялык ниетти жоёмун, тамырына балта 

чабамын», деп ойлоду ичинен. 
— Куп болот,— деп Чернышев бир аз унчукпай отурду да, анан көкүлүн оңдоп, 

кайтадан Кавказ маселесин козгоду. 
—Ал эми Михаил Семеновичке эмне жазууга буюрасыз? 
— Менин жарлыгымды кынтыксыз орундатып, чечен пинин үй-жайларын ойрондой 

берсин, азык-түлүгүн жок кылсын, аларга үзгүлтүксүз чабуул жасасын,— деди Николай. 
— Ажымурат жөнүндө эмне буюрасыз? — деп сурады цернышев. 
— Воронцов жазыптыр го, аны Кавказда пайдаланам деген турбайбы. 
— Бул тобокелге салгандык болбойбу? — деди Чернышев, Николайдын бетине тик 

кароого дити чыдабай. — Михаил Семенович өтө ишенчээк го деп коркомун. 
Воронцовдун оюн орунсуз кылып көрсөтмөк болгон ниетин байкап, Николай 

Чернышевден: 
— А сенин оюң кандай? — деп сурады каарын төгүп. 
  Менин оюм: Ажымуратты Россияга жөнөткөн коопсуздук болор эле. 
— Ой эмес бекен,—деп мыскылдады Николай. — Менин оюм андай эмес, мен 

Воронцовдун айтканына макулмун. Ушундай деп жазып жибер ага. 
— Куп болот,—деп Чернышев ордунан турду да, таазим этип, коштошо баштады. 
Долгорукий да кош айтышты. Ал ушул аңгеменин башына аягына чейин болсо да, 

аскерлердин ордун которуштуруу жөнүндө Николайдын суроосуна бир-эки ооз гана 
жооп айтканы болбосо, ылгый унчукпай отурду. 

Чернышевден кийин кабыл алынган киши — Батыш крайынын генерал-губернатору 
Бибиков эле, ал падышага салам берүүгө келген болучу. Православие динине келбей, 
бүлүк чыгарган дыйкандарга каршы Бибиков колдонгон чараларды жактырып, Николай 
багынбагандардын баарын аскердик сот менен соттош керек деп буюрду. Анын 
мааниси — күнөөлүүлөрдү аскер катарынан алдынан өткөрүп, балак алуу керек деген 
сөз эле. Анын үстүнө Николай мамлекеттин карамагындагы бир нече миң дыйкандын 
менчиктүү жерлерге башы бойдон берилгендиги тууралу кабар жарыяланган газетанын 
редакторун солдатка берүүгө буюрду. 

— Өзүм керек деп эсептегендиктен ушундай кылып отурамын, —деди ал. — Ал эми 
менин ишимди сөз кылууга эч кимге жол койбоймун. 

Бибиков униаттар жөнүндөгү жарлыктын бөтөнчө ырайымсыздык экенин, ошол 
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учурдагы бирден-бир эрктүү адамдарды падыша үй-бүлөсүнө тийиштүү болгондорго 
крепостной кылып берүү бүтүндөй адилетсиздик экенин билчү. Билсе да каршылык 
көрсөтүүгө болбойт эле. Николайдын жарлыгына кайчы келсе, кырк жыл кызмат кылып 
тапкан бак-дөөлөттөн айрылар эле. Ошондуктан кынк этпей буурул тарткан башын 
ийип, агзамдын мээримсиз, адилетсиз амирин аткарууга даяр экендигин билдирди. 

Бибиковду жөнөткөндөн кийин, Николай өз милдетиң аткарып, көңүлү жай болгон 
түр менен керилип алды да, саатына карап, салтанаттуу жыйынга кийинип чыгуу үчүн 
жөнөдү. Эполет, орден, лента таккан мундирин кийип, кабыл алуу залдарына чыкты. 
Мында жүздөн ашуун адам, мундир кийген эркектер, үлдө менен бүлдөгө оронгон 
аялдар, баары өздөрүнүн белгилүү орундарында падышанын келишин жүрөгү алып 
учуу менен күтүп жатышкан эле. 

Падышанын көз карашы суз, көкүрөгү керилип, шарт бууп салган кардынын катмары 
кемеринин астынан да, үстүнөн да бөрсөйүп билинип турат; күтүп тургандарга ушул 
калыбында чыккан Николай өзүнө жагынычтуу түр менен телмире караган элдин 
назарын байкап, мурункудан бетер көтөрүлө түштү. Кээ бир адамдарды өңдөрүнөн 
таанып, кимдин ким экенин эске түшүрдү. Бир пас токтоп туруп, аларга бирде орусча, 
бирде французча бир-эки ооз тил катат, өзүнө арналган сөздөрдү катыгез, солгун ырай 
менен угат, сүйлөп жаткандын бетине кадала карайт. 

Адамдардын саламына алик алып болгон соң, Николай чиркөөгө өттү. 
Өз пенделери сыяктуу кудай таала да дин ээлери аркылуу Николайды мактап, 

куттуктады. Өзүнүн мазесин абдан кетирген нерсе болсо да, ак куттуктоо, мактоо 
сөздөрдүн бүтүндөй теңиринин көңүлүндөгүдөй көрүп кабыл алды. Ушундай болууга 
тийиш эле, анткени бүткүл дүйнөнүн ийгилиги да, бакыты да ошонун колунда эмеспи, 
бул иш канчалык чаалыктырса да, Николай дүйнө жүзүнө шарапатын көрсөтүүдөн 
аянбай калган эле. Түшкү ибадаттын акырынан кийин көркөм кийинип жасанган дьякон 
«Көп жашасын» деген дубаны баштап, ырчылар ырдап сала бергенде, туш-туш жагына 
көз жиберген Николай терезе түбүндө турган болук билек, апай төш Нелидованы көрдү 
да, аны кечээки кыз менен кайрадан да ичинен салыштырып, аны андан өйдө деп 
билди. 

Мындан кийин Николай өз зайыбына барды, балдары менен, аялы менен 
тамашалашып, бир нече мүнөт отурду да, андан кийин эрмитаж аркылуу сарай 
министри Волконскийге келди. Сөз арасында ага кечээки кыздын энесине өзүнүн 
атайын каражатынан жыл сайын пенсия берип турууну тапшырды. Андан соң падыша 
өзүнүн демейдеги сейилине чыкты. 

Бул күнү зыяпат Помпей залында даярдалган эле. Мында падышанын кичүү 
уулдары Николай менен Михаил бар. Зыяпатка чакырылгандар: барон Ливен, граф 
Ржебусский, Долгорукий, Пруссиянын элчиси жана Пруссиянын королунун флигель-
адъютанты. 

Падыша менен падышанын зайыбы келгенче Пруссиянын элчиси менен барон 
Ливендин ортосунда Польшадан алынган акыркы жайсыз кабарлар жөнүндө кызыктуу 
аңгеме болду. 

— La Pologne et le Caucase? Ce sont les deux couteres de la Яussie,— деди Ливен. —
ll nous fait cent mil – les? Home sa peu pres dans chacun ces deux pays1. 

Элчи анын ушундай экенине таң калгансыганын билдирди. 
— Vous dites la Pologne,— деди ал. 
— Оh, oui, cъаtait un coup de maître de Maeternich de nous en avoit laisse 

dъеmbarras...2 

                                            
1
 Полына менен Кавказ Россиянын эки дарты. Ошол эки өлкөнүн ар биринен эң кеминде жүз миң аскер 

кармоого тийишпиз (французча). 
2 — Польша дейсизби? 

— Албетте, мунун өзү бизди кыйын абалда калтырмакчы болгон Метернихтин айлакерлиги эле да... 
(фран.) 
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Аңгемелешүү ушул жерге жеткенде, башы калтырап, селдейген калыпта 
күлүмсүрөп, падышанын зайыбы кирди. Андан кийин удаа эле Николай келди. 

Дасторкон үстүндө Николай Ажымураттын өткөндүгү тууралу кеп кылды: токой 
жыгачтарын кыйып, бир катар чыңдоолор орнотуп, тоолуктарды кысымга ала түшкүлө 
деген буйрук берилди. Ошондуктан эми көп кечикпей Кавказ согушу бүтүүгө тийиш, 
деди ал. 

Пруссиянын элчиси флигель-адъютант экөө бүгүн эртең менен гана Николайдын 
орунсуз, көөдөктүк менен өзүн улуу стратег деп санаган адатын аңгеме кылган болучу. 
Ошол элчи эми тигини менен көз ымдашып, Николайдын улуу стратегдик 
жөндөмдүүлүгүн кайрадан да далилдеп отурган бул планды катуу мактоого алды. 

Зыяпаттан кийин Николай балетке барып, жүздөгөн жылаңач аялдардын бийлегенин 
көрдү. Бийчи кыз-келиндердин бирин катуу жактырган Николай балетмейстерди 
чакыртып, ага алкыш айтты да, аялга каухар таштуу алтын жүзүк сыйлыкка бер деп 
буйрук этти. 

Эртеси күнү Чернышевди кабыл алган кезинде Николай Воронцовго берилүүчү 
жардыкты ага дагы эскертип, азыр, Ажымурат өткөндөн кийинки жерде, чечен жеринин 
тынчын алып, туш-туштан кысмакка ала берсин дегенди айтты. 

Чернышев ушул мазмунда Воронцовго кат жазды. Дагы бир фельдегерь жолдо 
карата далай атты зоруктуруп, далай ямщиктин бетине так түшүрүп, бул жарлыкты 
Тифлиске жеткирди. 

 

XVI 

 
Николай Павловичтин ушул жарлыгын орундатуу максаты менен, дароо так ошол 

1852-жылкы январда чечен жерине чабуул жасалды. 
Чабуулга чыккан жасакта төрт батальон жөө аскер, эки жүз казак, сегиз замбирек 

бар эле. Көлүк жол бою менен убап-чубап келатты. Жолдун өйүз-бүйүзүндө үздүксүз 
цепь болуп жөө аскерлер келе жатышты, алардын баары бийик кончтуу өтүк, чолок тон, 
саңсаң тумак кийишкен, мылтыктарын асынып, белдерине окчонтой байланышкан. 
Жоокерлер бирде белден ашып, бирде ойго түшүшөт. Эзелки салт боюнча, аскерлер 
бул жолу да мүмкүн болушунча дабыш чыгарбай, душмандын жери менен сактана 
басып келатышты. Анда-санда гана коодон өтөрдө замбиректердин темирлери 
шыңгырлайт, не тынчтыкты сактоо жөнүндөгү буйрукту түшүнбөгөн тилсиз ат окуранып, 
кишинейт, не ачуулуу аскер башчысы өз адамдарына бирде жупту жазып кеткендиги 
үчүн, бирде колоннадан же алыс, же жакын баскандыгы үчүн кардыккан, басыңкы 
добуш менен жекирет. Бир гана жолу ушул тымтырс жүрүштүн ыркы бузулду, анын 
себеби, аскерлер катары менен колоннанын арасындагы бир топ тикенектин ичинен 
капысынан бир ак төш, ала куйрук эчки, так ошондой дагы бир теке каргып чыга келген 
эле. Татынакай, үркүнчөк жаныбарлар ал аңгыча болбой, секектеп эң жакын келип 
калды, ошондо кээ бир солдаттар, бакырып, каткырып, эчкилерди найза менен сайып 
салганы түпө-түз качырып сала беришти. Бирок эки эчки шарт бурулуп, сапты как жара, 
куштай зымырап, тоого карай тартты. Артынан кууган атчандар да, иттер да жете албай 
кала беришти. 

Дале кыш мезгили эле, ошондо да күн мурункудан көрө бийик сүзө баштаган, 
ошондуктан, аскерлер он чакырым жер басып, түш ченде, күндүн көзү кыздырып, 
адамдар ысый башташты. Чакчайган күндүн шооласы болот найзаларга, 
замбиректердин жезине чагылышып, курал-жарактын миң кубулткан жаркылы менен 
көз уялтып жатты. 

Жасак эми гана шылдырап аккан, мөлтүр суулуу кичинекей өзөндөн өттү. Алдыда — 
айдоо жерлер, эңишеңиш чабындылуу токойлор. Андан арыраакта чытырман жыгач 
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өскөн сеңир-сеңир купуя сырдуу кара тоолор. Кара тоолордун ар жагында аскар бийик 
чокулар, ал эми көз учунда — күн нуруна чагылышып, миң кубулуп, алмаздай жарк-
журк эткен, түбөлүк көркөм, заңгыраган мөңгүлүү тоолор. 

Бешинчи ротанын алдында кара сюртук кийген, белине кылыч байланган, узун 
бойлуу, чырайлуу жигит келатты. Ал жакында гвардиядан өткөн Бутлер деген офицер. 
Өлүм коркунучун сезсе да, көңүлү шат, эңсеси бийик. Анын ар бир кыймылынан — бир 
максатка багынган, бир буйрук менен жүргүзүлө турган зор иште эмгек сиңирсем деген 
бийик талаптын оту көрүнөт. Бул Бутлердин урушка экинчи ирет катышуусу эле, анын 
жалындуу маанайы алып учуп, кубанычтуу ойго бөлөнөт: азыр атышуу башталмакчы, 
бирок так төбөдөн учкан снаряддан да, ышкырган октон да сестенчү түрү жок, кайра, 
өткөн бир учурдагыдай жата калбайт да, аны этибарга алмак тургай, башын бийик 
көтөрүп, жолдошторуна, солдаттарга күлө карап, башка бир нерсе жөнүндө салмак 
менен кеп козгойт. 

Жасак жакшы жолдон чыгып, жүгөрү аңызынын арасы менен кеткен эски жолго 
түштү да, токойго карай бурулду. Так ошол кезде,— кайдан экенин ким билсин, айтор 
жүрөктү түшүрө ызылдаган снаряд учуп келип, колоннанын арасына түшүп, жерди солк 
эткизди. 

— Башталды,— деп Бутлер жанындагы жолдошуна көңүлдүү үн катты. 
Чынында эле көп узабай, белги тагынган салт аттуу чечендердин калың тобу 

токойдон чыга келди. Топ элдин ичинен эң чоң көк белги көрүнөт. Ыраактан жакшы 
көрүүчү роталык фельдфебель алыстагыны көрө албаган Бутлерге ошол көк белги 
Шамилдин так өзү чыгар деди. Атчандар кудуп төмөн түшүштү да, оң жактагы кырдын 
башына чыкты, анан дагы төмөн кудуду. Жылуу кара сюртукчан, ак тыштуу саңсаң 
бапакчан жапалдаш генерал жорго аты менен Бутлердин ротасына жетип келип, 
атчандардын оң жагынан чыккыла деп буюрду. Бутлер тез эле өз ротасын көрсөтүлгөн 
жакка баштап алып жөнөдү, бирок сайдын таманына түшө бергенде, арт жактан эки 
сапар замбирек атылды. Бутлер бурулуп карады: эки замбиректен чыккан, уюлгуган 
көгүш түтүн көрүндү. Чечендер замбирек бар деп ойлобосо керек, дароо артка чү 
коюшту. Бутлердин ротасы тоолуктардын артынан ок ата баштады. Мылтык түтүнү 
коктунун үстүн каптап кетти. Жалгыз гана кыр үстүндө сары изине чөп салып кууган 
казактар менен атышып, чегинип бара жаткан тоолуктар көрүнөт. Тоолуктарды кууган 
аскерлер илгерилей беришти. Алар экинчи кырдын башына чыкканда, бир айыл 
көрүндү. 

Улам алгалаган Бутлердин ротасы казактардын артынан удаа алиги айылга кирип 
барды. Айылда тирүү жан калбаптыр. Солдаттарга эгин-тегин, чөп-чар, үй-жай — 
баары тең өрттөлсүн деген буйрук берилген болучу. Айыл үстүн ачуу түтүн каптады, 
түтүндү аралай ары-бери жүгүрүп жүргөн солдаттар үй-үйдөн тапкан нерселерин алып 
чыгып жатышты, асыресе айылда калып калган бирин-серин тоокторду кубалап, атып, 
кармап алып жүрүштү. Офицерлер түтүндөн оолагыраак жерге барып отуруп, тамак, 
шарап ичүүгө киришти. Фельдфебель тактайга салып, бир нече уя бал алып келди. 
Чечендер тараптан эч кандай дабыш угулбайт. Түш оой чегингиле деген буйрук болду. 
Рота айыл сыртында сапка туруп, жолго чыкты. Бутлердин өзү эң артта келатты. Булар 
жолго чыгары менен чечендер да көрүндү. Алар жасакты ээрчип отуруп, аскерлерге ок 
атуу менен болушту. 

Жасак ачык жерге чыкканда, тоолуктар калып калышты. Бутлердин ротасында 
жараланган эч ким жок эле, ошондуктан ал көңүлү өсүп, куунак басып келатты. 

Жасак эртең мененки өзөндөн кечип өтүп, жүгөрү аңызы менен чабынды жерге 
барганда, ротанын ырчылары алга чыгып, ырдай башташты. Үлп эткен жел жок. 
Мөлтүрөгөн, туптунук, таза абанын таасири менен жүз чакырым жердеги ак мөңгүлүү 
тоолор кол сунум жерде тургандай болот. Ырчылар үнү басылган учурда бир калыпта 
чыккан адам дабышы, замбиректердин калдырты угулат, бул ыргактуу дабыш ырдын 
башталышына да, аякталышына да түс бергенсийт. Бутлердпн бешинчи ротасында 
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ырдалчу бул ырды полктун урматына бир юнкер жазган эле. Бул ыр бий обону менен 
ырдалат, ырдын кайырмасы: «Умтул алга, умтул алга, жоокерим!» деген сөздөр эле. 

Бутлер ат үстүндө өзүнүн эң жакын начальниги майор Петров менен жанаша 
келатты. Бул экөө бир үйдө турат. Гвардиядан кетүүгө бел байлап, Кавказга келгенине 
Бутлердин кубанычы койнуна сыйбай жүрөт. Гвардиядан кетүүнүн эң биринчи себеби, 
ал Петроградда жүрүп бардык жыйган-тергенин картага уткузуп жиберген болучу. 
Гвардияда калып калса, карта ойнобой тура албас эле, бирок ойногондо уткуза турган 
түгү да жок эле. Эми ал дооран өТүП кетти. Азыркы турмушу бөтөнчө: ары кызык, ары 
баатырдык турмуш. Мал-мүлктөн журдай болгонун да, бересеЛуү карызы бар экенин да 
ал азыр таптакыр унутуп койду. Кавказ, согуш, солдаттар менен офицерлер, мас, ак 
көңүл баатыр майор Петров — ушулардын бардыгы тең өзүнун жандай сүйгөн жакыны 
сыяктуу. Кээде Петербургда жүргөнү, тамеки түтунү толгон бөлмөлөрдө карта 
бөлүштүрүп, акча сайып отурганы, башы зың-зың ооруп, банк кармоочуну өлгөндөй жек 
көргөнү көз алдына тартылчу, ошондой учурларда өзүнүн ошол жагдайы өзгөрүп, азыр 
кереметтүү өлкөдө, кавказдык эрлердин арасында жүргөндүгүнө өзү да ишенчү эмес. 
 
 «Умтул алга, умтул алга, жоокерим!» — деп ырдап баратышты ырчылар. Анын 
астындагы аты ушул ырдын обону менен ойноктой басып барат. Ротанын Трезорка 
деген саксагай көк ити, кудум топ башындай, ротанын алдына түшүп, куйругу 
чамгарактап, желип барат. Бутлердин ою сергек, көңүлү куунак, жайбаракат. Ага 
согуштун жага турган бир жери — өз башын канжыгага байлап, өлүм коркунучуна 
учуроо мүмкүндүгү, ошол аркылуу урмат-сый алып, мындагы жолдошторунун арасында 
да, те алыстагы досторунун алдында да аброюнун арта тургандыгы эле. Согуштун 
экинчи жагы: солдаттардын, офицерлердин, тоолуктардын өлүмү, жарадар болуусу, 
бир кызык жери, анын оюна кирип да койбойт. Өзүнүн акылга сыйбаган оюн, согуш 
тууралу алган сонун элесин сактап калыш үчүн ал өлгөндөр менен жарадарларга эч 
качан карачу эмес. Азыр да ошондой болду. Бизден үч адам өлүп, он эки адам жарадар 
болгон эле. Чалкасынан түшүп сулап жаткан өлүктүн тушунан өтүп баратып, ал бир 
көзүнүн кыйыгы менен карап, өлүктүн саргыч колунун бир кызык серейип калганын, 
анын башындагы кызыл күрөн тагын байкады да, андан ары караган жок. Анын оюнча, 
тоолуктар анчейин салт аттуу жигиттер, тек гана алардан коргонсо болгону. 

— Мына ушундай, садагасы,— дейт майор ыр басылган кезде.— Силердин 
Питериңердей эмес: оңго карап сап түзө, солго карап сап түзө дегениң бизде жок. Мына 
минтип жортуулдап, эми үйгө кайтып баратабыз. Азыр Машурка бизге даамдуу токоч, 
майлуу сорпо берет. Жашоо деп ушуну айт! Кандай дейсиң? Кана эмесе, «Таң 
саргайып атканданы» ырдап жибергиле,— деп ал өзү жактырган ырды атады. 

Майор фельдшердин кызы менен эрдүү-зайыптуу адамдарча бирге турчу, анын 
мурунку аты жөн гана Маша болсо, кийинчерээк Марья Дмитриевна аталган. Марья 
Дмитриевна отуз жаштарга келген, баласыз аял, бети-башы сепкил, ак саргыл, сулуу 
киши. Өткөн кези кандай болгону менен, азыр майордун эң жакын жан шериги, аны 
алпечтеп багып-карайт, ал эми майорго ушундай керек эле, анткени анын эстен 
таңганча арак ичмей адаты бар болчу. 

Алар сепилге келишкенде, баары тең майор айткандай болуп чыкты. Марья 
Дмитриевна даамдуу, дүйүм тамак даярдап коюптур. Майор менен Бутлер жана башка 
чакырылган эки офицер тоё тамактанышты. Лыкыя тойгон, эсинен танганча арак ичкен 
майор сүйлөөгө да мурчасы келбей, уктаганы өз бөлмөсүнө кетти. Бутлер да чарчаган 
эле, анын үстүнө артыгыраак ичилген арактын да таасири бар, анткен менен көңүлү 
шат. Ал да өз бөлмөсүнө барып, чечинип болгон соң, жаздыкка тармал чачтуу 
тагынакай башын коёру менен эле, алп уйкуга кетти. 

 

XVII 
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Чабуул убагында кыйраган айыл Ажымурат орустарга өтөр алдында түнөп чыккан 
айыл эле. 

Ажымуратты коноктогон Садо орустар айылга жакындаганда бала-чакасы менен 
тоого кеткен болучу. Өз айлына кайтып келгенде, Садо үйүнүн астын-үстүн болгонун 
көрдү. Үйүнүн төбөсү оюлуп түшүптүр, эшик-тирөөчтөрү күйүп кетиптир, ал эми бөлмө 
ичи булганган. Ажымуратты көргөндө, ага кызыга караган ойноок көз, чырайлуу бала, 
Садонун уулу каза тааптыр, анын сөөгүн атка артып, мечитке алып келди. Орустардын 
бири аны аркадан найза менен бышып алыптыр. Ажымурат конгондо, ага кызмат эткен 
ак жаркын аял, азыр көйнөгүнүн көкүрөгү албаа-далбаа, соолуп, бырыштанган төшү 
көрүнөт, баласынын башында чачын жайып, бетин тытып салып, зар ыйлап отурат. 
Садо күрөк, керки алып, туушкандары менен бирге баласына көр казууга кетти. 
Өлөсөлүү чал кыйраган үйдүн алдында чыбык жонуп, мелтейе алды жагын карап 
отурат. Ал бал челегинен жаңы гана кайтып келген. Андагы эки үймөк чөптү өрттөп 
кетишиптир; чал өз колу менен отургузуп, баптап күтүп жүргөн өрүк жана чие дарактары 
сындырылып, отко күйүптүр, эң шумдугу— бал челектин баары өрттөлгөн. Аялдардын 
озондогон үнү ар үйдөн чыгат, аянт жактан да ыйлаган үн угулат — ал жерге да эки 
өлүк алып келген эле. Кичинекей балдар энелерине кошулуп бакырып ыйлап жатат. 
Жегидей тоюту жок ач мал да азан-казан. Эрешен балдар оюн деген менен иши жок, 
чоң кишилерге үрпөйүп карап турушат. 

Булак да булганган. Суу албасын деп атайын булгап кетишсе керек. Мечиттин ичи 
да ыплас, молдо менен сопулар аны тазалап жүрүшөт. 

Ак сакал карыялар аянтка жыйналган, чөк түшүп отуруп алышып, ал-жайды 
талкуулашууда. Орустарды жек көрүүнү эч кимиси оозуна албады. Эмгектеген баладан 
энкейген карыга чейин бардык чечендердин тула боюн бийлеген сезим жек 
көрүүчүлүктөн да күчтүү эле. Бул жек көрүүчүлүк эмес, орустарды адам деп 
санабоодон, алардын адам айткыс таш боордугуна жийиркене, жерине кароодон 
туулган сезим эле, ушундай сезимге бөлөнгөн ар бир адам заардуу жылан-чаянды, 
келемишти, карышкырды кыруу кандай кажет болсо, орустарды да ошондой кыруу 
керек деп билди, бул тилек өз башын коргоо зарылдыгынан туулган сезим сыяктуу 
табигый сезим эле. 

Айыл адамдарынын тандоосуна түшкөн эки арга бар эле: же мүнөт сайын башка 
кооп түшсө да, мурдакыдай эски конушта өмүр сүрүү керек, көп эмгекти жумшап салган, 
ал эми ырайымсыз күчтүн аракети менен опоңой кыйратылган короо-жайды оор түйшүк 
аркылуу кайра калыбына келтирүү керек, же болбосо шарыяттан да, ар-намыстан да 
аттап өтүп, жийиркенич менен жек көрүү сезимин басып салып, орустарга багынып 
берүү керек. 

Карыялар бата тилешип, бир ооздон Шамилге киши жиберүүнү, андан жардам 
суроону чечишти, ошентип дароо бүлүнгөндү калыбына келтирүүгө киришишти. 

 

XVIII 

 
Чабуулдан кийинки үчүнчү күнү кичи шашкеде Бутлер арткы эшиктен көчөгө чыкты. 

Анын ою Петров турганча, чай кайнаганча бой жазып, таза абадан жутуп кайтуу эле. 
Күндүн көзү тоодон найза бою көтөрүлгөн, көчөнүн оң жагындагы аппак үйлөр күн 
шооласы менен чагылышып, көздү карыктырат. Анын эсесине сол жакты карасаң, ар 
качан көз тоюп, моокумуң кангандай болот: бооруна чытырман токой өскөн кара 
тоолордун кат-кабат жондору уламдан-улам алыстап, уламдан-улам көк мелжий берет. 
Андан ары көз учунда кызыл-күрөң тарткан ак кар, көк муздуу тоолордун кыркасы 
мунарланат, сырын билбеген кишиге бул чөккөн булут тариздүү көрүнөт. 

Бутлер ушул тоолорду карап туруп, көөдөнүн кере дем алат, ушундай кызык 
дүйнөдө дал өзүнүн өмүр сүрүп жүргөнүнө кубанат. Кечээки кызуу урушта, чабуул 
учурунда, айрыкча чегинип бараткан кезде өзүн өзү жакшы кармай билгенине да аздап 
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кубанат. Анын дагы бир кубанычы кечээ жортуулдан кайтканда, Петровдун ойношу 
Маша башкача айтканда Марья Дмитриевна, буларды жакшылап күтүп алды, элдин 
баарына асыресе Бутлердин өзүнө жакшы ыклас, жылуу чырай билдирди. Жоон өрүм 
чачтуу, кең ийиндүү, шыңга бойлуу, сепкил бет, жылдыздуу Марья Дмитриевнага 
Бутлер кайраттуу жана сымбаттуу бойдок жигит болгондуктан эрксизден кызыкчу. Аның 
байкашына караганда, аялдын да ага көңүлү бар сыяктуу. Бирок муну өзүнүн ак көңүл, 
кайрымдуу жолдошу жөнүндө кыянат санап, өз оюн тизгиндей турган, ошентип Марья 
Дмитриевнага адеп, ызаат менен кынтыксыз жайдары карай турган. Азыр да ал ошол 
тууралу ойлонуп турду. 

Чаңдуу жол жактан, бир нече адам чаап келе жаткандай, аттардын дүбүртү угулуп, 
анын ою чырт үзүлдү. Башын көтөрүп караса, көчөнүн четинде бир топ атчан 
келатыптыр. Жыйырма чакты казакты баштаган эки адам: бири ак чепкен, бийик саңсаң 
бапак кийген селделүү киши, экинчиси орус кызматындагы, кара түстүү орок мурундуу 
офицер, анын кийминде да, куралында да күмүш мол. Селделүү кишинин мингени — 
томого баш, жоодур көз, келишкен жээрде айгыр. Офицердин мингени — каз моюп, 
сылаңкороз, карабак жылкысы. Жылкыга ышкыбоз Бутлер биринчи аттын арыбас 
кубатын дароо байкай койду. Булардын ким экенин билмекчи болуп, Бутлер күтүп 
турду. Офицер Бутлерден жөн-жай сурады: 

— Аскер башынын үйү ушубу? — деди ал Иван Матвеевичтин үйүнө камчысын 
нускап. Анын жөндөмсүз сөзүнөн да, өзгөчө үнүнөн да орус эместиги көрүнүп турду. 

— Так өзү,— деди Бутлер. Андан соң офицердин жанына жакын келип, селдечен 
кишини ээги менен нускап, Бутлер: 

— Мына бу ким? — деп сурады. 
— Бул Ажымурат. Ушу жерге келген, аскер башынын үйүндө конок болот,— деди 

офицер. 
Бутлер Ажымурат тууралу далай кеп уккан, анын орустарга өткөнүн да билчү, бирок 

аны ушу кичине сепилде көрөм деп эч бир ойлогон эмес. 
Ажымурат ага достук чырай менен карап турду. 
Бутлер жаттап алган татарча сөздөр менен: 
— Аман, кош келди,— деп салам берди. 
— Соо бол,—деп Ажымурат башын ийкеди да, Бутдердин жанына келип, эки 

манжасына камчысы илинүү турган колун сунду. 
— Начальниксиңби? — деп сурады ал. 
— Жок, начальник мынабу үйдө, азыр чакырып келейин,— деди Бутлер офицерди 

карап, анан тепкичке чыгып, эшикти түрттү. 
Бирок, Марья Дмитриевна атагандай, «сарайдын сырдуу дарбазасы» жабык эле. 

Кайра-кайра эшик кагып, жооп ала албаган соң, Бутлер үйдү айланып, арткы эшиктен 
кирди. Өз денщигине кыйкырды эле, жооп болбоду, эми денщик да жок эле. Бутлер аш 
үйгө барды. Барса, башына жоолук салынып, ак билегин шымаланып алган Марья 
Дмитриевна ошо билегиндей аппак камырды ийлеп, нан жайып жатыптыр. 

— Денщиктер кайда кеткен? — деп сурады Бутлер. 
— Ичкени кетишти,— деди Марья Дмитриевна. — Алардын кереги эмне сизге? 
— Эшикти ачыш керек эле; үйүңүздүн алдында бир короо тоолуктар турат. 

Ажымурат келди. 
— Калпыңызга баракелде,—деди Марья күлүмсүрөп. 
— Тамашалап жатканым жок, чын айтам, тышта турат. 
— Чын айтасызбы? — деди Марья Дмитриевна.. 
— Калп айтып башыма эмне күч келди. Мага ишеибесеңиз, барып караңыз, тышта 

турат. 
— Мына кызык тамаша,— деп Марья Дмитриевна жеңин түшүрдү да, калың 

чачындагы кыпчыгычты колу менен сыйпалады. — Анда мен Иван Матвеевичти 
ойготоюн. 
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— Жок, мен өзүм барайын. Бондаренко, сен барып эшикти ач,— деди Бутлер. 
— Мейли эмесе,—деди да, Марья Дмитриевна кайрадан өз ишине киришти. 
Ажымураттын Грозный шаарында экенин Иван Матвеевич мурда эле уккан, 

ошондуктан Ажымурат бу жерге келди дегенде, ага эч таң калган жок: төшөктөн башын 
көтөрүп, чылым ороп тутантты да, күрс-күрс жөтөлүп, «ушу шайтанды» быякка 
жиберген начальниктерин бирдеме деп күңкүлдөп, кийине баштады. Кийинип бүткөн 
соң, денщиктен «дары» сурады. Дары дегени эмне экенин билчү денщик арак алып 
келди. 

Арак ичип, кара нан чайнап: 
— Кошмолуу арактан жаман нерсе жок экен,— деп күңкүлдөдү ал. — Кечээ ошондой 

арак ичтик эле, башым ооруп калыптыр. Мына, болдум,— деди да, Иван Матвеевич 
конок үйгө кетти. Бутлер Ажымуратты жанындагы офицери менен бирге ошол үйгө 
ээрчитип келген эле. 

Ажымуратты узатып келген офицер Иван Матвеевичке сол жак канаттагы аскер 
начальнигинин буйругун тапшырды. Буйрукта: Ажымурат ошол жерде болсун жана 
чалгынчылар аркылуу тоолуктар менен кабарлашып турушуна уруксат кылынсын, 
бирок сепилден сыртка чыгарында казактардан сакчы кошуп бериңиз, ансыз жөн 
чыгарбаңыз,— делинген эле. 

Кагазды окуп чыккандан кийин Иван Матвеевич Ажымуратты тигиле карады да, 
кагазга кайра дагы көз жугүртө баштады. Ушундай калыбында бир кагазды, бир 
Ажымуратты карап атып, акыры Ажымуратка көз токтотту да, деди: 

— Яхшы, бек яхшы. Ушунда болсун. Айт өзүнө, мага муну чыгарба деп буйруптур. 
Ал эми буйрук деген — бузулбас нерсе. Эми муну кайда жайгаштырар экенбиз — 
кандай дейсиң, Бутлер? Кеңсеге жайгаштырсакпы? 

Бутлер жооп бергенче болбой, аш үйдөн келип, эшик алдында турган Марья 
Дмитриевна Иван Матвеевичке карап: 

— Кеңсеге дегени эмнеси? Ушул жерге жайгаштыргыла. Мейманкана менен 
кампаны берели. Көз алдыбызда болот да,—деди. Ушуну айтып, Ажымуратты карады 
эле, көзүнө көзү учурай түшүп, аял жалт бурулду. 

— Ырас, менимче, Марья Дмитриевна туура айтат,— деди Бутлер. 
— Жо, жо, бар ары, мында катындардын кылар иши жок,— деди Иван Матвеевич 

кабагын чытып. 
Сүйлөшүүнүн башынан аягына чейин Ажымурат канжарынын сабына колун таяп, 

сал-паал кекерлүү чырап менен күлүмсүрөп отурду. Ал: «Кайда турсам да баары бир. 
Мага жалгыз кереги жана сардардын уруксат эткен нерсеси — тоолуктар менен 
кабарлашып турсам болгону, ошондуктан ошол тоолуктарды мага жиберип 
турушуңарды сураймын», деди. Иван Матвеевич ушундай кылууга боло тургандыгын 
айтты да, тамак белендегенче, бөлмө даяр болгончо, коноктордун жанында бол деп, 
Бутлерден өтүндү, өзү болсо жазар кагазым, берер буйругум бар деп, кеңсеге кетти. 

Өзүнүн жаңы тааныштарына Ажымураттын көз карашы чү дегенде эле абдан 
белгилүү болду. Ажымуратка Иван Матвеевич биринчи жолуккандан баштап эле жексур 
көрүндү, ошондуктан ага теңсинбей карап, аны менен текеберлене сүйлөштү. Тамак 
белендеп күтүп жүргөн Марья Дмитриевна ага катуу жакты. Бөтөн жердик адамдын 
карапайымдыгы да, өзгөчө сулуулугу да жакты. Аялдын ынтызарлыгы Ажымуратка 
эрксиз таасир этип, ал да буга куштар болгон сыяктуу. Ошондуктан Ажымурат ал аялга 
карабоого, аны менен сүйлөшпөөгө тырышты, бирок эрксиз назары ооп, анын ар бир 
кыймылын байкап отура турган болду. 

Ал эми Бутлер менен болсо, ал биринчи таанышкан кезинен баштап эле достошуп 
кетти, аны менен чын көнүлдөн эң көп сүйлөшө турган болду: не анын өмүр баянын 
сурамжылайт, не өз өмүрүнөн кеп салып, чалгынчылар аркылуу бала-чакасынан кандай 
кабар алганын баян этет, алтургай эмне кылуу керек экендиги жөнүндө Бутлер менен 
акылдашып да отурат. 
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Ал эми чалгынчылар алып келген кабарлар жакшы эмес эле. Сепилде өткөргөн төрт 
күндүн ичинде чалгынчылар ага эки ирет келип кетишти, экөөндө тең уккан кабары 
жаман эле. 

 

XIX 

 
Ажымурат орустарга өткөндөн кийин көп узабай анын үй-бүлөсү Ведено айылына 

жеткирилип, Шамилдин чечимин күтүп, камакта турган. Патимат кемпир, Ажымураттын 
эки аялы жана кичинекей беш баласы жүз башы Ибрагим Рашиддин үйүндө эле, 
аларды күнү-түнү сакчылар кайтарчу. Ал эми Ажымураттын уулу, он сегиз жашар Юсуф 
кылмышкер төрт киши менен бирге терең зынданда эле. Бул төртөө тең Юсуф сыяктуу 
бешенеге жазганын күтүп жаткан. 

Бирок өкүм кечикти, анткени Шамил жок эле. Ал орустарга каршы жортуулга 
аттанган болучу. 

1852-жылы 6-январда Шамил орустар менен салгылашуудан кийин үйүнө кайтып 
келе жатты. Орустардын оюнча, бул урушта Шамил катуу жеңилип, Веденого качып 
жөнөгөн, ал эми анын оюнча, жана муруттарынын пикиринче, алар жеңип, орустарды 
кууп чыккан. Бул урушта, өтө сейрек нерсе, Шамилдин өзү да ок аткан, ушуну менен 
эле тим болуп калбай, кылычын кынынан сууруп алып, орустарды тике качырып кирген, 
бирок жанындагы муруттары кармап калган. Эки муруту Шамилдин так жанынан окко 
учкан. 

Шамил өз жерине кайтканда түш чен эле, тегеректеген муруттары ат ойнотуп, 
мылтыктарынан, тапанчаларынан ок чыгарып, «Ля илляха иль алла» деп зикир чалып 
келатышты. 

Өз амирчисин тосуп жапырт чыккан чоң айылдын калкы көчөдө, үйлөрдүн 
төбөлөрүндө турушту, алар да салтанат белгисин көрсөтө мылтыктары менен 
тапанчаларын тарсылдатып жатышты. Шамилдин мингени арабдык ак боз ат, анысы 
үйгө жакындаган сайын оозун бербей алчыланып келет. Атка токунган ээр-токум эң 
жөнөкөй, алтын-күмүш чөгөрүлгөн нерсе дегенден эчтеме жок: жука кызыл кайыштан 
өрүлгөн жүгөнү, шылдырактуу жөнөкөй үзөнгүсү, кызыл тердиги бар. Имамдын кийгени 
күрөң нооту менен тышталган тон, жакасынан да, жеңинен да кара мех көрүнөт, кара 
кемер менен шарт буулган узунча кыпча белинде — канжар. Башына кийгени — кара 
чачылуу төбөсү чокчогой бапак, анын сыртынан селде чалынган, селдесинин бир учу 
мойнуна түшүп турат. Бутунда — жашыл кепич, жөнөкөй шоона менен шырылган кара 
байпак. 

Айтор, имамдын тула боюнда көз жоосун алган көркөм нерседен, алтын менен 
күмүш дегенден эчтеме жок, кийимдери, куралдары алтын-күмүш менен безелген 
муруттарынын жанында атайын сыпайы кийинген Шамилдкн узун, түптүз сыпаты эл 
көзүнө өзгөчө айбаттуу көрүнөт. Кыркма жээрде сакал баскан купкуу жүзүнөн, 
тикирейген кичинекей көзүнөн жылуу чырай билинбейт, жүзү болсо таштай катып 
калгансыйт. Айыл аралап келатып, миңдеген көздөр өзүн тиктеп турганын сезди, бирок 
анын көзү эч кимди карабады. Ажымураттын аялдары да балдарын ээрчитип, башка эл 
менен бирге бастырманын алдында имамды карап турушту. Жалгыз Ажымураттын 
энеси Патимат гана тышка чыккан жок. Ал куудай аппак чачын жайып салып, узун 
колдору менен арык тизесин кучактап, жерде отурду. Капкара курч көзүн ирмегилеп, 
мештеги күйүп жаткан чырпыктарды тигиле карайт. Ал да Шамилди уулу кандай жек 
көрсө, так ошондой жек көрчү, азыркы каргышы мурункусунан да күчтүү болгондуктан 
аны көрөйүн деген көзү жок эле. 

Шамилдин салтанат менен келгенин Ажымураттын уулу да көргөн жок. Каңырсыган 
караңгы зынданда отуруп, ал мылтыктын үнүн, элдин чурулдаганын гана укту, ошону 
укканда жалындаган кырчындай жаш жигит өзүнүн минтип туткун болуп саргайып 
отурганына катуу наалыды. Сасык зынданда отуруп, өзү менен бирге камакта жаткан, 
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көбүнчө бирин-бири жеп ийчүдөй караган, арып-алсыраган, ыплас, шордуу 
пенделерден башка көрөр кишиси жок бул жаш жигит азыр таза абада, жарык дүйнөдө 
эркин сайрандап, амирчинин тегерегинде ат ойнотуп, «Ля илляха иль аллалап» викир 
чалган адамдарга катуу суктанып ичи күйдү. 

Айылды аралап өтүп, Шамил чоң коргонго кирди. Шамилдин сарайы аны менен 
ирегелеш ички короонун ичинде болучу. Биринчи коргондун дарбазасы ачык, анын 
алдында курал-жарак асынган эки лезгин Шамилди тосуп алды. Бул коргондун ичи элге 
жык толгон экен. Мында алыс жактардан жумуштап келген адамдар да бар, 
тилемчилер да бар. Шамилдин амири боюнча келтирилген, эми казыга түшүп, кесиле 
турган күнөкөрлөр да бар. Шамил келип киргенде, коргондун ичиндегилер тик туруп, кол 
куушура, ызаат менен таазим этишти. Кээ бирөөлөрү чөгөлөп турушту, алар Шамил 
сырткы дарбазадан ички дарбазаларга жеткенче ошол калыбынан жазышпады. Жолун 
күтүп тургандардын ичинде ою жаман адамдар, кайыр-садага сурап келген кабагы 
бүркөө тилемчилер көп экенин билсе да, Шамил аларды ылтыпат этпестен, суук 
кебетесин өзгөртпөстөн, алардын жанынан өтүп кетти да, ички коргонго кирип, 
дарбазанын сол жагындагы өз үйүнүн алдына барып аттан түштү. 

Кыйын сапар, оор жортуулдан Шамил абдан кажып кайтты, бул кажуу жөн гана 
чарчагандыктын эмес, жаны кейигендиктин таасири эле, анткени ал эл алдында жеңиш 
менен кайттым деп жарыя салса да, жортуулунун ийгиликсиз болгону өзүнө аян эле; 
чечендердин көп айлы өрттөлүп, талоонго учурады, эзелтен айныкейи бар жеңил ойлуу 
чечен калкы да булталактап отурат, алардын орустарга жакын турган бир сыпырасы 
аларга өтүп кетүүгө да белен, ушунун баары жанга батарлык нерсе эле, буга каршы 
чара колдонбой коюуга болбойт. Бирок мына дал ушул учурда Шамил эч нерсе 
иштегиси да, ойлогусу да келбеди. Анын азыркы бир гана тилеги: аялдарынын ичинен 
эң жакшы көргөн токолу, он сегиз жашар, кара көз, ойсоктогон Аминеттин назына 
бөлөнүп, эс алып жатуу эле. 

Ошол жакшы көргөн токолу жапжакын эле жерде, эркектер бөлмөсү менен аялдар 
бөлмөсүн ички коргондогу жыгач дубал гана бөлүп турат. (Шамил аттан түшүп жаткан 
учурда башка аялдары менен бирге Аминет да дубалдын тешигинен шыкаалап карап 
турганын ал билген эле), бирок азыр Аминетти көрүүгө да, ага барууга да болбойт, кала 
берсе мамык төшөккө жатып, эс алууга да мүмкүн эмес эле. Азыр эч бир ниети болбосо 
да, эң оболу бешим намазын окуу керек эле, өзү элдин рухани башчысы болгон соң, 
намазын каза кылууга болбойт жана күндөлүк тамак кандай зарыл болсо, намаз окуш 
да ал  үчүн ошондой кажет. Ошол себептүү даарат алып, намаз окуду. Андан кийин 
күтүп тургандарды чакыртты. 

Ага биринчи келген өзүнүн кайнатасы жана устаты эки бетинен кан тамган, сакалы 
куудай ак, узун бойлуу ыманы ысык Жемал-Эдин карыя, ал дуба кылгандан кийин 
Шамилден жортуулдун жайын сурамжылап, анан ал жокто быякта болгон окуяларды 
баяндап кирди. 

Кандуу кек сактап, киши өлтүргөн адам тууралу, уурдалган мал тууралу, шарыят 
жолун бузуп тамеки тартып, арак ичкен адамдар тууралу айта келип, Жамал-Эдиң 
Ажымураттын үй-бүлөсүн да кеп кылды: Ажымурат балачакасын орустарга алып 
кетмекчи болуп астыртан адамдарын жумшаган экен, бирок бул аракети билинип 
калып, анын үй-бүлөсүн быякка алып келдик, эми имамдын өкүмүн күтүп камакта 
отурат дегенди айтты кайнатасы. Ушул иштер жөнүндө кеңешүү үчүн карыялар 
мейманканада отурушат, алардын келгенине үч күн болду, ошон үчүн аларды дароо 
кетириш керек деп Шамилге акыл айтты. 

Зайдет деген шиш тумшук, өңү серт, сүйкүмсүз байбичеси Шамилге тамак алып 
келди, тамагын жеп болгон соң Шамил мейманканага жөнөдү. 

Шамил кирип барганда, анын алты кеңешчиси — ак сакал, буурул сакал, жээрде 
сакал карылар каршы ала тура келишти, алардын кай бирлери селделүү, кай бирлери 
селдесиз, баштарында бийик саңсаң бапак, үстүлөрүндө — жаңы бешмант, жаңы 
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чепкен, белдеринде — канжар. Шамил алардан сөөмчө бийик эле. Тигилер да 
Шамилди туурап, көздөрүн жуумп, бата тилешти, беттерин сыйпай төмөн түшкөн 
колдору сакалдарын сылап өтүп бири-бири менен биригишти. Анан баары тең жалп-
жалп отурушту, Шамил алардын ортосунда, бийигирээк мамыкта отурду, анан болгон 
иштер жөнүндө талкуу башталды. 

Кылмыш жасап айыпталган адамдарга шарыят боюнча чечим чыгарылды: уурулук 
кылган эки адамдын колун кесүүгө, киши өлтүргөн бирөөнүн башын алууга өкүм 
кылынды, үч адам кечирим алды. Анан эң чоң иш оозго алынды, ал иш — чечендердин 
орустарга өтүүсүнө тыюу салган чаралар жөнүндө эле. Бул өтүүгө каршы аракеттер 
үчүн Жамал-Эдин төмөндөгүдөй жарлык жазыптыр: 

«Силерди кудурети күчтүү кудайым түбөлүк колдой берсин. Укканыма караганда, 
силерди орустар арбап, багынууга үндөп жатыптыр. Аларга ишенбегиле да, 
багынбагыла, чыдагыла. Мунун ыракатын бул дүйнөдөн көрбөсөңөр, аркы дүйнөдөн 
көрөсүңөр. Мурда, башыңардан бийлик, колуңардан курал кеткенде эмне болоруңарды 
унутпагыла. Эгер 1840-жылы алла-таала силерди эсиңерге келтирбеген болсо, азыр 
канжар ордуна найза кармап солдат болуп жүрмөксүңөр, аялдарыңар дамбалсыз 
калып, ар уяттан айрылышмак. Өткөн иштен таалим алып, келечекти ойлогула. 
Капырлар менен бирге болгончо, алар менен касташып өлгөн артык. Чыдагыла, мен 
куран кучактап, кылыч кармап жардамга барам, силерди баштап орустарга каршы 
чыгам. Ал эми азыр силерге айтар амирим, орустарга багынууну ниет кылбагыла, аны 
оюңарга да албагыла». 

Шамил бул жарыяны жактырып, анын астына кол койду да, аны таратмакчы болду. 
Бул иштерден кийин Ажымураттын иши да кепке алынды. Бул иш Шамил үчүн өтө 

маанилүү эле. Муну моюнуна алгысы келбесе да, өзүнө бар айкын нерсе, ары 
шамдагай, ары баатыр, эр жүрөк Ажымурат жанында болсо, чечен жергесиндеги 
азыркы окуя болбогон болор эле. Ажымурат менен элдешип, анын кызматын дагы 
пайдаланса жакшы болор эле, ал эми мунун нрети келбесе, канткен күндө да анын 
орустарга жардам берүүсүнө жол коюуга болбойт. Ошондуктан эң кур дегенде аны 
быякка чакыруу керек, чакырып алып, өлтүрүп салуу керек. Буга эки жол бар: же 
Тифлиске жашырын адам жиберип, аны ошол жерде жайлаш керек, же быякка 
чакыртып алып, көзүн тазалаш керек. Аны өлтүрүүнүн бир амалы — бала-чакасы, 
айрыкча уулу ушу жерде. Ажымурат өз баласын жанындай жакшы көрөрүн Шамил 
билчү. Ошон үчүн баласы аркылуу аракет кылуу керек. 

Карыялар ушу тууралу кеңешип болгондо, Шамил көзүн жуумп, унчукпай калды. 
Кеңешчилердин билишинче, мунун мааниси — Шамил ойлонсо, аткарар иштин 

жолун көрсөтүп, пайгамбар көңүлүнө аян бергени. Байсалдуу кейипте үнсүз беш мүнөт 
отурду да, Шамил көзүн ачып, мурдакысынан бетер көзүн жүлжүйтө карап: 
      — Ажымураттын баласын мага алып келгиле,— деди, 

— Ал ушу жерде,— деди Жамал-Эдин. 
Чынында эле Ажымураттын уулу Юсуф сырткы дарбазанын алдында, чакырууну 

күтүп турган эле. Өзү жүдөгөн, өңү купкуу, үстү-башы албаа-далбаа, кир-ыплас, анткен 
менен тал чыбыктай бою мурункудай сымбаттуу, бет ажары татына, карагат көзү чоң 
энеси Патиматтын көзүнө окшоп оттой жанат. 

Юсуф Шамилге атасындай эмес, башкача карачу. Ал өткөндөгү окуянын көбүн 
билчү эмес же билсе да, өзү 
башынан кечирбегенден кийин ага жакшылап маани берчү эмес, ошондуктан атасынын 
Шамилге эмне үчүн мынчалык өч экенин түшүнө албай аң-таң болуп жүрчү. Өзү 
найыптын баласы болгон соң, Хунзахта сайран куруп өмүр сүргөн жалындуу жаш — 
ошол дооран кайра башталса экен деп эңсей турган, ошондуктан Шамил менен өчөшүү. 
нүн эч бир кереги жок деп билчү. Атасынын ой-максатына кошулбай, ал Шамилге катуу 
суктанчу жана бардык тоолуктар сыяктуу аны олуя тутчу. Азыр имамды аябай 
кастарлаган жалындуу сезим менен мейманканага кирип келип, эшик алдында токтой 
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калды да, Шамилдин теше караган, жүлжүйгөн көзүнө көзү кадала түштү. Ушундайча 
бир аз турду да, анан Шамилдин жанына барып, карылуу, шадылуу аппак колун сүйдү. 

— Ажымураттын баласы сенсиңби? 
— Менмин, имам. 
— Анын эмне кылганын билчү белең? 
— Билем, имам, анысына катуу өкүнөм. 
— Жаза билесиңби? 
— Молдо болоюн деген оюм бар эле. 
— Эмесе, атана кат жаз, ушу алдыдагы майрамга чейин кайтып келсе, кечирем аны, 

анан баары мурункудан болот да калат. Эгер келбей, орустарда калып калса, анда 
мындай кылам,— деп Шамил ызгаарлана кабагын түйдү,— чоң энеңди, энеңди айыл-
айылга күңдүккө берем да, өзүңдүн башыңды алам. 

Юсуфтун бетинен дирт эткен бир да белги билинбеди. 
Ал Шамилдин кебин түшүнгөнүн ишара кылып, башын ийди. 

— Ушундай деп жаз да, менин чабарманыма бер,— деди Шамил. 
Анан ал Юсуфтан көзүн айырбастан, үн катпай көпкө отурду. 
— Мындай деп жаз: сага жаным ачыгандыктан, мен сени өлтүрбөймүн, бардык 

чыккынчыларга колдоно турган жазамды колдоном да, эки көзүңдү оюп салам. Бар. 
Юсуф Шамилдин алдында токтоо сыяктуу көрүнгөнү менен, мейманканадан чыгып 

келаткан кезде айдап бараткан адамга жулунуп, анын канжарын кынынан сууруп алып, 
өзүн өзү мууздап өлтүрмөкчү болгон эле, бирок жанындагылар шапа-шуп кармай 
калышты да, эки колун байлап, зынданга кайра алып барып ташташты. 

 
Ошол күнү кечинде, намаз шам өтүп, ымырт жабылганда Шамил ак тон кийип, 

дубалдын аркы жагына өттү. Аялдары турган үй короонун ошол жак четинде эле, анан 
ал Аминетинин бөлмөсүнө бет алды. Бирок Аминет өз бөлмөсүндө жок экен. Ал 
Шамилдин улуу катындарыныкында эле. Ошондо ал көзгө чалынбас үчүн эшиктин 
далдасына тура калып, Аминеттин келишин күттү. Деген менен Аминет Шамилге катуу 
таарынып алган эле, анткени, Шамил өзү ала келген жибек матаны ага бербей, 
Зайдетке берип койгон болучу. Шамилдин сыртка чыгып, бөлмөгө кирип, өзүн 
издегенин көрсө да, Аминет бөлмөсүнө атайы барбай койду. Аминет Зайдеттин 
бөлмөсүнө кире бериште өз бөлмөсүнө бир кирип, бир чыккан адамдын агарган 
караанын жөн гана кыт-кыт күлүп карап турду. Аны күтүп күтүп тажаган Шамил намаз 
кутпан маалында гана өз бөлмөсүнө кайтып келди. 

 

XX 

 
Ажымурат коргондогу Иван Матвеевичтин үйүндө бир жума туруп калды. 

Ажымураттын жанына ээрчите келгени Ханефи менен Элдар гана эле. Марья 
Дмитриевна саксагай Ханефи менен уруша кетсе да, бир жолу аны ашканадан түртүп 
жиберип, ушул жоругу үчүн Ханефинин канжарынан каза таба жаздаса да, Ажымуратка 
өзгөчө жан тарткан сыяктанат, бул сезим аны кадырлоодон да, жактыруудан да туулган 
сезим эле. Эми ага тамакты өзү алып барбай, Элдар алып бара турган болду. Канткен 
менен да, шарты келе калса эле, анын дидарын көрүүгө, көңүлүн табууга тырышчу. Ал 
Ажымураттын бала-чакасынын алжайынан да ар убак кабардар болду — анын канча 
аялы, канча баласы бар экенин, кайсынысы канчада экенин билип алган, ошол 
себептүү чалгынчылар келип кеткен сайын ыңгайы келген кишиден сүйлөшүүнүн эмне 
менен бүткөнүн сураштырчу. 

Бутлер болсо бул жуманын ичинде Ажымурат менен катуу достошуп алды. Кээде 
анын бөлмөсүнө Ажымурат барса, кээде Ажымуратка Бутлер келет. Экөө кээде тилмеч 
аркылуу сүйлөшсө, кээде өз каражаттары, ишаратбелги менен, эң башкысы, 
жылмаюулар менен бири-бирин түшүнүшөт. Ажымурат Бутлерди жактырып калган 
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шекилдүү. Мунусу Элдардын Бутлерге жасаган мамилесинен да көрүнчү. Бутлер 
Ажымуратка келгенде, Элдар тиштерин жаркырата күлүмсүрөп, кубанычтуу каршы 
алчу, анан шашып-бушуп астына көпчүк төшөй салчу, эгер байланган кылычы болсо, 
аны өзү алып, илип койчу. 

Бутлер Ажымуратка иниси болом деген саксакай Ханефи менен да таанышып, ынак 
болуп кетти. Ханефи тоо. луктардын көп ырын билчү, жакшы да ырдачу. Ажымурат 
Бутлердин көңүлүн табыш үчүн Ханефини чакырып, өзү жакшы деген ырларды 
ырдатчу. Ханефинин үнү бийик, ыргактуу эле. Ал ырды машына келтирип, өзгөчө 
таасирдүү ырдай билчү. Бир ыры Ажымуратка айрыкча жакчу, бул ырдын ары 
салтанаттуу, ары муңдуу абазы Бутлердд да таң калтырды. Бутлер тилмечтен өтүнүп, 
ырдын мазмунун айткызып, жазып алган. 

Бул ыр бир кездери Ханефи менен Ажымураттын ортосунда болгон кандуу кек 
тууралу чыгарылган. Ырдын сөздөрү мындай эле: 

«Турпагы кургап мүрзөмдүн, эсиңден чыгар перзентиң, алпештеген энекем! 
Мүрзөмдүн үстүн чөп басса, чөп менен кайгың жуулар, кайгыга баткан атакем. 
Шолоктогон карындаш, сенин да жашың тыйылар, санааңдан учуп заркайгың. 

Башка унутса, унутсун, мен үчүн кек алгыча, сен унутпа, абаке. Мага окшоп, көргө 
киргенче, сен да унутпа, байке. 

Зуулдаган берен ок, ажал чачам десең да, сен эмес белең кул мага? Тилсиз, дүлөй 
кара жер, мени жутам десең да, мен эмес белем бир кезде атыма сени тепсеткен? 
Мени жеген шум ажал, мен элем сенин бир мырзаң. Сөөгүмдү жер алса да, жаным 
шейит, билемин, бар жазмышым кудайдан». 

Бул ырды Ажымурат ар дайым көздөрүн жумуп тыңшап отурчу, анан ыр созолонуп, 
талмоорсуп барып үзүлгөндө, дайыма орусчалап: 

— Жакшы ыр, акылдуу ыр,— деп койчу. 
Тоолуктардын кайраттуу, өзгөчө турмушунун ыр-обону Ажымурат келип, анын өзү 

жана муруттары менен таанышкандан кийин Бутлерди ого бетер кызыктырып жиберди. 
Ал өзүнө тоолуктар кийген бешмант, чепкен, маасы сатып алды, анан ал өзүн 
тоолуктай сезип, өз өмүрүн ушу кишилердин өмүрүнө окшоштурар эле. 

Ажымурат жөнөп кеткен күнү Иван Матвеевич аны узатыш үчүн бир нече офицерди 
чакырды. Офицерлердии кай бири чай үстөлдө, Марья Дмитриевнанын жанында, кай 
бири арак, шарап, ысылык коюлган башка үстөлдө отурду. Бир убакта жол кийимин 
кийинип, курал-жарагьш асынган Ажымурат аксаңдап, шыпылдай басып кирип келди. 

Отургандардын баары жапырт тура калып, аны менен кол алышып амандашты. 
Иван Матвеевич аны отуруңуз деп тактага чакырды эле, бирок ал ыракмат айтып, 
тереЗенин түбүндөгү орундукка барып отурду. Ал кирип келгенде өкүм сүрө калган 
жымжырттык, калыбы аны кенедей да оңтойсуздандырбады көрүнөт. Отургандардын 
жүздөрүн ынтаа менен бир сыйра карап алды да, самоор жана усылык коюлган үстөлгө 
көңүл кош көз токтотту. Ажымуратты биринчи жолу көрүп отурган Петроковский деген 
шамдагай офицер тилмеч аркылуу андан Тифлистин жаккан-жакпаганын сурады. 

— Айя,— деди Ажымурат. 
— Жакты дейт,— деди тилмеч. 
— Эмнеси жагыптыр? 
Ажымурат бирдеме деп жооп кайтарды. 
— Көбүрөөк жакканы театр дейт. 
— А, башкы командачынын үйүндө болгон зоок кечечи, жагыптырбы? 
Ажымурат кабагын түйдү. 
— Ар элдин өз салты бар. Бизде аялдар андай кийинишпейт,— деп ал Марья 

Дмитриевнаны карап койду. 
— Эмнеси жакпаптыр? 
— Бизде мындай макал бар,— деди ал тилмечке,— ит эшекти эт менен сыйлаптыр, 

эшек итти чөп менен сыйлаптыр, акырында экөө тең ач калыптыр,— деп күлүмсүрөдү 
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ал. — Ар элдин салты өзүнө жакшы. 
Кеп андан ары узарбады. Офицерлердин кай бири чайга, кай бири ысылыкка 

карашты. Ажымурат сунулган стакандагы чайды алып, алдына койду. 
— Эмне каалайсыз? Каймакпы? Нанбы? — деди Марья Дмитриевна ага сунуп 

жатып. 
Ажымурат ызаат менен башын ийди. 
— Кана эмесе, кош, аман бол! — деди Бутлер анын тизесине алаканын тийгизип. — 

Качан көрүшсөк? 
— Кош! кош,— Ажымурат күлүмсүрөп, орусча айтты. — Дос болосуң. Сен жакшы 

доссуң. Убакыт болду — айда пашол,— деп жол жүрө турган жагын нускагандай ээгин 
экчеп койду. 

Эшиктен Элдар көрүндү, ийнинде — арта салынган бир чоң ак нерсе, колунда — 
кылыч. Ажымурат аны жаңсап чакырды. Элдар чоң-чоң аттап басып келди да, ак чепкен 
менен кылычты Ажымуратка сунду. Ажымурат тура келип, чепкенди алды да, аны 
каруусуна арта салып, Марья Дмитриевнага сунду, анан тилмечке бирдеме деди. 

— Ал мындай дейт: чепкенимди мактаган элең, ал дейт,— деди тилмеч. 
— Мунуң эмне? — деп кызарып кетти Марья Дмитриевна. 
— Ушинтүү керек. Салт ушундай,—деди Ажымурат. 
— Анда ыракмат,— деди Марья Дмитриевна чепкенди алып жатып. Кудайым 

уулуңузду аман-эсен куткарсың. Улан жакшы,— деп кошумчалап койду. —Айтыңыз, 
балачакасын аман-эсен куткарып алышын каалаймын. 

Ажымурат Марья Дмитриевнаны карап, сөзүн макул тапкандай башын ийкеди. Анан 
ал Элдардын колунан кылычты алып, Иван Матвеевичке сунду. Иван Матвеевич 
кылычты алып, тилмечке деди: 

— Айт буга: күрөң атымды алсын, сыйга берер башка ылайыктуу нерсем жок. 
Ажымурат колун жүзүнүн алдында сермеп, ушунусу менен эчтеменин кереги жок, 

эчтеме албайм дегенин билдирди да, анан тоо жакты бир, өзүн бир көрсөтүп, эшикти 
көздөй жөнөдү. Элдин бир даары аны ээрчий басты. Балкондо калган офицерлер 
кылычты кынынан сууруп алып, мизин карап көрүштү да, чыныгы таш кесер кылыч экен 
дешти. 

Бутлер Ажымурат менен бирге крыльцого чыкты. Бирок бул жерде эч ким күтпөгөн 
бир окуя болду. Эгер Ажымурат сезгичтик, чапчаңдык, чечкиндүүлүк кылбаса, окуянын 
арты катуу кетип, анын өлүмү менен бүтүшү мүмкүн эле. 

Таш-Кечүү деген кумык айлынын адамдары Ажымуратты абдан кадырлашчу жана 
атактуу найыпты көргөнү гана көп ирет келишчү, мына ошолор Ажымурат жөнөп 
кетерден үч күн мурда киши жиберип, жума күнү мечитке келсин деп чакырыптыр. 
Бирок Таш-Кечүүдө турушкан кумыктын бек-төрөлөрү кандуу кегибиз бар деп, 
Ажымуратты жек көрүшчү, ошондуктан алиги чакырууну угушкан соң, Ажымуратты 
мечитке жолотпойбуз деп калкка жарыя салышты. Эл буга каршы көтөрүлүп, төрөлөргө 
жаатташ адамдар менен кара букаранын арасында мушташ чыгат. Орус акимдери 
тоолуктардын чатагын басып, Ажымуратка киши жиберип, мечитке келбесин деп 
айттырат. Ажымурат мечитке барбай калгандыктан, элдин баары иш ушуну менен бүттү 
деп ойлогон эле. 

Бирок Ажымурат аттанганы крыльцого чыгып, аттар эшик алдында турган чакта, 
Бутлер менен Иван Матвеевичтин таанышы Арслан-Хан деген кумык төрө жетип келди. 

Ал Ажымуратты көрө коюп, тапанчасын кемеринен сууруп алды да, Ажымуратка 
кезеди. Бирок Арслан-Хан аттууга үлгүрө албай калды, крыльцонун үстүндө турган 
Ажымурат бутунун аксагына карабастан, Арслан-Ханды кездей крыльцодон мышыкча 
лып секирип түштү. Арслан-Хан атып жиберди, бирок огу тийбей калды. Жетип келип  
Ажымурат бир колу менен атын тизгинден шап карап, экинчи колу менен канжарын 
сууруп алды да, татарча бирдеме деп бакылдап жиберди. 

Бутлер менен Элдар экөө бир эле убакытта жетип барышып, касташкандарды чап 
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колдон алышты. Мылтыктын үнүн угуп, Иван Матвеевич да сыртка чыгып келди. Ал 
кептин төркүнүн билген соң: 

— Менин үйүмдө мындай акмакчылыкты кылганың кандай. Арслан? — деди. — 
Мунуң жакшы эмес, тууган. Майдан жери кең болот эркиң келсе, эки кулагыңды чой 
деген, ал эми менин үйүмдө бычакташууга жол жок. 

Кара мурутчан, кодоо Арслан-Хан сурдана калчылдап, аттан түштү да, Ажымуратты 
каардана бир карап алып, Иван Матвеевич менен бирге төркү үйгө кирип кетти. 
Ажымурат болсо энтиге күлүмсүрөп аттардын жанына кайтып келди. 

— Алиги неме муну эмнеге өлтүрмөкчү болгон экен? деп сурады Бутлер тилмечтен. 
— Биздин салтыбыз ушундай деди. Арслан-Хандын кеги бар экен. Өлтүрмөк болгон 

себеби ушул,— деп түшүндүрдү тилмеч. 
— А кокус ал кууп жетсечи? — деп сурады Бутлер. 
Ажымурат жылмайып койду. 
— Өлтүрсө, алланын жазмышы да. Кана, кош бол,— деди ал орусчалап. Андан соң, 

атынын көкүлүн кармап, узатып тургандардын баарын көзүнөн бир сыйра өткөздү да, 
Марья Дмитриевнаны жылуу чырай менен карады. 

— Кайыр кош, байбиче,— деди ал орусчалап. — Ыракмат... 
— Кудайым бала-чакаңды аман-эсен куткарсын, аман-эсен куткарсын,— деди Марья 

Дмитриевна. 
Ажымурат бул сөздөргө түшүнгөн жок, бирок аялдын жакшылык каалап жатканын 

сезип, башын ийкеди. 
— Эсиңде болсун, досуңду унутпа,— деди Бутлер. 
— Айт, мен анын жан досумун. Эч качан унутпаймын,— деди Ажымурат тилмеч 

аркылуу. Андан соң, аксактыгына карабай, буту үзөңгүгө тиер замат, бийик ээр үстүнө 
кушчалып коно калды. Көндүм кыймылы менен тапанчасын сыйпап көрүп, кылычын 
оңдоп койду, башка тоолуктар сыяктуу эле ат үстүндө бөтөнчө текебердене, эр  
көкүрөктөнүп жайланып отурган соң, Иван Матвеевичтин үйүнөн нары бастырып кетти. 
Ханефи менен Элдар да аттарына минишип, үй ээлери жана офицерлер менен достук 
мүнөздө кош айтышты да, мүршидинин артынан жед. дире жөнөштү. 

Ар качанкы адат боюнча, жолоочу жөнүндө аңгеме дүкөн курулду. 
— Жигит экен! 
— Арслан-анды карышкырча качырып сала бергениң көрдүңөрбү, кебетеси заматта 

өзгөрүп кетти. 
— Өзү ашкан шум болсо керек, алдап кетет го,— деди Петроковский. 
— Кудайым ушундай шумдарды орустардан да көбурөөк чыгарса кана,— деди 

Марья Дмитриевна ызалана кийлигишип. — Биздикинде бир жума болду, 
жакшылыгынан башка жамандыгын көргөн жокпуз — деди ал. — Кичи пейил, акылдуу, 
адилет адам экен. 

— Мунун баарын кантип билип алдыңыз? 
— Билдим да. 
— Ылымдаштым дечи,— деди үйгө кирген Иван Матвеевич. — Ушундай экени анык. 
— Ылымдашсам ылымдашкандырмын. Ишиңер эмне? Бирок жакшы адамды 

жамандаганыңар дурус эмес. Татар болсо да, жакшы киши экен. 
— Ырас айтасыз, Марья Дмитриевна,— деди Бутлер. —Арага түшкөнүңүз жакшы, 

жарайсыз. 
 

XXI 

 
Чечен кыркасындагы чепте тургандардын турмушу мурункусундай өтүп жатты. 

Ошондон бери эки жолу тревога болуп, жөө аскерлер дүрбөп, казактар менен 
милиционерлер да аттанышып чаап чыгышты, бирок эки жолкусунда тең тоолуктарды 
токтото алышпады. Алар бир жолу Воздвиженден ат сугарган бир казакты өлтүрүп, 
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сегиз атын айдап кетишти. Айыл кыйраган соңку чабуулдун убагынан бери башка 
чабуул болгон жок. Оң канаттагы аскерлерге князь Барятинскийдин жаңы начальник 
болуп дайындалышынын натыйжасында Чоң Чечен жерине чоң жортуул жасалганы 
гана жаткан эле. 

Так мурасчысынын досу, Кабардин полкунун мурдагы командири князь Барятинский 
оң канаттагы аскерлердин начальниги болуп Грозный шаарына келери менен эле 
Чернышевдин Воронңовго жазган падышанын амирлерин аткаруу үчүн жасак жыйды. 
Воздвиженде жыйналган жасак чептен чыгып, Кура багытындагы майданга барып 
жайгашты.  Ал жерде аскерлер жыгач кыюуга киришишти. 

Жаш Воронцов шаан-шөкөттүү нооту чатырда турчу. Зайыбы Марья Васильевна 
лагерге келип, көбүнчө конуп калчу. Барятинскийдин Марья Васильевна менен 
көңүлдөш экени ар кимге маалым эле, ошондуктан офицерлер да, солдаттар да ушул 
аял лагерге келген сайын бизди түнкү күзөткө жиберет деп аны оозго алгыс сөздөр 
менен сөгүшөр эле. Адатта тоолуктар замбиректерин жүктөп келишип, лагерди снаряд 
менен аткылашчу. Бул снаряддардын көбү тийбегендиктен, жайчылыкта бул атышка 
каршы эч кандай чара колдонулчу эмес. Бирок Марья Васильевна барда, тоолуктар 
замбирек атып, мырзайымды чочутат го деп күзөт жиберилчү. Мырзайым чочубасын 
деп ар түнү күзөткө баруу ары кордук, ары жийиркеничтуү эле. Ошон үчүн солдаттар 
менен жогорку коомго кирбеген офицерлер Марья Васильевнаны жаман сөздөр менен 
тилдешер эле. 
 Паж Корпусундагы жолдоштору менен Кура полкунда кызмат өтөгөн полктошторун 
көрүп, начальниктердин адъютанттары жана ординарецтери менен таанышуу үчүн өз 
чебинен отпуск алып, ушул жасакка Бутлер да келген. Алгач анын көңүлү аябай шат 
эле. Ал Полторацкийдин чатырына түшүп, ушул жерден кубана тосуп алган 
тааныштарын кездештирди. Воронцовго да барып жолукту, бир аз билүүчү, анткени бир 
кездери аны менен бир полкто болгон эле. Воронцов Бутлерди эң жакшы ыклас менен 
тосуп алды, аны Барятинский князга да тааныштырды, анан Барятинскийден мурунку 
аскер начальниги генерал Козловскийдин урматына коштошуу зыяпатына чакырды. 

Зыяпат эң сонун болду. Алты чатыр алып келип, жанаша тигип коюшуптур. 
Чатырлардын ичиндеги дасторкон жабылган узун үстөлгө идиш-аяктар жана 
бөтөлкөлөр коюлган. Мунун баары Петербургдагы гвардиянын турмуш-салтына окшоп 
кетет. Саат экиде үстөлгө келип отурушту. Үстөлдүн ортосунда отургандар: бир 
тарабында Козловский, экинчи тарабында Барятинский. Козловскийдин оң жагына 
Воронцов, сол жагына зайыбы Воронцова отурду. Үстөлдүн эки жагындагы орундарда 
Кабардин полкунун жана Кура полкунун офицерлери кыркаар тартып отурушту. Бутлер 
Полторацкийге жанаша отурду, экөө башка офицерлер менен тамашалашып, ичип-жеп 
көңүлдүү отурушту. Ысык тамак келип, денщиктер бокалдарга шампан куя 
башташканда Полторацкий чындап эле коркуп кейигендигин билдире, Бутлерге карады. 

— Биздики «нак» маскара болот го. 
— Эмнеге? 
— Ал сөз сүйлөш керек да. Бирок эмнени айта алар экен?  
— Ырас айтасың, ага сөз таап сүйлөштөн көрө, ок  атып, чепти бузган оңой. Анын 

үстүнө буерде аял отурат жана ордо мырзалар да бар. Ырас эле, карап туруп бооруң 
ооруйт,— деп жатышты офицерлер өз ара. 

Мына, салтанаттуу учур да келди. Барятинский ордунан туруп, бокалын көтөрдү да, 
Козловскийге кайрылып кыскача сөз сүйлөдү. Барятинский сөзүн бүтүргөндө, 
Козловский да ордунан туруп, көтөрүңкү үн менен сөзүн баштады:  

— Улуу агзамдын кең амири боюнча мен силер менең коштошуп, силерден кетип 
баратамын, офицер мырзалар, деди ал. — Бирок ар качан да мени, нак, өзүнөр менен 
бирге деп эсептегиле... Өзүңөр билесиңер, мырзалар нак бир макал бар — жалгыз 
дарак токой болбойт. Анын сыңарындай, кызмат убагында кандай, нак, бакыт-даража 
алсам да, падыша агзамдын кең пейилдүү жоомарттыгы менен канчалык, нак, сый-
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урмат көрсөм да, зор мартабага, нак, жакшы атакка ээ болсом да, баары тең, нак 
ушунун баары тең... — дегенде анын үнү дирилдеп кетти,— нак силердин, тек гана 
силердин аркаңар, досторум! — Бырыш баскан бети жанагыдан бетер бырыша түштү. 
Ал бышактап, көзүнөн жашын кылгыртты. — Бардыгыңарга, чын жүрөктөн, нак, чоң 
алкыш айтамын. 

Козловский андан ары сүйлөй албай калды да, четке чыгып, жанына келген 
офицерлерди кучактай баштады. Баары тең жашып кетишти. Княгиня жоолугу менен 
бетин басты. Князь Семен Михайлович оозун кемшеңдетип, көзүн ирмегиледи. 
Көпчүлүк офицерлердин көздөрү да жашылданып кетти. Козловскийди анча көп 
билбеген Бутлер да жашын тыя албады. Ушунун баары Бутлерге катуу жакты. Анан 
Барятинскийдин урматына, Воронцовдун урматына, офицерлердин, солдаттардын 
урматына тост көтөрүлдү. Ичилген шарапка да, өздөрү көнүп калган аскердик чоң 
шаттыкка да мас болгон меймандар тамактан  кийин сыртка чыгышты. 

Аба ырайы мемиреп эң сонун, күн нуру төгүлүп, салкын жана көңүлдү сергитет. Чар 
тараптан от чатырап күйүп, мукамдуу ырлар созолонот. Адамдар текши майрам-дубай  
курган сыяктуу. Көңүлү өсүп, шаттанган Бутлер Полторацкийдин чатырына барды. Ал 
жерге чогулган офицерлер ортолоруна үстөл коюп, карта ойноого киришти. Адъютант  
жүз сомго байге сайды. Бутлер чөмтөгүндөгү намыянын кыса кармап, эки ирет тышка 
чыгып, кайта кирди. Акырында чыдабай кетти, өзүнө да, агаларына да өмүрү карта 
ойнобоого шерт берсе да, эми оюнга кошулуп кетти. 

 Арадан бир саат өтпөй эле анардай кыпкызыл болуп, тердеп-тепчиген Бутлер 
сайган акчасынын цифрасын картанын бырышкан бир бурчуна булганган бор менен 
жазып, үстөлдү чыканактап отурду. Көп акча уттурган эле, ошон үчүн, өз мойнуна 
илинген карызды эсептеп чыгуудан коркту. Эсептебесе да, күн мурун ала турган 
айлыгын, атынын наркын кошкондо, алиги бейтааныш адъютантка бересесинен толук 
кутула албасы өзүнө белгилүү эле. Дагы да ойногонго ою бар эле, бирок адъютант 
түсүн үйрүп, аппак таза колундагы картаны үстөлгө койду да, Бутлердин бор менен 
жазгандарын эсептей баштады. Ошондо Бутлер бети чымырай түшүп, азыр уттурган 
акчасын толук төлөй албасын, карызын үйгө барганда салып жиберерин айтып, 
кечирим сурады, ушуну айтканда отургандарга аянычтуу көрүнүп, алардын баары, 
алтургай Полторацкий да анын көзүн карай албай турду. Бул анын ушул жерде 
өткөргөн акыркы кечи эле. «Карта ойноонун ордуна, конокко чакырган Воронцовдукуна 
барганым оң болмок»,— деп ойлоду ал. Эми жакшы эмеспи мындай турсун, таптакыр 
шумдук абалга туш болду да калды. 

 Ал жолдоштору жана тааныштары менен коштошту да, үйүнө жөнөп кетти, үйгө 
келери менен төшөгүнө кулаш он сегиз саат уктады, адатта утулган адам ушундай 
уйкучул келет эмеспи. Ал өзүн узатып келген казакка Марья Дмитриевнадан элүү 
тыйын алып берген, ошондо Марья Дмитриевна Бутлердин муңайыңкы кебетесин 
көрүп, чолок-чолок жообунан улам анын утулуп калганын билип, «аны эмне жибересиң» 
деп Иван Матвеевичке бир тийген эле. 

Бутлер эртеси күнү саат он экиде ойгонду, өз абалы эсине түшүп, кайрадан 
унуткарып таштамакчы болду, бирок андай кылуу туура эмес эле. Бейтааныш адамга 
бересе болгон төрт жүз жетимиш сом акчаны төлөп берүүнүн айласын табуу керек эле. 
Ошентип, кутулуунун бир айласын тапты, ал: «жаңылдым-жаздым, ортодогу 
тегирмендин эсебинен беш жүз сом акча жибер,» деп агасына кат жазды. Андан соң 
өзүнө туугандык жайы бар бир сараң аялга нат жазып, «канча тууса да беш жүз сом 
салып жибер», деп өтүндү. Анан Иван Матвеевичке барды: анын өзүнөн же андан көрө 
Марья Дмитриевнадан беш жүз сом карыз ала турармын деп ойлогон болучу. 

— Мен берип турар элем,— деди Иван Матвеевич, -азыр эле берип турар элем, 
бирок Машка бербейт. Бу катын аттуулар дүнүйөкор келишет эмеспи, шайтан 
алгырлар. Ошентсе да бир айласын таап кутулуш керек, бул балаадан. Тиги оңбогон 
маркитанттан чыгар бекен? 
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Бирок маркитанттан карыз алам деп убара болуунуң кажети да жок эле. Ошон үчүн 
Бутлерди бир гана өз агасы же сараң туушканы ушул мүшкүл абалдан куткарышы 
мүмкүн. 

 

XXII 

 
Чечен жергесинде өз максатына жете албай, Ажымурат Тифлиеке кайтып келди. 

Күнүгө Воронцовго барып, өзүң кабыл алган кезде ага: туткундагы тоолуктарды 
чогултуп, бала-чакама айырбаш кылыңыз, деп жалбаруу менен болду. Ансыз менин 
колу-бутум байлануу, орустарга ойдогудай кызмат кылууга да, Шамилдин көзүн 
тазалоого да дармансызмын, деди ал дагы. Воронцов колдон келген жардамымды 
берем деп убада кылса да, тыңгылыктуу эчтемени иштеген жок, жакында Тифлиске 
генерал Аргутинский келет, ошону менен акылдашайын дегенди айтып, ишти кийинкиге 
жылдыра берди. Ошондо Ажымурат андай болсо убактылуу Нуха шаарына барып 
турушума уруксат этициз деп өтүндү. Нуха Закавказьедеги чакан шаар. Ажымураттын 
оюнча, ошол жер, үй-бүлөсү жөнүндө Шамил менен да, өзүнө дос адамдар менен да 
кабарлашып, келишимге келүүгө ыңгайлуу. Анын үстүнө, Нуха мусулмандардын шаары, 
мечити да бар, ошондуктан өзүнүн мусулмандык парызын жакшылап өтөп турушуна да 
болот. Воронцов бул туурасында Петербургга кат жазды, бирок ал жактан жооп 
келишин күтпөй эле, Ажымураттын Нухага барып турушуна уруксат этти. 

Воронцов үчүн, Петербург акимдери үчүн жана Ажымураттын тарыхын билген 
көптөгөн орус адамдары үчүн бул окуя же кавказ согушундагы бир бактылуу кезең 
болуп көрүндү, же эл муну жөн гана бир кызык окуя деп эсептеди. Ал эми Ажымурат 
үчүн бул, айрыкча соңку кезде, анын өмүрүндөгү эң коркунучтуу бурулуш болду. Тоодон 
качканда, ал бир жагынан, өз башын аман сактоо үчүн, экинчи жагынан, Шамилге 
өчөшүп качкан эле. Бул качуу канчалык кыйын болсо да, ал өз максатына жетти, 
алгачкы учурда өз ишинин ийгиликтүү болгонуна кубанып да жүрдү, ошондуктан 
Шамилге чабуул жасоо планын чынында эле ойлоштура баштаган. Бирок үй-бүлөсүн 
куткарам деп ойлосо да, бул андан алда кайда кыйын болуп чыкты. Шамил анын бала-
чакасын колго түшүрүп, туткунга кармап турат, анан да, аялдарды күңдүккө берем, 
уулуңду өлтүрөм, же эки көзүн оюп салам деп колко-балка кылууда. Азыр Ажымураттын 
Нухага бара жаткандагы ою — өзүн жактагандардын көмөгү аркылуу айлакердик менен 
болсо да, күч менен болсо да, бала-чакасын эптеп Шамилден куткарып калуу. Ага 
Нухада жолуккан акыркы чалгынчы мына муну айтты: өтө ишенимдүү аварлар 
балачакаңды эч жанга билгизбей алып чыгышмакчы, анан алар менен бирге орустарга 
өтүп кетишмекчи, бирок муну иштөөгө аракет кылгандар эң эле аз, ошон үчүн 
туткундарды Веденонун өзүнөн алып качууга батына албай жүрүшөт, эгер аларды 
Веденодон башка жакка көчүрө турган болушса, ошондо гана аларды жолдон куткарып 
кала алышмакчы. Ажымурат бала-чакасын куткаргандарга үч миң сом берерин 
досторуна айтып коюуну тапшырды. 

Нухада Ажымуратка мечит менен хан сарайына жакын жердеги беш бөлмөлүү чакан 
үй берилген. Ажымуратка көз салууга коюлган офицерлер да, тилмеч да, анын 
нөкөрлөрү да ушул эле үйдө. Ажымурат тоодон келүүчү чалгынчыларды күтүп, алар 
менен сүйлөшөт же болбосо чондордун уруксаты боюнча Нуханын айланасында салт 
ат менен серүүндөп кайтат, анын күндөлүк убактысы ушундай өтүп жатты. 

Ажымурат 8-апрель күнү серүүндөн кайтып келип, өзү жокто Тифлистен бир 
чиновниктин келгенин укту. Анын эмне алып келгенин билгиси келсе да, Ажымурат 
пристав менен чиновник отурган бөлмөгө кирүүдөн мурда бешим намазын окуду. Намаз 
окуп болгон соң ал мейманкана менен кабылкана болуп турган бөлмөгө барды. 
Тифлистен келген чиновник тыгырчык тарткан статский советник Кириллов Ажымуратка 
Воронцовдун салам дубасын айтты, ал Аргутинскийге жолугуш үчүн он экинчи апрелде 
Тифлиске келсин дептир. 
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— Яхшы,— деди Ажымурат ачуулуу түрдө. 
Чиновник Кириллов чү деген жерде эле ага жакпай калды. 
— Акча алып келдиңби? 
— Алып келдим,— деди Кириллов. 
— Эми эки жумага алышым керек,— деп Ажымурат он манчасын, анан дагы төрт 

манчасын көрсөттү. — Бери бер. 
— Азыр беребиз,— деди чиновник баштыгынан намыянын алып жатып. — Буга 

акчанын эмне кереги бар? деди Кириллов приставга орусчалап. Ал Ажымуратты орусча 
билбесе керек деп ойлогон эле, бирок Ажымурат түшүнө коюп, Кирилловго заардана 
жалт карады. Кириллов акчаны чыгарып жатып, кайтып барганда өзүнүн князы 
Воронцовго айта тургандай кеп болсун дегенсип, Ажымураттан тилмеч аркылуу: «Бул 
жерде зериккен жоксуңбу?» — деп сурады. Ажымурат жактырбастан, жанында куралы 
жок, жөн кийимчен былчыйган кодоо кишини көз кыйыгы менен бир карап алды да, үн 
каткан жок. Тилмеч берилген суроону дагы кайталады. 

— Айт, буга, аныменен сүйлөшкүм келбейт. Акчаны берсин. 
Ушуну айткан соң, Ажымурат орундукка отуруп, акча саноого оңтойлонду. 
Кириллов баштыктан алып чыккан дилдени он-ондоп жети кат (Ажымурат күнүнө 

жети дилдеден акча алып турчу) кылып тизди да, Ажымуратка карай жылдырды. 
Ажымурат акчаны жеңине салып, ордунан турду да, күтпөгөн жерден тигил чиновниктин 
кашка башынан бир нукуп, басып кетти. Чиновник учуп туруп, тилмечке: «анын мындай 
кылууга акысы жок, анткени мен полковник даражасындагы адаммын»,— деди. 
Пристав да ушуну айтты. Бирок Ажымурат, билем дегендей башын ийкеп, бөлмөдөн 
чыгып кетти. 

— Буга эмне кыла алат элең,— деди пристав. —Кыңк этсең, канжарын сууруп алып, 
карап турат. Бул оңбогурлар менен сөз байлашып болбойт. Байкоомчо, өзү кутура 
баштагансыйт. 

Күүгүм киргенде тоо жактан кулакчындарын көзүнө түшүрө кийген эки чалгынчы 
келди. Пристав аларды Ажымураттын бөлмөсүнө алып барды. Чалгынчылардын бири 
эткээлинен келген кара сур тоолук, экинчиси — кыржыйган арык чал. Алардын 
Ажымуратка алып келген кабары жакшы эмес эле. Үй-бүлөңдү куткарабыз деп убада 
берген достору эми Шамилдин каарынан коркуп, бул иштен биротоло баш тартыптыр. 
Чалгынчылардын кебин угуп болгон соң, малдаш-урунган Ажымурат эки колу менен эки 
тизесин таянып, бапакчан башын жерге салып, узак убакыт үнсүз отурду. Ажымурат көп 
ойлонду, ойлонгондо да чечкиндүү ойлонду. Эми бул акыркы ирет ойлонушу экенин, 
бир чечимге келүү зарыл экенин билди. Анан башын көтөрүп, ал эки чалгынчынын ар 
кимисине бирден дилде карматты да: 

— Баргыла,— деди. 
— Эмне жооп айтасыз? 
— Жоопту кудайдан күткүлө. Баргыла. 
Чалгынчылар орундарынан туруп, чыгып кетишти, Ажымурат болсо килем үстүндө 

эки колун эки тизесине таянган калыбында отуруп кала берди. Ал ойго батып  көпкө 
отурду. «Эмне кылсам? Шамилдин сөзүнө ишенип, ага кайтып барсамбы? деп ойлоду 
Ажымурат. —Бирок ал куу түлалдап кетет го. Алдабаган күндө да, эми ал сары шүмга 
багынып берүү болбойт. Болбогон себеби, орустарда болуп кайтканымдан кийин ал 
мага эми ишене койбойт»,— деп ойлоду Ажымурат. 

Ошондо ал тоо элинин бир жомогун эсине түшүрдү, илгери бир шумкар колго түшүп, 
адамдардын туурунда бип аз болгондон кийин тоо башындагы өз насилине кайта 
барып кошулуптур. Кайтып барганда бутунда боо, юого байлаган жылаажыны бар экен. 
Башка шумкарлар ан кабыл албаптыр. «Өз жөнүң менен уча бер, күмүш жылааЖын 
таккан жериңе кайта бар. Бизде жылаажын да, боо па жок», дешиптир. Бирок ал 
шумкар өз мекенинен кетпептир. Ошондо башка шумкарлар аны чокулап өлтүрүп 
салышыптыр. 
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«Мени да ошентип чокуп өлтүрүп салышат го», деп ойлоду Ажымурат. 
«Же быякта калсамбы? Кавказды орус падышасына багындырып, бак-дөөлөт, атак-

даража алсамбы?» 
Воронцов менен жолугушуп сүйлөшкөндөрү, картаң княздын мактоо сөздөрү эсине 

түшүп: 
«Андай кылууга болот»,— деп ойлоду ал. 
«Бирок азыр  чечишим керек, болбосо тиги шум бала-чакамды курутат».  
Ажымурат түнү бою көз ирмебеи, ойлонуу менен болду. 
 

XXIII 

 
Түн ортосу ченде ал бир тыянакка келди. Тоого качып кетейин, кыйышпас аварлар 

менен бирге Веденого кирип барып, же өлөм, же үй-бүлөмдү куткарам — деп чечти ал. 
Бала-чакасын алып орустарга кайта өтөбү, же Хунзахка качып барып, Шамилге каршы 
күрөшөбү,—бул жагын Ажымурат чечкен жок. Анын азыркы бир гана билгени — 
орустардан качып чыгып, тоого кетүү. Эми ал ушул оюн аткарууга киришти. Жаздыктын 
астынан кара шырыма бешмантын алып, нөкөрлөрү турган бөлмөгө жөнөдү. Ортодо 
оозгу үй бар эле. Ажымурат эшиги ачык оозгу үйгө чыга берери менен айлуу түндүн 
салкын илеби чулгап ал. ды да, үйгө жанаша бактан кубулжутуп сайраган булбул. 
дардын үнү кулагына шак дей түштү. 

Оозгу үйдөн өтүп барып, Ажымурат нөкөрлөрү тургац бөлмөнүн эшигин ачты. Бул 
бөлмөдө шам жок эле, жаңы тууган айдын шооласы гана терезеден түшүп турган. Үстөл 
менен эки орундук бир четте турат, төрт нөкөрү чепкендерпн төшөнүп, килем үстүндө 
жатат. Ханефи корооДогу аттардын жанында уктап жаткан: эшиктин кычыраганын угуп 
калган Гамзало ордунан көтөрүлдү да, Ажымуратты кылчая бир карап алып, тааныган 
соң кайра жатты. Анын жанында жаткан Элдар болсо ыргып туруп, буйрук күтө 
бешмантын кие баштады. Курбан менен ХанМагома уктап жатты. Ажымурат 
бешмантын үстөлгө койгондо, бирдеме тактайга тийип шылдырт этти. Бул бешманттын 
ичине тигилген дилде эле. 

— Мына буларды да тигип кой,—деди Ажымурат бүгүн алган дилделерин Элдарга 
берип жатып. 

Элдар дилдени колуна алар замат жарыкка барды да, канжарынын астынан бакисин 
чыгарып, бешманттын астарын сөгө баштады. Гамзало өйдө болуп, малдаш урунуп 
отурду. 

А сен, Гамзало, жигиттерге айт, тапанча-мылтыктарын текшеришсин, ок-дарыларын 
даярдашсын. Эртең алыс сапар жол тартабыз,—деди Ажымурат. 

Ок да бар, дары да бар. Баары белен болот,— деди Гамзало, анан дагы бирдеме 
деп айкырды. 

Ажымураттын эмне себептен мылтыгыңарды октогула дегенин Гамзало түшүнө 
койду. Анын адегенде эле көкөиүн кесип, ал эми кийин жатса-турса оюнан кетпеген бир 
гана тилеги бар эле: орустарды канча каалашынча кырып-жоюп, тоого качып кетсек, 
деп жүргөн. Ажымураттын эмики ою да ошол экенин байкап, ичинен кымылдады. 

Ажымурат чыгып кеткенде, Гамзало жолдошторун ойготту. Анан төртөө тең түнү бою 
мылтыктарын, тапанчаларын, милтелерин, оттуктарын текшерди, нымдак дарыны 
кургак дары менен алмаштырды, өлчөлүү дары салып, даярдалган окторду майлуу 
чүпүрөккө ороп, төш чөнтөктөрүнө тыгышты, кылычтары менен канжарларын кайрап, 
миздерин майлашты. 

Таң сүрө Ажымурат даарат алганы кайра дагы оозгу үйгө чыкты. Таң алдында 
сайраган булбулдардын үнү оозгу үйдөн баягы иңир киргендегиден да айкын жана 
тезтез угулду. Ал эми нөкөрлөр бөлмөсүнөн канжардын кайракка тийип, шырт-шырт 
эткени угулат. Ажымурат челектен суу сузуп алып, эшикке жакындай бергенде муруттар 
бөлмөсүнөн кайрактын үнүнөн башка, кыңылдаган Ханефинин ичке үнү да угулду. Бул 
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Ажымуратка тааныш обон эле. Ошон үчүн ал кулак түрүп, токтой калды. 
Ыр сөздөрү мындай эле: Гамзат деген өз шериктери менен бирге орустун бир үйүр 

ак боз жылкысын тийип кетет. Терек дарыясынын аркы өйүзүнө өткөндө, орус князЫ 
кууп жетип, кара туман кол менен Гамзатты курчап алат. Ошондо Гамзат жылкынын 
баарын мууздап, бир жерге үйүп чеп жасайт да, ошонун далдасына өз жигиттери менен 
бирге отуруп алып, мылтыктын огу түгөнгөнчө, канжардын мизи мокогончо, кашык каны 
калганча орустар менен атышып, чабышат. Өлөр алдында Гамзат оболоп учкан 
куштарды көрүп, аларга мындай деп зар кагат: «Оболоп учкан келгин куш, биздин жерге 
жетерсиң, сексендеген карындаш, бүкчүңдөгөн карт эне, аппак жүздүү аруулар, кайда 
деп бизди сураса, газаваттын жолунда, курман болду дээрсиң. Кабырга кирбей денеси, 
талаада калды дээрсиң, жалактаган ач бөрү, азууларын аркайтып, кабыргасын 
каркайтып, жем кылар эми дээрсиң, куркулдаган кузгундар эки көзүн оюп жеп, 
жыргашар эми дээрсиң». 

Зарлуу үн менен айтылган ушул ыр аякталган кезде, буга шайыр Хан-Магоманын 
шаңкылдаган үнү да кошулуп кетти. Созолонгон обон бастаганда Хан-Магома «Ля 
илляха иль алла» деп бир айгайлап алды да, кулак тундура чанырып жиберди. Андан 
соң баары тең тым-тырс болуп калды да, бактагы булбулдардын безенип сайраганы, 
бөлмө ичинде кайралып жаткан куралдын бир кылка шыртшырт эткени гана кайрадан 
угула баштады. 

Ажымурат терең ойго баткандыктан, колундагы кумганы кыйшайып, оозунан суу 
төгүлө баштаганын да банкабады. Өзүнчө башын бир чайкап коюп, өз бөлмөсүнө кирип 
кетти. 

Ажымурат намаз-багымдат окуп болгон соң, курал-жарагын текшерип көрдү да, 
төшөгүнө барып отурду. Иштеп турган иштери жок болучу. Аттануу үчүн приставдан 
уруксат алуу керек эле. Тыш деле караңгы, пристав дале уктап жатат. 

Ханефинин жанагы ыры Ажымураттын эсине экинчи бир ырды түшүрдү. Аны энеси 
чыгарган эле. Ыр Ажымурат туулган кезде чын болгон окуяны баяндачу. Муну энесинин 
оозунан уккан болучу. 

Ырдын сөздөрү мындай: 
«Сенин болот канжарың ак төшүмө так салды. Жарага шыпаа болсун деп, ошондо 

мен өз кулунумду төшүмө басып аймаладым, аны ысык кан менен жуудум. Төшүмдөгү 
жаратым эч бир эм-дом колдонбой эле айыгып кетти.  Мен өлүмдөн коркподум, менин 
уулум да эр жүрөк болүп өсөт». 

Бул ыр Ажымураттын атасына арналган ыр эле. Ырдын мааниси мындай: Ажымурат 
жарык дүйнөгө келгең кезде ханыша да боюнан бошонуп, зкинчи уулу УммаХанды 
төрөптүр. Ажымураттын энеси ханышанын туңгучуң эмизген экен, ханыша мынабу 
уулумду да эмизип асырасын деп чакырат. Бирок Патимат өз уулун таштап кеткңси 
келбей, барбаймын дейт. Ошондо Ажымураттын атасы ачууланып, бар деп буюрат. 
Кайрадан баруудан баш тартканда, аны канжар менен бир урат, эгер эл арага 
түшпөгөндө өлтүрүп да салмак экен, ошентип Патимат өз уулун жетимсиретпей, өз 
сүтүн берип өстүрүптүр, ырды ушул тууралуу чыгарган экен. 

Ажымурат энесинин жаш чагын эсине түшүрдү. Элесэлес эс кирген кезинде энеси 
экөө там төбөсүндө тон жамынып жатар эле, уктаар алдында энеси ушул ырды ырдац 
берчү. Ошондо Ажымурат энесинен: төшүңдөгү такты көрсөт деп сурар эле. Энесинин 
ошол кездеги элеси көзүнө даана тартылды. Ал кезде энеси азыркыдай жүзүн бырыщ 
баскан, ак чач, кызыл ээк кары эмес, сымбаты келишкен сулуу кайраттуу жаш эле. 
Ажымурат беш жашка чыкканда, энеси аны аркасына дардайтып көтөрүп алып, бир 
тоонун аркы бетинде туруучу таятасына алып барар эле. 

Чокчо сакалы агарып, бетин бырыш баскан чоң атасы да эсине түштү. Ал зергер 
эле. Тарамыштуу колдору менен күмүш согуп отуруп, небересине дуба айткызчу. Тоо 
этегинде оргуштап атылып чыккан булак бар эле, ошондо ал энесинин этегинен 
кармап, сууга ээрчип бара турган. Андан башкалар да эсине түштү: өздөрүнүн бир арык 
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ити бар эле, ал эркелеп анын бетинен жалачу. Энеси уй саап, сүт бышырчу. Азыр да 
ошондогу тезек түтүнүнүн жыты келип, айрандын даамы сезилгендей болот. Энеси 
анын чачын биринчи ирет алганы да эсине түштү. Ошондо дубалда илинип турган 
жылтырак жез чылапчындан көк жалтыр тоголок башын көрүп, айран таң калган эле. 

Бала чагын эстей отуруп, өзү чачын биринчи жолу алып берген сүйүктүү уулу 
Юсуфту да ойлоду. Азыр ошол Юсуф эр жеткен сулуу жаш жигит болду. Уулун эң 
акыркы жолу кандай көрсө, так ошондой элестетти. Ажымурат Цельместен аттанганы 
жаткан эле. Баласы ат жетелеп келип, бирге барууга уруксат сурады. Кийинип, курал-
жарагын асынып, атын жетелеп алыптыр. Юсуфтун чырайлуу, ыраңдуу кызыл жүзүнөн, 
шыңга бойлуу келбетинен (ал Ажымураттан бийигирээк эле) эрдиктин, алоолотгон 
жаштыктын, өмүр шаттыгынын илеби келип турат. Жаш да болсо, кең далысы, чымыр 
денеси, шыңкыйган узун бою, карылуу, шадылуу колдору, ашып-ташыган күч-кайраты, 
шамдагайлыгы, ийкемдүүлүгү атасын ар качан суктантып, кубантар эле. 

 — Быякта калганың жакшы. Азыр үйдүн ээси жалгыз сенсиң. Энең менен чоң энеңе 
көз бол,—деген эле Ажымурат коштошордо. 

Бул сөздөргө Юсуфтун көңүлү эргип, эки бети албырып, сыймыктанганы али эсинде. 
Ал атасына: «Мен барда энем менен чоң энеме эч ким жамандык кыла албайт»— пеген 
болучу. Ошондо да Юсуф атына минип, өзөнгө чейин узатып барган. Өзөндөн кайра 
тарткан. Ошондон бери Ажымурат аялын да, энесин да, уулун да көрө элек. 

Эми Шамил анын ошол уулун көзүн оюп сокур кылмакчы! Аялына эмне кылышарын 
Ажымурат ойлогусу да келген жок. 

Ушул ойлор Ажымуратты катуу толкутту да, андан ары отура албады. Ордунан атып 
турду да, аксаңдап басып, эшнкке тез келди. Эшикти ачып, Элдарды чакырды. Күн чыга 
элек болчу, бирок тыш жапжарык эле. Булбулдар жаагын жанып сайрап жатты. 

— Бар, приставга айт, мен серүүндөп кайткым келет, анан аттарды токугула,— деди 
ал. 

 

XXIV 

 
Бутлердин бул учурдагы бирден-бир кубанычы жоокердик поэзия эле. Ал кызмат 

убагында гана эмес, жеке турмушунда да ушундай кызыкка берилип кеткен. Өзү 
черкесче кийинип алып, ат ойнотуп машыкты, Богданович деген белгилүү баатыр 
менен бирге эки ирет буктурмага чыкты. Бирок эки жолкусунда тең алар эч кимди 
жолуктурган да, өлтүргөн да жок. Ушундай эрдиги, Богданович менен достошуусу 
Бутлерге жагымдуу жана маанилүү нерсе болуп көрүндү. Ал көп акча туудуруп аласың 
деп, бир еврейден акча карыздап, бересесинен кутулуп алды. Мындайча айтканда оор 
жүгүн жеңилдетти жана алыстатты. Өз абалын ойлобоого тырышты, жоокердик поэзия 
менен бирге шарапка да берилип кетти. Барган сайын көбүрөөк ичип, күндөн-күнгө 
адеби начарлай берди. Ал эми Марья Дмитриевна үчүн эң жакшы Иосиф аталуудан ка- 
лып, аялга орой мамиле жасап, аны менен жакындашууну көздөдү, бирок аял аны 
жанына жуутмак тургай, катуукатуу айтып, уяткарып таштады. 

Апрелдин аяк ченинде чепке бир жасак келди. Барятинский бул жасакты тар жол, 
тайгак кечүү деп аталган чечен жергеси аркылуу жаңы жортуулга аттандырмак. 
Жасакта Кабардин полкунун эки ротасы бар. Кавказдыктардын кадимки салты боюнча 
Курада турган роталар бул роталарды меймандарындай кабыл алышты. Солдаттар 
казармаларга тарап жайгашышты. Мындагылар аларды тамак менен да, ал тургай эт 
менен да, ботко менен да, арак менен да сыйлашты, ал эми офицерлер 
офицерлердикине жайгашышты. Эзелки расим боюнча мындагы офицерлер келген 
офицерлерди конок кылышты. 

Конок ашта арак-шарап ичилди, ыр ырдалды. Иван Матвеевич кызылдай мас эле, 
анын алгачкы кызыл күрөң ыраны эми кара сур тарткан, орундукка минип алып, 
кынынан^сууруп алган кылычын шилтеп, кыялындагы жоону кандай чабарын көрсөтүп 
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жатты, бирде сөгүнүп, бирде каткырып, бирде кучакташып, бирде бийледи, бийлеп 
жүРүп: «Өткөн жылдары Шамил бүлүк баштады, трай-райрататай, Шамил бүлүк 
баштады»,—деп өзүнө жаккан ырды ырдап коет. 

Бутлер да ушул жерде болучу. Бул көрүнүштү да жоокердик поэзия деп билгиси 
келсе да, Иван Матвеевичтин аянычтуу кебетесине ичинен катуу кейиди, бирок аны 
токтото тургандай эч ылажы жок эле. Башы айлана баштаганын сезген Бутлер акырын 
сыртка чыкты да, үйүнө жөнөдү. 

Аппак үйлөргө, жол боюндагы таштарга толгон айдын шооласы түшүп турат. Ай 
сүттөй жарык болгондуктан, жол үстүндөгү ар бир таш, ар бир чөп, ар бир тезек айкын 
көрүнөт. Үйгө жакындай бергенде Бутлер жоолук жамынган Марья Дмитриевнаны 
көрдү. Көңүлүндөгүсүн бнлдирем деп катуу кагуу жеген соң Бутлер саал уялып ага 
кездешүүдөн качып жүргөн. Эми айлуу түн менен арактын таасиринен болсо керек, 
Бутлер ага кайрадан жылуу сезим билдирип, наз айтууга көңүлдөнө кетти. 

— Кайда барасыз? — деп сурады ал. 
— Чалыма бараткан элем,—деди аял жылуу чырай менен. Бутлер канчалык ыкылас 

билдирсе да, аял аны жанына таптакыр жуутпай келген, бирок кийинки кезде 
Бутлердин өзүн оолак кармап жүргөнүнөн ал ыңгайсыз сезер эле. 

— Ага барып эмне кыласыз, келет да. 
— Келер бекен? 
— Келбесе, бирөөлөр алып келет да. 
— Бирок, бу жакшы эмес го,— деди Марья Дмитриевна. — Анда барбай эле 

коёюнбу? 
— Барбай эле коюңуз. Андан көрө үйгө кайталы. 
Марья Дмитриевна кайра бурулду да, Бутлер менен бирге үйүнө жөнөдү. Ай сүттөй 

жарык, ошон үчүн Бутлердин башынын жол бойлоп жылып бараткан көлөкөсүнүн 
айланасында ай шооласы кылаң-кылаң жаркылдап барат. Бутлер ушул сөөлөттүү 
жаркылдакты көздөн кечирип, жанындагы аялга ички сезимин, куштарлыгын айтууга 
ниеттенсе да, кебин кандай баштарын билбеди. Аял анын айтар сөзүн күттү. Бирок экөө 
тең үнсүз келе жатты, үйгө да жакындап калды, так ушул учурда капылеттен салт 
аттуулар чыга келди. Анын бири офицер, жанына ээрчиткен солдаттары бар. 

— Түн катып жүргөн бу ким? — деп Марья Дмитриевна четке чыга берди. 
Ай шооласы тиги жолоочунун арт жагынан түшүп тургандыктан, жакын келгенде гана 

Марья Дмитриевна аны тааныды. Бул мурда Иван Матвеевич менен бирге кызмат 
кылган Каменев деген офицер эле. Марья Дмитриевна аны ошол себептен биле турган. 

— Петр Николаевич, сиз белеңиз? — деп ал-жай сурады Марья Дмитриевна. 
— Так өзүмүн,— деди Каменев. —А, Бутлер! Амансызбы! Дале уктай элек белеңиз? 

Марья Дмитриевна менен сейилдеп жүрөсүзбү? Байкаңыз, Иван Матвеевичтин 
каарына каласыз. Ал өзү кайда? 

 — Тигине, угуп атасызбы? — деп Марья Дмитриевна тулумбастын добушу менен 
обон чыккан жакты нускады. — Кайлап жатышат. 

— Ошо кайлагандар өз кишилерибизби? 
— Жок, Хасав-Журттан бирөөлөр келиптир, ошолордун урматына ичип жатышат. 
— Э, бул жакшы ырым экен. Мен да жетип үлгүрөйүн. Ага бир саамга гана 

жолукканы келгем. 
— Эмне, ишиң бар беле? — деп сурады Бутлер. 
— Анча-мынча бир ишим бар. 
— Жакшылыкпы, жамандыкпы? 
— Кимге кандай! Биз үчүн жакшылык, кээ бирөөлөр үчүн эң жаман,— деп Каменев 

күлүп жиберди. 
Ошол мезгилде Каменев да, жөө кишилер да Иван Матвеевичтин үйүнө жетип 

калган эле. 
— Чихирев! — деди Каменев. — Бери кел. 
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Дон казагы башкалардан бөлүнүп чыгып, тигилердцң жанына келди. Бул кадимки 
дон казактарынча кийингең адам эле: бутунда кончтуу өтүк, үстүндө шинель, артынган 
куржуну бар. 

— Жанагыны бери алып кел,— деди Каменев аттан түшүп жатып. 
Казак да аттан түшүп, куржундун ичинен бир баштың алып чыкты, анда бирдеме бар 

сыяктанат. Каменев баштыкты алып, ичине колун салды. 
— Эмесе, жаңылыкты көрсөтөйүмбү? Сиз коркпойсузбу?— деди ал Марья 

Дмитриевнага карап. 
Эмнеден коркмок элем? — деди Марья Дмитриевна. 
— Андай болсо мына,— деп Каменев баштыктан бир кишинин башын сууруп чыгып, 

ай жарыгына тосту,— тааныйсызбы? 
Бул дөң маңдай, кыркма кара сакалчан, кыркма кара муруттуу, такыр баш экен, бир 

көзү чала жумулуу, зкинчи көзү ачык, баш сөөгү жара чабылган, мурдуна кара кан уюп 
калыптыр. Моюн жагы кандуу сүлгү менен оролгон. Башты бир нече жараты болсо да, 
көгөргөн эринден балача муңайым, ачык чырай байкалат. 

Марья Дмитриевна башты бир карап алды, анан лам дебестен, шарт бурулду да, 
шыпылдай басып, үйүнө кирип кетти. 

Бутлер коркунучтуу баштан көзүн айыра албады. Бул баш өгүнү эле өзү бир нече 
кечти достук пейил менен аңгемелешип өткөргөн Ажымураттын башы эле. 

Бул кандай? Муну өлтүргөн ким? Кайдан өлтүрдү? — деп сурады ал. 
Качам деген жеринен кармап алдык,— деп Каменев башты тигил казакка карматты 

да, Бутлер менен бирге үйгө кирди. 
Өлсө да, баатырдык менен өлдү,— деди Каменев. 
Айтыңызчы, бул кандайча мындай болуп кетти? 
Бир аз сабыр эте туруңуз, Иван Матвеевич келсин, баарын баштан-аяк айтып 

берем. Келгендеги жумушум да ошол. Чептер менен айылдарды аралап, көрсөтүп 
жүрөм. 

Иван Матвеевичке киши жиберилди. Эки офицердн ээрчитип ал да келди, өзү мас, 
жанындагылары да ылжыган мас, келер замат Каменевди кучактады. 

— Мен сизге келдим,— деди Каменев. — Ажымураттын башын алып келдим. 
— Калп! Өлтүрдүңөрбү? 
— Ооба, качып кетмекчи болду, 

     —Айттым эле го, алдап кетет деп. Кана ал? Баштын өзү кана? Көрсөтчү. 
Добуштап чакырганда, жанагы казак баштыкты алып жетип келди. Баштыктан баш 
чыгарылганда, Иван Матреевич тунарган көзү менен аны көпкө тиктеп турду. 

— Деген менен жигиттин жигити эле,— деди ал. — алып келчи, өөп коёюн. 
— Чын айтасыз, азамат киши эле,— деди бир офицер. 
Баары башты карап көрүшкөндөн кийин, аны кайра 

казакка карматышты. Казак башты жерге катуу тийгизбөөгө далалат кылып, баштыкка 
салып койду.  

— Айтчы, Каменев, башты элге көрсөтүп жатканда бирдеме дейсиңби? — деди 
бир офицер. 

 — Коё тур, алып келчи бери, өөп коеюн. Ал мага кылыч берген,— деп дарылдады 
Иван Матвеевич. 

Бутлер крыльцого чыкты. Марья Дмитриевна экинчи баскычта отурган экен. 
Бутлерге жалт бир карап, ачуулана нары карап кетти. 

— Бул эмнеңиз, Марья Дмитриевна? — деп сурады Бутлер. 
— Баарыңар тең баш кесерсиңер. Көргүм келбейт силерди. Жеткен баш кесер 

турбайсыңарбы! — деди аял ордунан туруп баратып. 
Бутлер эмне дээрин билбей: 
— Мындай абал ар кимдин башына келиши мүмкүн. Антпесе согуш болобу,—деп 

буйдалып калды. 
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— Согуш! Кайдагы согуш? — деп чыңырып жиберди Марья Дмитриевна. — Баш 
кесерсиңер, болгону ушул. Өлгөндү кадырлап жерге коюунун ордуна шылдың кылып 
ырсалакташат! Кан ичкичтер десе,— деп кайталады да, крыльцодон түшүп, арткы 
эшиктен үйгө кирип кетти. 
Бутлер мейманканага кайтып келип, Каменевден иштин чоо-жайын толук төкпөй-чачпай 
айтып беришин сурады. 

Каменев айтып берди. 
Ал окуя мындай болгон эле. 
 

XXV 

 
Ажымуратка шаарга жакын жерде серүүндөп жүрүүгө уруксат берилген, жанында 

күзөтчү казактар дайыма ээрчип жүрчү. Нухадагы казактар элүү адам, алардын он 
Чактысы начальниктерге кызмат кылчу, калганын буйрук боюнча он адамдан күзөткө 
жиберип турса, ар бир он адамга күн ара кезек келер эле, Ошондуктан алгач он казак 
жиберилсе, кийин беш адамдан жиберүүнү чечишкең анын үстүнө начальниктер 
Ажымуратка нөкөрлөрдү бүт ээрчитип чыкпа деген эле, бирок Ажымурат 25-апрель күнү 
серүүндөп келүүгө беш нөкөрүн бүт ээрчитип чыкты Ажымурат аттанарда аскер 
начальниги беш нөкөрдүн текши атка минмекчи болгонун байкап, баарын бирдей 
ээрчитип жүрүүгө болбойт деп эскертти эле, Ажымурат аның сөзүн укмаксан болуп, 
атына камчы басты. Ал эми аскер начальниги андан ары өктөмдүк кылган эмес. Беш 
казактын бири урядник Назаров деген, Георгий медалын алган, чачы тегизделген, 
ууздай жаш, чымыр денелүү, ак саргыл' жигит болучу. Ал кедей дыйкандын тун баласы 
эле, атасынан жаш калып, эми картаң энеси, үч карындашы менен экн инисин багып 
жүргөн болучу. 

— Сак бол, Назаров, алыс кетпесин!—деп добуштады аскер начальниги. 
Куп болот, таксыр,— деп жооп кайтарды Назаров, апаи ал үзөңгүнү чирене тээп, бир 

колу менен ийниндеги мылтыгын сүйөй кармап, кочкор тумшук жээрде чоң атын 
желдирте жөнөдү. Артында төрт казак келатты бири — Ферапонтов деген узун бойлуу, 
арык адам, өзү жоктон бар кылган, ашынган ууру,— бая күнү Рамзалог дары саткан 
ошол болучу; экинчиси — күчтүүмүн деп мактанган Игнатов деген мөөнөтүн өтөп бүткөн 
олбурлуу улгайыңкы мужик; үчүнчүсү — Мишка деген талдырмач бей каруу боз улан, 
аны элдин баары шылдыңдап күлө турган; төртүнчүсү Петраков деген ак саргыл жигит, 
энесинин жалгызы, өзү шайыр, жылдыздуу. 

Эртең менен туман бар эле, бирок шашке ченде туман суюлуп, күн жадырап тийди. 
Жаңы байлаган жаш жалбырак да, кубалап өскөн көк чөп да, өнүп келе жаткан маиеа 
да, жолдун сол жагындагы шаркырап аккан өзөн суусу да күн шооласы менен 
чагылышып, жылт-жылт этет. 

Ажымурат жан аяң менен келатты. Анын соңунда бир карыш алыс калбай казактар 
менен нөкөрлөр келе жатышты. Сепилдин сыртындагы жолду бойлой ушундай эле 
басык менен жүрүп отурушту. Жолдон төбөсүнө себет көтөргөн аялдар, арабада 
отурган солдаттар, өгүз чегилген кыичылдак арабалар кездешти. Эки чакырым 
узаганда, Ажымурат ак боз атын теминди. Аты зыпылдап алып жөнөгөндө, нөкөрлөрү 
таскакка өтүштү. Казактар да аттарын таскактатып келатышты. 

Атаң көрү, аты сонун экен да,— деди Ферапонтов. — Тигил өзү мурдагыдай кас 
киши болсо, атынан калпактай учурар элем. 

— Чын айтасың, Тифлисте бул атка үч жүз сом бергендер болуптур. 
— Мен болсом өз атым менен эле ашып кетем,—деди. 
— Ашып кетериң бышык дечи,— деди Ферапонтов. 
Ажымурат жүрүшүн муруңкудан да ылдамдата түштү. 
— Эй, дос, андай жүрүүгө болбойт. Акырын! — деп айгайлады Назаров, 

Ажымуратты кууп жетип. 
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Ажымурат жалт бир карап алып, бирок эчтеме дебестен жүрүшүнөн жазбай кете 
берди. 

— Бу оңбогурлардын бир жаман ою бар го дейм, жөңкүтүп баратышканын карачы,— 
деди Игнатов. 

Ушундай таскак менен алар тоого карай бир чакырымдай жүрүштү. 
— Жай жүр дейм! — деп Назаров дагы бакырды. 
 Ажымурат үн каткан да, кайрылып караган да жок, тек муруңкудан да жүрүшүн 

тездетип, эми шар желиштен кара чабуулга өттү. 
Намысы козголо түшкөн Назаров: 
— Кутула албайсың! — деп айкырды. 
Ал чоң жээрдесине камчы басты да, үзөңгүгө тура калып, саал эңкейе берип, 

Ажымураттын соңунан куЮНдатып чаба жөнөдү. 
Асман чайыттай ачык, бетке урулган салкын жел, астындагы мыкты, карылуу аттын 

тегиз жол менен зымырай аккан чуркашы Назаровдун көңүлүн ташкындатып 
жибергендей болду, алда кандай жаман шумдук кездешер деген ой башына келген да 
жок. Ал атынын колтугу айрылып, арышы арбыган сайын Ажымуратка жакындай 
түшкөнүнө кубанды. Ажымурат жакындап келе жаткан ири аттын дүбүртүнөн улам 
узатпай кууп жетерин аңдады да, оң колу менен тапанчасын алып, сол колу менен 
өзүнүн таманы кызып ала качкан ак бозунун оозун тарта баштады. 

— Чаппа дейм! — деп айкырды Назаров. Ажымурат менен катарлаша берип, атын 
тизгинден алууга колун созуп. Ал аңгыча болбой тарс эткен үн чыкты. 

— Мунуң кандай? — деп Назаров көкүрөгүн мыкчып, бакырып жиберди. — Аткыла, 
жигиттер! — деди да теңселип барып, ээринин кашын баса жыгылды. 

Бирок куралдарын казактардан мурун колго алышкан тоолуктар тигил казактарды 
тапанча менен аткылап, кылыч менен чапкылай башташты. Назаров болсо өз 
жолдошторунун тегерегинде үркүп ала качкан атының жалын кучактай асылып калган. 
Игнатовдун астындагы ат болсо анын бутун баса жыгылды. Эки тоолук кылычтарын 
сууруп-сууруп алышып, аттан түшпөй туруп эле анын башы, колун кылыч менен чаап-
чаап жиберишти. Петраков жол дошуна көмөккө чапты эле, ошол замат тарс-тарс 
тапанча атылып, аркасы менен капталы тыз-тыз дей түштү да,  үстүнөн калпактай учуп, 
көмөлөнүп кетти. 

Мишкин аттын башын бура тартып, сепилге карай чапты. Ханефи менен Хан-
Магома анын сонунан чу коюшту, бирок тигил далай жерге узап кеткендиктен, 
тоолуктар кууп жете албай калышты. 

Ал казакты кууп жете албасын билишкен соң, Ханефи менен Хан-Магома өз 
кишилерине кайтып келишти. Газало канжар сайып Игнатовду өлтүргөндөн кийин 
Назаровду аттан оодарып түшүп, аны да мууздап салды. Хан-Магома өлгөндөрдүн 
окчонтойлорун шыпырып алды. Ханефи Назаровдун атын ала кетейин деди эле, бирок 
Ажымурат ага кереги жок деп айкырды да, жол менен алга карап атынын оозун кое 
берди. Анын соңунан чаап жөнөшкөн нөкөрлөрү Петраковдун ээрчип алган атын кайра 
кууду. Алар Нухадан үч чакырымдай жердеги күрүч талаасын аралай чабышканда 
мунарадан коркунуч белгисин билдирип мылтык атылды. 

Карды жарылган Петраков чалкасынан жатат. Анын жапжаш жүзү асманга караган. 
Балыктай солуктап жан таслими болуп баратты. 

Ажымураттын качып кеткенин укканда, сепил начальниги эки колу менен башын 
мыкчып: 

— Жараткан кудай, атакебай, бул эмне деген шумдук! деп бакырды. —Түбүмө 
жетишти! Качырып жиберишти, каракчылар!—деп айкырды ал Мишкиндин кабарын угуп 
атып. 

Бардык жерде доол кагылды. Шаардагы бардык казактар мындай турсун, бейкут 
айылдардан да милиционер чогултушуп, качкындарды кууганга жиберилди. 
Ажымуратты тирүүлөй, же өлүүдөй колго түшүрүп алып келген адамга миң сом сыйлык 
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берилет деп жар салынды. Ажымураттар казактарды өлтүрүп, чаап кетишкенден кийин 
эки сааттан соң эки жүздөн ашык атчандар качкындарды таап кармап алыщ үчүн 
приставды ээрчитип баратышты. 

Чоң жол менен бир нече чакырым жүргөндөн кийии Ажымурат кара терге түшүп, 
күш-күш өпкө каккан ак боздун оозун тартып, токтой калды. Жолдун оң жагынан 
Беларжик деген айылдын тамдары менен мунарасы көзгө түшөт, сол жакта — талаа, 
анын аркы четинен өзөн көрүнөт. Тоого качуу үчүн оңго бурулуш керек болсо да, 
Ажымурат карама-каршы жакка, солго карай бурулду, анткени куугунчулар дал ошол оң 
жакка бурулат деп ойлогон эле. Ал жолсуз жер менен жүрсө да, Алазань өзөнүн кечип 
өтүп, чоң жолго чыгып алат. Андан анын изине эч ким түшпөйт. Токойго жеткенче ошол 
жол менен жүпүп отурат да, анан токой аркылуу дагы да өзөндөн өтүп, тоо койнуна 
кирип кетет. Ажымурат ушундай ой менен солго бурулду. Бирок өзөнгө жетери арсар 
сыяктанды. Алар басып өтчү күрүч талаасына жылдагыдай жаңы эле суу жайган экен, 
ал жер былкылдап саз-балчыкка анланып калыптыр, аттар тушардан батып кетти. 
Ажымурат Жана анын нөкөрлөрү кургак жер издеп бирде оңго, бирде солго бурулушту, 
бирок алар кез келген талаа бүтүндөи суу жайпап, топурагы эзилип кетиптир. Аттар 
баткакка баткан буттарын куркурата араң тартып алышат да, бир нече адым баскан 
соң, күш-күш өпкө кагып туруп калышат. 

Алар ушинтип көпкө убара тартышты, кеч да кирип келди, өзөнгө болсо дале 
жетише элек. Сол жакта бүчүр байлап көгөргөн бадалдуу арал бар эле. Ажымурат 
ошол бадалдардын ичине кирип, чарчап кыйналган аттарды эс алдырып, түн киргенче 
аялдай турууну чечти. 

Бадалдарга киргенден кийин Ажымурат жана анын нөкөрлөрү аттан түшүп, аттарын 
тушап отко коюшту да, өздөрү жолго ала чыккан нан, эжигейди жеп тамактанышты. 
Адегенде шоола чачкан жаңы тууган ай тоонун далдасына батып кетти да, түн көзгө 
түртсө көрүнгүстөй капкараңгы болуп калды. Нухада булбул деген көп эле. Мындагы 
булбулдар андан да эки эсе көп экен. Ажымурат өз нөкөрлөрү менен бадал ичине 
кирип, дабыр салып жүргөндө, булбулдар тына калышкан. Бирок адамдардын 
кобурсобуру, дабырт-дубурту басылганда, булбулдар кайрадан үн алыша сайрай 
баштады. Түнкү тыбыштарды тыңшап жаткан Ажымурат булбул үнүнө да эрксиз кулак 
түрдү. 

Булбулдардын сайраганы Гамзат жөнүндө ырды эсине түшүрдү, аны бүгүн түнү суу 
алганы чыкканда уккан эле. Азыр ал кайсы гана учурда болбосун ошол Гамзат учураган 
абалга кабылып калышы мүмкүн. Ушундай да болот деген ой эсине шап келе калып, 
бир кызыктай катуулана түштү. Ал чепкенин жайып, намаз окуду. Намазын бүтө 
бергенде, бадалдарга жакындап келаткан табыштар угүлду. Бул табыштар баткакты 
чалпылдата кечкен аттардын дүбүртү эле. Өткүр көзү ойноктогон Хан-Магома 
бадалдардын бир четине жүгүрүп чыгып, карангыда атчан, жөө адамдардын карааны 
бери жылып келатканын көрдү. 
Башка жактан келаткан ушундай эле аламанды Ханефи да көрдү. Булар уезддин аскер 
начальниги милиционерлери болучу. 

«Эмнеси болсо да, Гамзатча кармашат экенбиз»,— деди ичинен Ажымурат. 
Тревога кагылгандан кийин Карганов жүз чамалуу милиционерлер менен 

казактарды ээрчитип, Ажымуратты кууп чыккан, бирок анын өзүн да, изин да таба алган 
эмес. Кечке жуук күдөр үзүп, кайтып келе жаткан Каргановго бир татар чал кезигип 
калды. «Алты атчан киши көргөң жоксуңбу?» — деп сурады чалдан Карганов. Чал 
«көрдүм», деди. Ал отун алып жүргөнүндө, алты атчан киши күрүч талаасын аралай 
бастырып жүрүп, анан бадал ичине кирип кеткенин айтып берди. Карганов чалды 
ээрчитип, кайра тартат, тушалган аттарды көрүп, Ажымураттын ушул жерде экенине 
көзү жеткен соң, аны тирүүлөй же өлүүдөй колго түшүрүү үчүн, бадалды курчап алып, 
таң атканча күтмөкчү болот. 

Ажымурат курчоодо калганын билген соң, бадалдардын арасына абайлап карап бир 
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эски аңгекти көрүп, ошону тандады, ошол аңгекке бекинип, ок-дарысы түгөнгүчө, күч-
кайратыиан тайыганча коргонуу үчүн белин бекем бууду. Ал өз жолдошторуна да ушуну 
айтып, аңгекти чеп кылууга буюрду. Нөкөрлөрү ошол замат бутак кесип, канжары менен 
жер оюп, топурак үйүүгө киришти. Ажымурат да алар менен бирге иштеди. 

Таң агарып, жерге жарык киргенде, милициянын жүз башысы бадалдарга жакын 
келип: 

— Эй! Ажымурат! Колго түшүп бер! Биз көппүз, силер азсыңар! — деп кыйкырды. 
Буга жооп иретинде аңгектен түтүн бурк этип, мылтык атылды. Ок милиционердин 

атына тийсе керек, жалт берген ат да, бир жагына ооп кулай баштады. Ушундан кийин 
бадалдардын четинде турган милиционерлердин мылтыктары да тарс-турс атылды, 
алардын зуу-зуу этип ышкырган октору жалбырактар менен бадалдарды кыркып өтүп, 
чепке келип тийип жатты, бирок далдаада отурган адамдарга ок даарыбады. Бир гана 
Гамзалонун бөлүнүп окчун турган атына ок тийди. Ат башынан жараланды. Ошондо да 
ал жыгылган жок, тушамышын үзүп, бадалдарды шуудурата, башка аттарга качып 
барды да, ыктала, көк майсага канын шорголотуп туруп калды. Ажымурат менен анын 
шериктери милиционерлерден кимдир бирөө илгери чыга калганда гана ок чыгарып 
жатышкандыктан, аткандары жаза кеткени чанда гана болуп жатты. Милиционерлерден 
үч киши жарадар болду, эми алар Ажымуратты качырып кирүүгө батынмак гана тургай, 
кайра ыраактагандан-ыраалтап, тетиги алыстан туруп туш келди аткылап жатышты. 

Мындай абал бир сааттан ашык убакытка созулду. Күндүн көзү найза бою 
көтөрүлдү. Ажымурат топту жарып, өзөнгө өтүш үчүн атка минмекчи болду, бирок так 
ушул учурда урушка жаңы келгендердин кыйкырык-чуусу угулду. Бул өз адамдарын 
баштап келген мехтулиндик Гажы-Ага болучу. Анын эки жүздөй адамы бар эле. Гажы-
Ага бир кездери Ажымураттын досу болучу, экөө тең тоодо турчу, кийин Гажы-Ага 
орустарга өтүп кеткен. Азыр анын жанында Ажымуратка кас-душман болгондун баласы 
— Ахмет-Хан да бар. Карганов сыяктуу эле Гажы-Ага да Ажымуратка «Колго түшүп 
бер!» деп кыйкырды, бирок Ажымурат бул жолу да аларга ок чыгарып каршы алды. 

— Жигиттер, кылычыңарды алгыла!—деп айкырды Гажы-Ага кылычын кынынан 
сууруп алып, анан бадалдарга кыйкуулап кирип келген адамдардын чуру-чуу үндөрү 
угулду. 

Милиционерлер бадалдарга жүгүрүп кирип келишти, чеп жактан болсо удаа-удаа 
тарсылдаган дабыштар чыкты. Үч адамы окко учуп, чабуулга чыккандар бөгөлө калды 
эле, ошол учурда бадалдын сыртындагылар аткылап киришти. Алар аткылоо менен 
бирге бадалдан-бадалга жүгүрүп өтүп, чепке аз-аздап жакындай беришти. Кай 
бирөөлөрү жетип үлгүрсө, кай бирөөлөрү Ажымураттын жана анын шериктеринин огуна 
учуп жатышты. Ажымураттын аткан огу жаза кетпеди, дал ошол сыяктуу эле 
Гамзалонун сейрек чыккан огу да текке кетпеди, огу тийген сайын ал кубанычы койнуна 
сыйбай бир бакырып алат. Аңгектин бир четинде отурган Курбан болсо: «Ля илляха иль 
алла» деп келме келтирип, атууга ашыкпайт, бирок анын аткан огу чанда тиет. Жоого 
каршы канжарын ала умтулганча шашып, калч-калч эте чыдамы түгөнгөн Элдар болсо, 
Ажымуратка карап коюп, аңгектен башын чыгара салып, мээлебей эле тез-тез аткылап 
атты. Саксагай Ханефи эки жеңин түрүп алып, бул жерде да малайлык кызматын 
аткарып жүрдү. Ал дары салып, майлуу чүпүрөккө оролгон окту темир сүмбө менен 
түрткүлөй шыкап, Ажымурат менен Курбан берген мылтыктарды октоп жатты. Хан-
Магома тигилердей бир орунда отурган жок, ал аңгектен чыга калып, аттарга жүгүрүп 
барып, аларды коопсуз жерге кайруу менен алектенди. Ал озондогонун токтотпостон 
мылтыгын жерге такабай, колунда кармаган калыбында аткылап жүрдү. Эң биринчи 
ошол жарадар болду. Ок мойнуна тийди, жерге чалкалай отура калып,  кан түкүрүп, 
сөгүп-сөгүп жиберди. Анан Ажымурат жаралаңды. Ок ийнин көзөп кетти. Ажымурат 
бешмантынан кебез үзүп алып, жараттын оозуна тыкты да, мылтыгын аткылаи оерди. 

— Кылыч менен чабышалы,— деди Элдар үчүнчү ирет Ал чептен башын чыгарып, 
душмандарына тике качырып сала берүүгө оңтойлонду, так ошол учурда ок тийди да, 
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теңселип барып, Ажымураттың алдына чалкасынан жыгылып түштү. Ажымурат аны бир 
карап алды. Анын татынакай кой көзү Ажымуратты кадала карап калды. Баланыкындай 
түйрүгүрөөк келген үстүңкү эрди ачылбай, дирт-дирт этти. Ажымурат анын астынан 
бутун тартып алды да мылтыгын кайра мээледи. Ханефи окко учкан Элдарга эңкейип, 
анын чөнтөгүндөгү атылбай калган окторду тез-тез ала баштады. Мурункудай эле 
келмесин айта озондогон Курбан мылтыгын шашпай октоп, шашпай мээлеп жатты. 

Душмандар кыйкуулап, чуру-чуу түшүп, бадалдан бадалга жүгүрүп өтүп, уламдан-
улам жакындап келатышты. Ажымураттын капталына дагы бир ок тийди. Ал аңгекке 
жата калып, бешмантынан дагы кебез үзүп алды да, жарасынын оозун бүтөдү. 
Капталындагы жараты өлгүдөй оор эле, эми ал өлөрүн билди. Өткөн кездин элестери, 
ар түркүн адамдардын кебете-кешпирлери көз алдынан аткан октой зуулдап өтө 
баштады. Бирде Абунунцал-Хан балбандын шылынып түшкөн жаак этин бир колу 
менен кармап, канжар ала өз душманын качырганын элестетти; бирде айлакер 
Воронцовдун каруусу да, кан-сөлү да жок бул абышканын өңүн көрүп, анын жумшак үнү 
кулагына келгендей болду; бирде уулу Юсуфтун, бирде аялы Софиаттын, бирде кас 
душманы Шамилдин жээрде сакалын, жүлжүйгөн көзүн, сурданган жүзүн көрдү. 

Көз алдынан зымырап өткөн ушул элестердин бир да бири ага эч кандай сезим 
туудурбады; аёо сезими да, каардануу да, кандайдыр бир башка тилек да жок эле. Аны 
кучагына ала баштаган алааматтан көрө мунун баары түккө тургус нерсе болуп 
калгансыды. Ошондой болсо да анын кубаттуу тулкусу башталган ишти уланта берди. 
Ал актык үчүн жыйып, чептен көтөрүлдү да, жүгүрүп жетип келген бирөөнү тапанчасы 
менен атып жиберди. Ок тийип, тигил адам жалп жыгылды. Анан аңгектен араң чыкты 
да, канжарын алып аксаганы катуулап, душманын беттеп качырды. Мылтыктар тарс-
турс атылды, ал тенселип барып, жерге күп этип кулап түштү. Бир нече милиционер 
жыгылган тигил Ажымуратка карай чуру-чуу түшүп жабыла чуркашты. Бирок алар өлдү 
деген дене капылет кыймылдай баштады. Эң оболу анын бапаксыз канга боёлгон 
такыр башы андан кийин тулкусу көтөрүлүп, даракка жармашып, тикесинен тура келди. 
Ал желмогуздай болуп көрүнгөндүктөн, жүгүрүп келаткандар тык токтой калышты. 
Бирок тигил селт эте түшүп, дарактан теңселе ажырап, чабылган уйгактай эт-бетинен 
кулап түштү, эми ал былк этпей жатып калды. 

Кыймылдабаса да, көөдөнүндө жаны бар эле. Ага биринчи болуп жетип барган 
Гажы-Ага чоң канжар менен чапканда, ал бирөөлөр балка менен чаап жаткандай туйду,  
бирок минтип жаткан ким жана себеби эмнеде экенин түшүнө албады. Бул жан 
чыгаардагы анын актык сезими эле. Мындан кийин ал эч нерсени туйган жок, 
душмандары эми ага эч кандай тиешеси жок, өлүү денени тепсеп, кескилеп жатышты. 
Гажы-Ага аны аркасынан басып туруп эки чаап, башын кесип алды, анан маасысына 
кан жугузбайын деп этиеттеп, ошол кесилген башты тоголото тээп жиберди. Моюндун 
күрөө тамырларынан диркиреген кыпкызыл кан жана баштан шыркырап аккан капкара 
кан чөптү жайпап кетти. Карганов да, Гажы-Ага да, Ахмет-Хан да, милиционерлердин 
баары тең атып алган анына үймөлөктөшкөн аңчылардай болуп, Ажымурат менен анын 
шериктеринин өлүктөрүнүн үстүндө үймөлөктөшүп (Ханефи, Курбан, Гамзало байлануу 
эле), бадал ичинде уюлгуган дары жыттанган түтүндүн арасында шаттана сүйлөп, 
жеңишине сүйүнүп жатышты. 

Мылтыктар тарс-турс атылып жаткан кезде жымжырт боло калган булбулдар 
адегенде жакын эле жерден бири баштап, те, алыстан башкалары коштоп, кайрадан 
безене сайрап кирди. 

Айдоонун чок ортосунда тепселип былчыраган уйгакты көргөнүмдө, мына ушул өлүм 
да эсиме түштү.  
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басма табак. 16,80 шарттуу басма табак. 18,395 учеттук басма табак, 16,905 боёк 

түшүрүү. Тиражы 8000, Заказ № 224. Баасы 1 с. 70 т. 

 

Элдердин достугу ордендүү «Кыргызстан» басмасы. 720737. ГСП. Фрунзе шаары. 

Совет көчөсү 170. 

 

Кыргыз ССР басма, полиграфия жана китеп соода иштери боюнча мамлекеттик 

комитети. Кыргыз ССРинин 50 жылдыгы атындагы Кыргызполиграфкомбинаты. 720461, 

ГСП, Фрунзе 5. Жигули көчөсү 102.  

 

 

 

www.bizdin.kg



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толстой Лев Николаевич. 

 

Т 53   Повесттер жана аңгеме / Котор. Шералы Келгенбаев; Көркөмдөгөн         

 У. Осмоев. — Ф.: Кыргызстан, 1988.-320 б. ISBN  5-655-00170-5 

 

Жыйнакка «Казактар», «Ажымурат» повесттери жана «Бүлдүркөн»  аңгемеси кирди. 
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