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АЛГЫ СӨЗ 
Александр Натанович Бернштам — ысымы кеңири белгилүү чыгыштаануучу, түрколог, 

археолог, тарыхчы. Ал көп кырдуу, энциклопедиялык билими, адам таң калаарлыктай 
кеңири эрудициясы, чыгыш жана европалык бир нече тилдерди мыкты билгендиги менен 
айырмаланган таланттуу окумуштуу болгон. 

Кыргыз Республикасынын Президенти Аскар Акаев өзүнүн «Кыргыз мамлекеттүүлүгү 
жана «Манас» элдик эпосу» деген эмгегинде А. Н. Бернштамдын илимий ишмердигине 
чоң баа берип, аны В. Радлов, В. Бартольд, С. Абрамзон, Н. Аристов. Ч. Валиханов сыяктуу 
улуу чыгыштаануучулардын катарына коёт1 жана «элибизге карата оң көз карашы жана 
анын тарыхы боюнча жазган баалуу эмгектери үчүн кыргыздардын терең урматтоосуна 
татыктуу болгонун» адилеттүү белгилейт2. 

А. Н. Бернштам 1910-ж. 1-октябрда Керчь шаарында кызматчынын үй-бүлөсүндө 
туулган.3 

1928-ж. А. Н. Бернштам Ленинграддагы (азыркы Санкт-Петербург) мамлекет- тик 
университеттин география факультетинин этнография бөлүмүнө кирет. Ал студенттик 
жылдарында эле этнография жагындагы илимий-изилдөө иштерине кызыгып, 
университетте окуу менен бирге, Материалдык маданият институтунун мамлекеттик 
академиясында илимий кызматкер да болуп иштеп жүргөндө Орто Азияга өзүнүн алгачкы 
илимий сапарларын баштайт. Ушул жылдарда анын түрк элдеринин тарыхы менен 
маданиятына болгон кызыгуусу артат. 

1931-ж. университетти эң мыкты аяктап, илимий-изилдөө ишине болгон терең 
ынтызарлыгын жана жөндөмдүүлүгүн көрсөткөн жаш окумуштууну университеттин 
алдындагы аспирантурага алып калышат. 

Аспиранттык жылдарында (1931—1934-ж.) А. Н. Бернштам көрүнүктүү түркологдор С. 
Е. Малов жана А. Н. Самойловичтин жетекчилиги менен байыркы түрк жазууларын 
окуганды үйрөнүп, байыркы түрк тарыхын изилдөө ишине баш оту менен киришет. Орхон-
Енисей эстелик жазууларын байыркы түрк мамлекетинин тарыхы боюнча булак 
катарында карап, аны терең изилдеп үйрөнүүнүн натыйжасында 1935-ж. А. Н. Бернштам 
«Биздин замандын VI—VIII кылымдарындагы байыркы түрк коомунун социалдык-
экономикалык түзүлүшү. Монголиядагы түрктөр» деген темада кандидаттык 
диссертациясын коргойт. Кийинчерээк бул эмгек (1946-ж.) кайра иштелип чыккандан 
кийин, «VI—VIII кылымдардагы Орхон-Енисей түрктөрүнүн социалдык-экономикалык 
түзүлүшү. Чыгыш түрк кагандыгы жана кыргыздар» деген темада жарык көрөт. 

1935—1938-ж. Чыгыштаануу институтунда докторантурада  окуу менен «Түрк уруулары 
менен элдеринин тарыхы» деген темада изилдөө иштерин улантат. Аны түрктөрдүн келип 
чыгышы, алардын социалдык түзүлүшүнүн, экономикасынын өзгөчөлүгү, түрк коомунун 
тарыхый өнүгүшүнүн этаптары, алардын жайгашып турган аймактары жана жер которуп, 
ооп кетүүлөрү, Борбор Азия тарыхынын жана дүйнөлүк тарыхтын контекстинде түрк 
элдеринин орду жана ролу сыяктуу маселелер кызыктырат. 

Дал ушул маалда анын илимий изилдөөлөрүнүн негизги багыттары толук аныкталып 
бүтөт, ал багыттар: Орто жана Борбор Азиянын байыркы жана орто кылымдар дагы 
түркий  тилдүү элдеринин этногенези, Азия көчмөндөрүнүн социалдык-экономикалык 
түзүлүшү ж.б. А. Н. Бернштам бул изилдөөлөрүндө тарыхый, этнографиялык жана 
археологиялык булактар менен материалдарды кеңири пайдаланат. Мындай комплекстүү 

1 А. А. А к а е в. Кыргыз мамлекеттүүлүгү жана «Манас» элдик эпосу. Б., 2002, 1 -2-6. 
2 Ошондо эле, 36-6. 
3 Өмүр жолу жөн үндө кыскача маалымат төмөнкү эмгектен алынды: А.Н. Бернштам. Избранные труды по 
археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. Двухтомник, т. 1, Б., 1997, предисловие. 
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мамиле ага Евразия көчмөндөрүнүн тарыхынын көптөгөн проблемаларын бир бүтүн 
процесс катарында биринчи жолу коюуга жана айрымдарын чечүүгө мүмкүндүк берген. 

А. Н. Бернштам илимий-изилдөө ишине мыкты даярдык менен киришет, ал кытай 
иероглифтерин окууну өздөштүрүп, колу жеткен байыркы кытай жазма булактарын 
изилдейт, натыйжада жаңы материалдарды камтып турган тексттерди таап, алардан 
келтирген цитаталарды өзү которуп, пайдаланган. Ошондой эле мурда которулган 
байыркы кытай тексттериндеги айрым сөздөрдү, терминдерди башкача түшүнүктө 
талкуулоого жана тактоого жетишет. 

А. Н. Бернштамдын археологиялык изилдөөлөрү 1933-ж. Орто Азияны археологиялык 
жактан изилдөө максатында Кыргызстандын Чүй жана Талас өрөөндөрүнө, Казакстандын 
түштүк райондоруна илимий сапар менен келүүсүнөн башталат. Ушул мезгилден тартып, 
анын андан кийинки өмүрү жана илимий иши Орто Азиянын, айрыкча Кыргызстандын 
элдеринин байыркы жана орто кылымдардагы тарыхын изилдөө менен байланыштуу 
болгон. 1936—1941-ж. ал Кыргызстан менен Казакстан аймактарындагы байыркы 
эстеликтерди изилдөө үчүн жыл сайын археологиялык экспедицияларды уюштуруп, ар 
түрдүү доорлорго таандык болгон жүздөгөн эстеликтерди аныктаган, алар: 
Кыргызстандагы Кеңкол, Казакстандагы Берккара, Каргалы, Жуван-Дөбө көрүстөндөрү, 
Тараз, Красная Речка, Ак-Бешим, Кысмычы шаар чалдыбарлары ж.б.у.с. 

Экинчи дүйнөлүк согуш жылдарында А. Н. Бернштам Фрунзе шаарында жашайт. 
Мында ал Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Советинин алдындагы Илимдер комитетинин 
төрагасынын орун басары болуп иштеп, СССР ИАнын Кыргыз филиалын түзүү ишине 
активдүү катышат. 1943-ж. январда Кыргыз филиалы түзүлгөндө А. Н. Бернштам Тил, 
адабият жана тарых институтунун тарых секторун башкарат. 

1942-ж. 24-августта Ташкенде «Кыргыздардын жана Кыргызстандын эң байыркы 
мезгилден моңгол басып алууларына чейинки тарыхы» деген темада докторлук 
диссертациясын коргойт. 

Согуш жылдарында А. Н. Бернштам археологиялык экспедицияларын уланткан. 
Кыргызстандын тарых илимин өнүктүрүүдөгү зор эмгеги үчүн 1945-ж. А. Н. Бернштамга 

«Кыргыз ССРинин илимге эмгек сиңирген ишмери» деген ардак наам ыйгарылат, ал эми 
1946-ж Эмгек Кызыл Туу ордени менен сыйланат. 

1945-ж., согуш бүткөндөн кийин А. Н. Бернштам Ленинградга кайтып келет. Бирок 
байыркы жана орто кылымдардагы бай тарыхы бар Кыргызстанга жыл сайын келип турат. 
Ал 1944—1946-ж., 1949-ж. Тянь-Шань, 1947—1949-ж. Түштүк Казак стан, 1947—1948-ж. 
Памир-Алай, 1950—1952-ж. Памир-Фергана экспедицияларын уюштурат. 

1950-жылдын башында А. Н. Бернштам бир нече кайгылуу учурларды башынан 
кечирет, ал «Гуннулар тарыхынын очерки» деген эмгеги үчүн катуу сынга алынып, ал 
эмгек «олуттуу саясый каталыкты камтып турган» эмгек катарында эсептелип, авторго 
«баскынчыл согуштарды жактоочу», гуннулардын тарыхтагы ролун ашкере апыртып 
көрсөткөн, «пантүркчүл» деген ж.б. айыптар коюлат. Ал жогорку окуу жайында лекция 
окуудан, археологиялык экспедициялык иштерден четтетилет. Сталин өлгөндөн кийин 
гана аны куугунтуктоо токтойт. 

1956-ж. ноябрда Фрунзеде кыргыз этногенезине арналган илимий сессияга катышып, 
негизги докладчылардын бири катарында «Орто Азиянын түркий тилдүү калктарынын 
куралып, калыптанышы жана кыргыз элинин келип чыгышы» деген темада доклад 
жасайт. 

Бул А. Н. Бернштамдын Кыргызстанга акыркы жолу келиши болгон. Ал бир айдан 
кийин, 10-декабрда 1956-ж., кырк алты жашында дүйнөдөн кайтат. 

А. Н. Бернштамдын илимий-изилдөө иштери 20 жылдан бир аз гана ашыгыраак 
мезгилге созулса да, ал өтө зор илимий мурас калтырган. 
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Ал мурас 150 жарыяланган эмгектерден турат. Бул эмгектер тарых, археология жана 
этнография илимдерин өнүктүрүүгө кошкон баа жеткис салым. 

А. Н. Бернштамдын бүткүл илимий ишмердиги (бир нече эмгегин кошпогондо) 
кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы менен байланышкан. Ал Кыргызстанды 
археологиялык жактан изилдөөнүн пионери болгон жана анын изилдөөлөрү коло 
доорунан тартып, соңку орто кылымдарга чейинки мезгилди камтып турат. Окумуштуу 
Кыргызстандын аймагындагы бир катар археологиялык маданияттарды гана ачпастан, 
археология илимин эң зор көлөмдөгү археологиялык материалдар менен да байыткан, ал 
материалдардын негизинде олуттуу маанидеги тарыхый-археологиялык корутундуларды 
чыгарып, ошону менен эле бирге Борбор жана Орто Азиянын түркий тилдүү элдеринин 
тарыхы, айрыкча кыргыз тарыхы боюнча бир катар маанилүү проблемаларды да койгон. 

А. Н. Бернштам жалпылоочу, фундаменталдуу эмгектерди түзүүгө активдүү катышкан. 
Алсак, «Кыргызстан тарыхынын» (1956-ж.) биринчи чыгарылышына жетекчилик кылуудан 
башка да, өзү Кыргызстандын байыркы жана орто кылымдардагы тарыхы боюнча үч 
баптын авторлошу болгон. Анын материалдары «Кыргыз ССР тарыхынын» кийинки үч 
жолку басылышында да пайдаланылган. Ал «СССР тарыхы» (1939-ж.) китебинин Орто 
Азия элдеринин байыркы жана орто кылымдардагы тарыхына тийиштүү айрым 
бөлүмдөрүн жазууга да катышкан. 

Ошондой болсо да, А. Н. Бернштамдын эмгектери узак жылдар бою жарык көрбөй, 
кайра басылып чыкпай, китепканалардын китеп фондуларында сакталып келген эле. 
«Кыргызстан-Сорос» фонду тарабынан А. Н. Бернштамдын археология жана тарых боюнча 
тандалма эмгектеринин эки томдон турган жыйнагы басмага даярдалып, 1997—1998-ж. 
орус тилинде жарык көрүп, ал илимий-чыгармачылык коомчулук тарабынан терең 
ыраазычылык менен кабыл алынган. Ошол эле «Кыргызстан — Сорос» фондунун 
демөөрчүлүгү аркасында А. Н. Бернштамдын тандалган эмгектеринин эки томдугунун 
негизинде кыргыз тилинде бир томдугу жарык көрүп отурат. Окурмандарга сунуш кылган 
бул бир томдукка кирген А. Н. Бернштамдын чыгармалары тарыхый жана археологиялык 
эмгектер деп бөлүнбөй, чогуу бир бөлүмгө, калган макалалары бир бөлүмгө 
жайгаштырылды. А. Н. Бернштамдын бул жыйнакка киргизилген эмгектерин тарыхый же 
археологиялык деп бөлүү өтө эле шарттуу болор эле, анткени алардын кайсынысы 
болбосун, тарыхый жазма булактардын маалыматтарын өзүнүн археологиялык 
изилдөөлөрүнүн бай материалдары менен айкалыштырып, салыштыра отуруп жазылган, 
алар бири-бирин толуктап, бирин-бири ырастап турат. 

Томдун биринчи бөлүмүнө окумуштуунун «Кыргыздардын жана Кыргызстандын эң 
байыркы мезгилден моңгол басып алууларына чейинки тарыхы» жана «Гуннулар 
тарыхынын очерки» деген эки фундаменталдуу эмгеги кирди. Мындан башка да бул 
бөлүмдө «Талас өрөөнүндөгү эскиликтин эстеликтери», «Байыркы Фергана», «Памир 
сактары», «Байыркы жана орто кылымдардагы Тянь-Шандын жана Жети-Суунун 
маданияты менен искусствосу», «V—ХV кылымдардагы Тянь-Шандын отурукташкан 
конуш жайлары» ж.б. чыгармалары бар. 

Томдун экинчи бөлүмүнө кыргыз элинин жана Кыргызстандын тарыхы, маданияты, 
искусствосу, түрк жана кыргыз этногенези боюнча макалалары кирди, алар: «Байыркы 
Кыргызстандын маданияты», «Кыргыз элинин тарыхый өткөндөгүсү», «Кыргыз элинин 
искусствосу жөнүндө», «Кыргыз адабиятынын башаты», «Кыргыз элинин келип чыгышы 
жөнүндөгү маселеге карата», «Кыргыздардын IX—XV кылымдарда Тянь-Шанда пайда 
болушу», «Байыркы Орто Азиянын көчмөн элдеринин тарыхы боюнча талаш-тартыш 
маселелер», «Орто Азиянын түркий тилдүү элдеринин куралып, калыптанышы жана 
кыргыз элинин келип чыгышы», «Кыргыз элинин эл аралык жана согуштук 
мамилелеринин тарыхынан», «Кыргыздардын XVIII кылымдагы тарыхы боюнча 
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булактар», «Орто Азиянын этногенезиндеги эң байыркы түрк элементтери», «Кыргыз 
элинин баяндуу оймо-чиймелери » ж.б. 

Улуу урматтуу Президент А. Акаев: «Кыргыз элинин жыйырма эки кылымдык мезгилге 
созулган улуттук мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына толук айкындык киргизүү максатында 
жүргүзүлгөн көп максаттуу тарыхый изилдөөлөрдү кеңири өнүктүрүүгө күйөрман боло 
берем» деген. 

Залкар чыгыштаануучу А. Н. Бернштамдын чыгармалары изилдөөчүлөр үчүн көптөгөн 
тарыхый, этнографиялык даректүү фактыларды, маалыматтарды жана өтө бай 
археологиялык материалдарды камтыган баа жеткис булак болуп кызмат кылары анык. 
«Ачыла элек сандыкта, бычыла элек кундуз бар» дегендей А. Н. Бернштамдын эмгектерин 
кыргыз элинин байыркы жана орто кылымдардагы тарыхы боюнча окумуштуу тарабынан 
коюлган, бирок ал андан ары изилдөөгө жана чечүүгө үлгүрбөй кеткен көптөгөн олуттуу 
проблемалар, кызыктуу идеялар, гипотезалар, суроолор катылып турган алтын сандык 
деп айтар элем. Жаш окумуштуу чыгыштаануучулар  бул эмгектерден өзүлөрүнө илимий-
изилдөөнүн багыттарын, кызыктуу темаларды таап алышарында шек жок. 
Мамбеталиев Сатыбалды 
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КЫРГЫЗДАРДЫН ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭҢ БАЙЫРКЫ 
МЕЗГИЛДЕН МОҢГОЛ БАСЫП АЛУУЛАРЫНА ЧЕЙИНКИ ТАРЫХЫ 

 
КИРИШ СӨЗ 

«Кыргыздардын жана Кыргызстандын эң байыркы мезгилден моңгол басып 
алууларына чейинки тарыхы» деп аталган бул эмгек Кыргыз ССР (Эл Комиссарлар 
Советинин алдындагы Илимдер комитети тарабынан уюштурулган «Кыргыздардын жана 
Кыргызстандын эң байыркы мезгилден азыркы мезгилге чейинки тарыхы»1  деп ата- лып, 
төрт томдон турган чоң коллективдүү эмгектин биринчи бөлүгү болуп саналат. Бул 
биринчи том моңголдор келерден мурдагы (XIII к.) окуялардын баяндалышы менен 
аяктайт. 

Биринчи томдун өзгөчөлүгү, ошону менен эле бирге кыйынчылыгы төмөнкү эки шарт 
менен түшүндүрүлөт. Биринчи кыйынчылык, кыргыздардын тарыхы менен 
Кыргызстандын тарыхы чындыгында булактардын ар башка түрлөрү менен байланышкан 
эки башка тарыхый проблемалардан тургандыгында болду- Байыркы кыргыздар  Енисей  
аймагында пайда болуп, кийин гана азыркы Кыргызстандын аймагын ээлешкен. 
Кыргыздардын бул аймакка качан жана кандайча келип орун-очок алганы илимде али так 
белгилүү эмес. Бул эмгек кытай тексттери менен археологиялык материалдарды изилдеп-
үйрөнүүнүн негизинде ошол процессти баяндап жазуунун алгачкы аракети болуп саналат. 

Экинчи кыйынчылык — Кыргызстандын тарыхы илимде жазма булактардагы анчалык 
толук эмес маалыматтар жана археологиянын алда канча жетишсиз археологиялык 
материалдар боюнча гана белгилүү экендигинде болду. Эгерде айрым доорлор үчүн 
жазма булактарда, ырас, өтө эле бир жактуу, саясый тарыхты гана баяндаган, бирок 
салыштырмалуу алганда канааттандырарлык маалыматтар бар болсо, башка доорлор 
үчүн андай маалыматтар дегеле жок. Бул болсо изилдөөчүнү айрым доорлор боюнча 
коомдук мамилелерди, экономиканы жана маданиятты үзгүлтүксүз, текши баяндоо 
мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат да, изилдеп-үйрөнүп жаткан проблемалардын тарыхый 
өнүгүшүн толук сүрөттөп жазууга мүмкүндүк бере албай турган кыскача баяндоолор 
менен чектелүүгө аргасыз кылат. 

Илимдер комитетинин кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы боюнча 
материалдарды жыйынтыктоого жасаган аракети биздин доорубуз үчүн жаңы булактарды 
табууга мүмкүнчүлүк түзүү менен бирге, колдо болгон маалыматтарды бириктирип, буга 
кошумча, мисалы, музейлерде сакталып турган археологиялык материалдарды басып 
чыгарууга мүмкүндүк береринде шек жок. Натыйжада ушул эмгекти дагы кеңейтилип, 
толукталып иштелип чыккан негизде кайра басып чыгаруу үчүн база түзүлөр эле. Бирок 
мындай мүмкүнчүлүк жок болсо да, биринчи томдун 
автору колу жеткен булактардын негизинде кыргыздар жана Кыргызстан жөнүндө 
маалыматтардын жыйнагын берүүгө аракет жасады. 

Теманы жазууда автор бул темага түздөн-түз тиешеси болбогон, бирок кыйыр түрдө 
аны менен байланышы бар фактыларды көз жаздымында калтырды. Алсак, мисалы, 
Кыргызстандын аймагында жашаган, бирок андан тышкары жактарда иш-аракет 
жүргүзүшкөн элдер жөнүндөгү баяндоолорду пайдаланганыбыз жок. Чыгыш түрктөрү, 
карахандар, кидандар жана башкалар жөнүндөгү маалыматтар зарыл болушунча 
кыскартылды. Алардын тарыхын толук баяндоо, б.а. Мавераннахрда бул эл дер катышкан 
тарыхый окуяларга талдоо жүргүзүү бул томдун милдетине кирбейт; ошондуктан окурман 
өзүн кызыктырган маалыматтарды автор тарабынан берилген шилтемелерде көрсөтүлгөн 

1 Бул эмгек ишке ашырылбай калган. Кийинчерээк (1956,1958-ж.) «Кыргызстандын тарыхынын» эки томдугу 
басылып чыккан. Ага А. Н. Бернштамдын бул эмгегинин айрым бап- тары кирген. 
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адабияттардан жана Илимдер академиясынын фундаменталдуу басылмалары — «СССР 
тарыхынан» таба алат. 

Ушундай эле себептерден улам темага тиешеси бар айрым фактыларга берилген 
кеңири баяндоолор, эгерде алар мурдагы адабияттарда чагылдырылган болсо, 
кыскартылып берилди. Мындай болбогондо эмгек ашыкча тексттер, авторлор менен 
талашып-тартышуулар, мурда жарык көргөн материалдарды кайталоо жана д.у. 
сыяктуулар менен, ушундай типтеги басылма үчүн таптакыр зарылчылыгы жок болгон 
экскурстар менен толуп кетмек. Дагы бир жолу кайталайбыз, мында биздин көз 
карашыбызда, темага кыйыр түрдө эмес, түздөн-түз тиешеси болгон нерселердин 
бардыгы бөлүнүп көрсөтүлүп, кошумча түшүндүрүү иретиндеги автордук чегинүүлөргө өтө 
аз орун берилди. 

Ушул эле негизде, автор историографиялык бапты берүүнү милдеттүү эмес деп тапты, 
анткени темага тийиштүү адабият боюнча биз тараптан жазылган атайын обзор жана 
биздин түздөн-түз жетекчилигибиз менен түзүлгөн библиография бар2, ал эми 
булактаануу (источниковедение) боюнча макалалар болсо Илимдер комитети тарабынан 
басмага даярдалып жаткан «Материалдар» сериясынын чыгышын коштоп басылып 
турат.3 

Бул эмгекте болсо кыргыздар жана Кыргызстандын тарыхы боюнча айрым бир 
жыйынтыкталган эмгектер гана көрсөтүлүшү мүмкүн. Енисей кыргыздарынын тарыхы 
боюнча жазуу жүзүндөгү маалыматтардын жыйнактары жана археологиялык 
материалдар Тянь-Шань боюнча көбүрөөк. Жазма булактар жагынан Клапроттун4, 
Шоттун5, Питондун6, археологиялык материалдар жагында С. Теплоуховдун7 жана С. 
Киселевдун8 ысымдарын атап кетүүгө болот. 

Жазма жана археологиялык маалыматтардын жыйындысын окурман «СССРдин 
байыркы мезгилден Байыркы Русь мамлекетинин түзүлүшүнө чейинки тарыхы» деген 
эмгектен таба алат, бул эмгек басмага Н. Я. Марр9 атындагы Материалдык маданият 
тарыхы институту тарабынан даярдалган. В. В. Бартольддун10 эмгеги кыргыздардын жана 
Кыргызстандын тарыхы боюнча жыйынтыкталган эмгек болуп саналат. Бирок бул очерк 
өтө кыска жана мында кыргыздар менен Кыргызстандын тарыхынын мезгилдерин 
белгилөөдө, биздин көз карашыбыз боюнча, кабыл алууга болбой турган так эместик бар. 
Эмгекте даталардын жана энчилүү аттардын жазылышында көптөгөн каталар 
жиберилген; ушундай эле каталар В. Бартольддун Жети-Сууга жана анын ичинде 
Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгүнө арналган башка бир эмгегинде11 да бар. В. 
Бартольддун Енисейлик кыргыздар жөнүндөгү нагыз илимий эмгектери В. Радловдун12 

5 Кара: Н. А. Винберг. Материалы к библиографии по истории, археологии этнографии киргиз и Киргизстана. 
Под редакцией и с предисловием А. Н. Бернштама. 
3 Ушул тапта жогоруда эскерилген «Материалдардын» үч томдугун түзгөн байыркы турк (С. Малов), кытай (В. 
Панкратов), перс жана араб булактарындагы маалыматтарды басмага даярдоо иши жүрүп жатат. 
4 Klaproth. Tableaux historigues de I’Asie, Paris, 1825. 
5 W.Schot Über die äcihten  Kirgisen. Abhandlungen  KAW zu Berlin. Berlin,  1865.  Муну Monatsberichte d. PAW zu 
Berlin, 1874 деген эмгектеги анын макаласы менен салыштыр. 
6 Piton the Hakass 
7 С. Теплоухов. Опыт классификаций  древних металлических культур Минусинского края. МЭ, т. IV, в. 2, А, 
1929. 
8 С.Киселев. Разложение рода и феодализм на Енисее. Известия ГАИМК, вып.65.А, 1933. 
9 История СССР... т. I, ч. IV. М. - А, 1939. 
10 В. В. Бартольд. Киргизы. Фрунзе, 1927. Анын төмөнкү макалаларын кара: Kirkgiz.  Yssik-Kul. Encyclopedia de 
I’Yslam, т. II, стр. 101—103. 
14 В. В. Бартольд. Очерки истории Семиречья. Верный, 1898. Бул эмгектер жөнүндө: акад. В. В. Бартольддун 
«Киргизы» жана «Очерк истории Семиречья» деген эмгектеринин экинчи басылышына карата биздин алгы сөз 
ордуна жазылган макалабызды кара. 
12 W.Radloff- Die Alttürkischen Inshriften der Mongolei. Lief-I-III, St.-Pbg. 1899 мындан ары - W.Radloff   ATIM 
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эмгектери сыяктуу эле биздин темабызды жазма булактар боюнча изилдеп- үйрөнүүдө 
негиз болуп саналат. С. Киселевдин эмгегин кошпогондо бул негизги эмгектер 
проблематиканын чагылышы жагынан алганда тарыхый китепке карата советтик 
окурмандын коё турган талаптарына жооп бербейт. Тарыхты кыскача, Марксисттик-
Лениндик  усулдун негизинде баяндап жазууга С. Киселев менен Л. Потапов тарабынан 
жазылган макет таризиндеги «СССР тарыхы» деген очерк арналган. Биздин бул эмгегибиз 
болсо тема жөнүндөгү аздыр-көптүр толук түшүнүк берүүгө жасалган аракет болуп 
саналат. 

Бул эмгекке темага тийиштүү адабияттардагы мурда белгилүү болгон маалыматтар да 
кирди. Автор колу жеткен байыркы түрк жана кытай булактарынын түп нускалары боюнча 
көптөгөн нерселерди кайра карап чыкты; натыйжада бул жаңы тексттердин табылышына 
(бул тексттерде жаңы материалдар бар болсо да) гана алып келбестен, ошондой эле 
котормосу дайыма эле так боло бербеген, мурда жарыяланган тексттерди башкача талдап 
көрүүгө мүмкүндүк берди. Мурда жарыяланып, теманын адабиятында чагылтылган бир 
катар булактар бул эмгекте биринчи жолу майда баратына чейин талдоого алынды. 

Бул эмгектеги эң жаңы нерсе — археологиялык материалдар. Мында 1938—1941ж. 
Кыргызстанды археологиялык жактан изилдөө боюнча экспедициялардын жүрүшүндө 
чогултулган көп сандаган археологиялык коллекциялардын маалыматтары 
пайдаланылды. Бул экспедициялар СССР Илимдер академиясынын Н. Я. Марр атындагы 
Материалдык маданият тарыхы институту жана Кыргыз ССР ЭКСинин алдындагы Илимдер 
комитети тарабынан уюштурулуп, бул экспедицияларга ушул эмгектин автору жетекчилик 
кылган. 

1938—1941-ж. экспедициялардын жыйынтыгы басма сөздөрдө чагылдырылган13, 
алардын тарыхты түшүнүү үчүн бир кыйла маанилүүлөрү бул томдо да баяндалды. 

Көрсөтүлгөн коллекцияларга кошумча автор бул эмгекти жазууда Москванын, 
Ленинграддын, Ташкендин, Алма-Атанын, Фрунзенин жана башка шаарлардын (Чымкент, 
Жамбыл) музейлеринде сакталып турган коллекциялардын изилденип жаткан темага 
тиешеси барларын изилдеп-үйрөнүп, пайдаланууга жетише алды. Автор Илимдер 
комитетинин түздөн-түз жардамы аркасында археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү 
максатында, айрым убактарда, археологиялык жана тарыхый материалдар өтө эле аз 
болгон айрым райондорду, баарынан мурда Түштүк Кыргызстанды алдын ала иликтөө 
максатында Кыргызстанды кыдырып чыгууга мүмкүнчүлүк алды. 

1941-ж. Чоң Чүй каналынын курулушунда археологиялык көзөмөл иретинде 
уюштурулган экспедиция дал ушул биринчи том үчүн өтө арбын материал берди. 
Каналдын 145 км аралыкка созулган батыш трассасы Чүй өрөөнүнүн маданиятынын 
 4 миң жылдык мезгилин камтыган өтө көп сандагы ар түрдүү байыркы шаарлар менен  
көрүстөндөр аркылуу өттү.14 

Бул экспедициянын негизги жыйынтыгы, курулуш учурунда чогултулган өтө көптөгөн 
буюмдарды изилдеп-үйрөнүүдө  алынган маалыматтар да бул эмгектен өз ордун тапты. 
Ал эми экспедициянын материалдары болсо басма сөз бетинде атайын 
чагылдырылмакчы. 

Бул китепке киришүүдөн мурдараак автор тарабынан бир катар айрым макалалар 
жарыяланган, аларда кээ бир эстеликтер жөнүндө, айрымдарында кыргыздардын жана 

13 А. Н. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941. Бул изилдөөлөрдүн тарыхый 
жыйынтыгын (резюме) биздин төмөнкү эмгектерибизден кара: Кыргыз элинин тарыхый өткөн доору. Фрунзе, 
1942. Байыркы Кыргызстандын маданияты. Фрунзе, 1942. 
14 Бул иштер жөнүндөгү кыскача баяндоолорду «Советская Киргизия» гезитинин 1941- жылдын 21-майдагы, 4- 
жана 22-июндагы сандарындагы биздин макалаларыбыздан, ошондой эле «Чоң Чүй каналынын материалдары 
боюнча Түндүк Кыргызстандын өткөндөгү тарыхы жана маданияты» деген эмгегибизден кара. 
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Кыргызстандын тарыхы үчүн маанилүү болгон маселелер каралып, чечилген. Бул томдун 
тийиштүү жерлеринде ал эмгектер да пайдаланылмакчы. Айрым бир маселелер боюнча, 
автордун көз карашынан алганда тийиштүү түрдө жүйө келтирилген жетишерлик 
адабияттар бар болсо, ошол бөлүмдөр кеңири талдоого алын- бай, өтө кыскача берилди. 

Кыргыздардын жана Кыргызстандын моңголдорго чейинки тарыхын баяндап жазууда 
автор төмөнкүдөй тарыхый доорлорго бөлүүнү тутунду. 

Алгачкы коомдук мамилелердин доору Енисейлик кыргыздар үчүн, ошондой эле 
Кыргызстандагы уруулар үчүн да биздин замандын 1-миң жылдыгынын башы ченде 
аяктайт. Кул ээлөөчүлүк мамилелердин доору — Кыргызстан үчүн V—VIII кылымдарды, ал 
эми Енисейдеги кыргыздар үчүн X кылымга чейинки мезгилди камтыйт. IX—X кылымдар 
Кыргызстанда феодалдык мамилелерге өтүү мезгили болуп саналат. XI—XII кк. — алгачкы 
(эртерээктеги) феодализм доору. Ошентип бул том Кыргызстандын аймагында 
феодализмдин алгачкы этабына мүнөздөмө берүү менен аяктайт. 

Андан кийинки баяндоолордо окурман жогоруда айтылган доорлорго берилген 
мүнөздөмөлөрдү таба алат; мындагы эске ала турган нерсе, ушул бардык доорлор бүткүл 
Орто Азия аймагында болуп өткөн жалпы тарыхый процесстердин көрүнүшү болуп 
саналат. 

Мында кыргыз этногенези проблемасы да өзгөчө бөлүнүп каралды. Этногенез 
тарыхый өнүгүүнүн түздөн-түз натыйжасы болуп саналат. Ушуга ылайык биз төмөнкү 
процесстерди бөлүп карайбыз: биринчиден, кыргыз урууларынын алгачкы жамааттык 
түзүлүштүн учурундагы уруулардын курамынын негизинде келип, пайда болушу; 
экинчиден, байыркы кыргыздардын динлиндик катмардан бөлүнүп чыгышы; үчүнчүдөн, 
VI—VIII кылымдардагы таптык мамилелердин алгачкы формасынын негизинде элдүүлүк 
болуп түзүлүү процесси. Кыргыздарда узакка созулган улут болуп калыптануу процесси 
Улуу Октябрь революциясынан кийин гана ишке ашты. Төмөндө баяндалган тексттерден, 
окурман кыргыз элинин каралып, калыптануу процессинде ар түрдүү этностук 
компоненттер катышкандыгын ачык көрө алат. 

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхын жазууда автор колдо болгон 
материалдардын негизинде Тянь-Шандын кантип кыргыз элинин мекени болуп калганын 
көрсөтүүгө, кыргыз элинин өткөндөгү баатырдык тарыхын чагылдырууга аракет жасады. 

Окурмандарга сунуш кылынган бул эмгек «Кыргыздардын жана Кыргызстандын 
тарыхын» түзүүгө жасалган алгачкы аракет болуп саналат. Белгилүү бир мааниде алганда, 
бул аракет өз мөөнөтүндө эмес, андан эртерээк башталып отурат, анткени, биз жогоруда 
көрсөтүп кеткендей, материалдарды алдын ала даярдоо али толук көлөмдө жүргүзүлүп 
бүтө элек. Бирок мектептердин, техникумдар менен жогорку окуу жайларынын 
муктаждыгын, ошондой эле, өз эли менен өлкөсүнүн өткөн тарыхына кызыккан 
эмгекчилердин адилеттүү өтүнүч-талаптарын эске алуу менен бул эмгекти азыркы учурда 
жазуунун зарылдыгы келип чыкты. 

Кыргыздардын жана Кыргызстандын байыркы тарыхын иретке салып жазып чыгууга 
болгон алгачкы аракетинде автор жогоруда айтылган зарылдыктарды жетекчиликке 
алды. 
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I бап 
ЕНИСЕЙДЕ МАЛ ЧАРБАЧЫЛЫГЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА 

ДИНЛИН ЭТНОГЕНЕЗИ 
Кыргыз урууларынын тарыхын биздин заманга чейинки 201-жылдан бери тарта 

эсептөө кабыл алынган, анткени ошол жылы кытай булактарында биринчи жолу кыргыз 
аты кытай формасында цзянь-кунь же гэгунь1 деген транскрипцияда пайда болот. Уруунун 
аты тарыхый аренада уруу түзүлгөндөн кийин гана пайда болору шексиз нерсе. Бул жобо 
толугу менен кыргыздарга да тийиштүү. Биздин заманга чейинки үчүнчү кылымдын акыры 
— кыргыздардын биринчи жолу жазма булактарда чагылтылган тарыхынын пайда 
болушунун так датасы эмес, бир этабы гана болгондугу талашсыз 

Иш жүзүндө, бул дата — гуннулардын шанүйү  Модэ, же Мао-Тунь өз өлкөсүнүн 
түндүгүндөгү бир катар урууларды талкалаганын, алардын ичинде цзянь-кунь2  уруусу бар 
экенин билдирген байыркы кытай булактары менен байланыштуу. Башка сөз  менен 
айтканда, биздин заманга чейинки III кылымда цзянь-кунь кубаттуу гунн уруулар 
бирикмесине ийгиликсиз болсо да, каршылык көрсөтө алган кандайдыр бир бүтүн 
уруулук түзүлүш болгон 

Бир кыйла кечирээк мезгилдеги тарыхый жазма жана археологиялык материалдарда 
цзянь-кунь уруулары ортоңку жана жогорку Енисейди жердеген, мал чарбачылыгы менен 
кесиптенген калк экени жана ушул аймактын жергиликтүү эли (аборигендери) катары 
сүрөттөлөт3. Ал кандайдыр бир тарыхый татаал процесстерди негизинде б.з.ч. III кылымга 
карата кыргыз уруулары түзүлгөнү ачык эле көрүнүп турат. Бул жагдай бизди бул уруулар, 
алардын чарбасы жана маданияты түзүлгөн кыргыздардын байыркы мекенинин 
тарыхына кайрылууга мажбурлайт. Бирок бул маселени изилдеп-үйрөнүү бизди эң эле 
байыркы заманга, тарых Енисейде мал чарбачылыгы пайда болгонун эскерген мезгилге 
алып барат4. 

Енисейде мал чарбачылыгынын байыркы издери б.з.ч. II миң жылдыктын мезгилине 
таандык. Бул жерде археологдор афанасьев маданияты деп аталган маданият- тын очогун 
ачышкан, ал Минусинскиден анчалык алыс эмес жаткан Афанасьев тоосунун аты менен 
аталган, мында биринчи жолу ушул  Типтеги5  эстеликтер казылып алынган. Афанасьев 
маданияты бир аз сандагы жалгыз жарым, кээде таш такталар менен курчалган 
бейиттерден улам белгилүү. Көрдө маркумдун жанынан тиги дүйнөдө керек боло турган 
жупуну буюмдар жана тамак-аштын калдыктары табылган. Мындай типтеги 

1 Кара: В. Бартольд. Киргизы. Фрунзе, 1927. Эмгектин 6-бетинде ал мындай деп жазат «б.з.ч. 201-жылдагы 
окуялар жөнүндөгү кабарлар мезгил жагынан алганда кыргыздар тууралуу маалыматтардын эң алгачкысы деп 
эсептелинүүгө тийиш». 
2 Кара. Шицзи,гл. 110;И. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена. Спб., 1851, ч.1, стр. 17. Кыргыздар жөнүндөгү байыркы маалыматтарды, кара: J. Marquart- Über das 
Volkstum der Komanen. W.Brang, J. Marquartosttür Dialekstudien  - AKGEG Bd.13, №1,1914,S.65,68. 
3 Төмөндөгү, III бапты кара. Цзянь-кунь жана кыргыз аталыштары бир эле элди билдирери жөнүндө кара: Т а 
н ш у, гл. 1406 «Хакас — бул байыркы цзянь-кунь мамлекети». Кара: И. Бичурин. Көрс. чыг., ч. 1, стр. 442—
443. Цзянь-кунь сөзүнүн түшүндүрмөсүн кара: Р. Pelliot. Journal Asiatique, XV, стр. 137, ал «цзянь-кунь» — бул 
кытайларга гуннулар аркылуу белгилүү болгон жекелик түрдөгү кыргыз деген аталыштын моңголчо 
айтылышы деп эсептейт. Кара: F.Hirth, Die Nachworte zur Inschrift des Tonjuquq. ATIM. Zweite Folge  СПб., 1899. 
4 Мындан аркы баяндоолорго С. Теплоухов тарабынан сунуш кылынган археологиялык эстеликтердин 
классификациясы негиз болду. Анын төмөнкү эмгегин кара: «Древние погребения в Минусинском крае», МЭ, т. 
III, в.  С. Теплоуховдун классификациясы дээрлик бардык советтик жана чет өлкөлүк окумуштуулар 
тарабынан кабыл алынган. Мисалы, төмөнкүлөрдү көрсөтүүгө болот: А. Salmony (анын бул эмгегин салыштыр 
(мындан ары — сал.:) Sinno-Siberia in Art. Paris, 1933); Inner Mongolia, Tokyo, 1928; A Talgren. Evrosia  
septentrionalis antiqua  ж.б. Бул классификация советтик археологдор тарабынан негиз катарында кабыл 
алынган, бирок ага түзөтүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Кара: История СССР..., ч. I—II, М— А„ 1939. 
5 Кара: С. Теплоухов. Древние погребения в Минусинском крае, стр. 62 жана кийинки беттер (мындан ары: 
ж.к.б.); ошол эле. Опыт классификации, стр. 41 
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көрүстөндөрдө — демейде 20—25 бейит үстүнө топурак үйүлгөн коргондордон турат, 
аларды тегерете коюлган таштар жерге батып кеткендиктен болор- болбос гана байкалат. 

Эреже катарында, бейитте бир гана өлүк коюлган, бирок кээде, бир үй-бүлөгө таандык 
экени шексиз болгон бир нече өлүк көмүлгөн бейиттер да учурайт. Алсак, аял менен 
баланын сөөгү, кээде эркектин, аялдын жана балдардын сөөгү жолугат. Бейиттин ички 
капталдары устун же таш такталар менен кошумча бекемделгендери сейрек учурайт. 

Буюм-тайымдары өтө эле жарды. Алар негизинен карападан, чакмак таштан, жезден, 
жапайы жана үй жаныбарларынын сөөктөрүнөн жасалган буюмдардан турат. Кол 
өнөрчүлүк өтө жупуну болгон. Идиштердин формасы начар өнүккөн. Мында түбү томпок 
кумуралар, бийик, жумуртка формасындагы идиштер көп кезигет, сейрек болсо да банка 
же ваза түрүндөгү идиштер да учурайт. Карапалар чоподон кол менен чапталып жасалган. 
Идиштердин сырткы бетине тарактын изи, сызыктар жана чуңкур түрүндөгү, аткарылышы 
жагынан жөнөкөй, бирок өтө көп оюм-чийимдер түшүрүлгөн. Бул идиштердин 
примитивдүү ык менен, чоподон тасма түрүндө чапталып жасалганы, алардын анчалык 
ысык эмес температурада, тегиз эмес башырылганы карапачылык кесиби өзүнүн биринчи 
кадамдарын жасап, жаңыдан телчигип жатканын далилдеп турат6. 

Металлдын начар тараганы жана кийинчерээк таптакыр жок болуп кеткен таш жана 
сөөктөн жасалган буюмдардын али колдонулуп жатышы өндүрүштүн өнүгүшүнүн төмөнкү 
деңгээлде экенин айгинелейт. 

Металл катарында эч кандай калай кошулбаган жезди пайдалануу ошол маалга 
мүнөздүү көрүнүш болгон, бул болсо адамдардын колону эритип, буюм жасоону 
билбегендигин айтып турат. Металл буюмдар куюу ыгы менен эмес, согуу ыгы менен 
жасалган, анткени металлды эритүү үчүн жогорку температураны камсыз кылуу ыгы 
аларга али белгисиз болучу. Карапа буюмдарынын чала бышырылышы да ошол жогорку 
температураны камсыз кылуунун жолун билишпегенин айгинелейт. 

Эмгек куралдары али да таштан жана сөөктөн жасалып турган. Жез болсо, ал кезде 
негизинен кооз жасалгаларды жасоого гана жумшалган. Бул учурда адамдын металл 
менен таанышуу жолу бүткүл дүйнөдөгү ушундай көрүнүштөргө толугу менен дал келет. 
Бардык жерде жездин, андан кийин колонун жана кийинчерээк темирдин ачылышы бул 
металлдарды пайдалануу согуу ыгы менен кооз жасалгаларды жасоодон башталган; 
кийин гана, адамдар бул материалдардын касиеттерин жакшы билишкенден кийин эмгек 
куралдарын даярдоого өтүшүп, металлды эритип куюу ыгын өндүрүшкө киргизишкен. 

Афанасьев маданиятындагы биз үчүн бир кыйла маанилүү акт — адамдардын 
жаныбарларды колго үйүр алдырып, бага баштаганы, б.а. мал чарбачылыктын генезиси 
болду7 Афанасьев тибиндеги көрүстөндөрдөн археологдор үй жаныбарларынан койдун, 
өгүздүн жана жылкынын сөөктөрүн табышкан. Бирок бул жаныбарлардын сүт алуу үчүн 
пайдаланылганы жөнүндө эч кандай далилдер жок. Буларды эт үчүн гана багышса керек. 
Примитивдүү мал чарбачылыгы эликтерге, жапайы букаларга, бурундукка, түлкүгө, 
ошондой эле. Канаттууларга аңчылык кылуу менен айкалыштыра жүргүзүлгөн. 
Балыктардын, атап айтканда, чортон балыктардын сөөктөрүнүн табылышы балык уулоо 
чарбада чоң мааниге ээ болгонунан кабар берет8. Баса, балык уулоо- чу кайырмактардын 
табылышы да муну ырастап отурат. 

Көрүстөндөрдөн табылган маданий көрүнүштөрдүн мүнөзү, бул жерде мал 
чарбачылыгы аңчылыктан өсүп чыккандыгынан, болгондо да, бул негизинен турмуш- 

6 С.Теплоухов. Древние погребения...,стр. 71. 
7  Г.Сосновский. К истории скотоводства в Сибири. Төмөнкү жыйнакта: «Проблемы происхождения, эволюции 
и породообразования домашних животных», т. 1., М.—Л., 1940, стр. 139;С. Теплоухов. Древние погребения..., 
стр. 68—69. 
8 С.Теплоухов. Көрсчыг.,стр. 144. 

www.bizdin.kg



тиричиликтин отурукташкан түрү менен байланыштуу болгонунан кабар берет9. 
Балыкчылык кесип, археологдор тарабынан көрүстөн курулуштарынын түзүлүшүнүн 
негизинде реконструкцияланган турак-жайдын мүнөзү жашоо-тиричиликтин 
отурукташкан түрү орун алганын көрсөтүп турат. Турак-жайлар — жер төлөөлөрдөн же 
жыгач үйлөрдөн, же ички капталдары устундар менен бекемделген жер төлөөлөрдөн 
турган. 

Мал чарбачылыгынын пайда болушу, белгилүү болгондой, өзү менен кошо 
патрилокалдык никенин жана патриархалдык үй-бүлөнүн келип чыгышын шарттаган. 
Мындай үй-бүлө эски патрилокалдык уруктун жоюлушу үчүн негиз болгон10. Сыягы, бул 
археологдор тарабынан б.з.ч. 2500—2000-жж. деп белгиленген афанасьев маданиятынан, 
Ф. Энгельстин пикири боюнча, качандыр бир убактарда адамзат башынан кечирген эң зор 
революциялардын бири болгон процесстин башталышын көрүп отурсак керек11. 

Афанасьвдерде бул процесстин башталгандыгын далилдей ала турган археологиялык 
фактылардан эркек менен аялдын чогуу көмүлүшүн көрсөтүүгө болот, бул күйөөсү 
өлгөндө аялын да өлтүрүп кошо көмө турган патриолокалдык никенин көрүнүшү болуп 
саналат. Бир кишинин сөөгү көмүлгөн бейиттерде аялдардын жасаты көбүрөөк учурайт, 
ошондой эле алардын жанында жаш балдардын сөөгүнүн жатканын көрөбүз, кыязы, 
энеси өлгөн баланы кароосуз калбасын деп энеси менен кошо көмүшсө керек. Аялдар али 
өзүлөрүнүн үстөмдүк абалынан ажырай элек болучу. Муну Сыда12 кыштагынын жанынан 
казылган бир кызыктай бейит далилдеп турат. Мында бейиттин дал орто ченинде бала 
менен аялдын сөөгү жатат, анын жанында бир кыйла бай буюмдар коюлган. Ал эми анын 
катарында эч кандай буюм-тайымдары жок эле үч эркек менен үч аялдын сөөгү жатат. 

Афанасьев маданияты бир кыйла обочолонгон, Минусин ойдуңуна гана мүнөздүү 
маданият болуп саналат. Ушуга окшош эстеликтер Алтайда гана учурайт, башка канатташ 
аймактарда бул сыяктуу эстеликтер дээрлик жок13. Дагы бир айтып кете турган нерсе, 
алтайдагы эстеликтер да минусиндик эстеликтерден, анча көп болбосо да, айырмаланып 
турат. Алсак, алтай эстеликтеринде мал чарбачылыгы жөнүндө маалыматтар аз учурайт, 
көмүү ырым-жырымы боюнча да айырмаланат (өлүктүн үстүнө охра себелеп коюлган14). 
Көмүү ырым-жырымындагы айырмачылык алтайлыктар менен минусиндиктердин 
кандайдыр бир уруулук өзгөчөлүктөрү бар экенинен кабар берет. Ошол эле убакта 
археологдор буюм-тайымдардын арасынан Минусин аймагында белгисиз болгон 
буюмдардын табылганын белгилешет. Мында азыркы кезде Аму-Дарыянын 
салааларында (дельтасында) жана Арал деңизинин жээктеринде гана учурай турган 
Corbiwla fluminalis моллюскасынын кабыктары жөнүндө сөз болуп жатат15. Сибирь 
аймагында бул моллюска үчүнчүлүк катмарларында гана жолугары белгилүү. 

Моллюсканын кабыгы кооздук жасалга катарында пайдаланылган, анын атайын 
жасалган тешиктери бар; бул тешикти кабыктын жаңы, жумшак кезинде гана жасоого 
болот; ал эми үчүнчүлүк катмарлардан табыла турган кабыктарда мындай тешик жасоо 
мүмкүн эмес эле. Бул моллюскалардын кабыктары кооздук-жасалга үчүн 
пайдаланылгандыктан б.з.ч. 3-миң жылдыкта эле алмашуу алыш-бериши болгонунан 

9 Мал чарбачылыгынын мындай өнүгүшү жөнүндө төмөнкү макаланы кара: А. Золотарев иЛевин.К вопросу о 
древности и происхождении оленеводства. Төмөнкү жыйнакта «Проблемы ПЭПОЖ», т. 1. Л, 1940. 
10 История СССР..., ч. 1, стр. 144. 
11 Ф.Энгельс. Происхождение семьи,частной собственности и государства. Соч.,т.XVI,ч. 1, стр. 39. 
12 С. Киселев. Материалы археологической экспедиции в Минусинский край в 1928 г. — «Ежегодник 
государственного музея им. Мартьянова». Минусинск, т. VI, в. 2,1929. 
13 Ушул типтеги карапа буюмдар тайга аймактарында, мисалы, Якутияда учурайт (1940-ж. А. Окладников 
жетектеген экспедициянын материалдарынан). 
14 История СССР..., ч.1, стр. 146. 
15 3С.Теплоухов. Древние погребения..., стр. 75. 
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кабар бергенсийт. Бирок, эгер мындай алмашуу болгон күндө да, ал кеңири тарай алган 
эмес, сыягы, ал уруулар арасында гана орун алса керек. 

Өз ара алмашуунун ушул доордо башталышы мүмкүн экени жокко чыгарылбайт, 
анткени, Энгельс бир нече жолу белгилегендей, алмашуу мал чарбачылыгы пайда болгон 
доордо башталат. 

Бул маданияттын алыскы түштүк-батыш менен байланышы болгону байкалат; мында 
кечээ жакында эле кечирээк мезгилге таандык болгон окшош типтеги маданият табылган 
жана ал б.з.ч. доорлордо 1500—1000-жыл бою өнүгүп отурган16. Сөз байыркы 
минусиндиктердин чарбасынын жана социалдык түзүлүшүнүн өнүгүшүнүн кийинки 
этаптары жөнүндө, андронов маданияты деп аталган маданият жөнүндө болуп жатат. Бул 
маданият ушул типтеги эстеликтер биринчи жолу табылган Минусин крайынын Ачинск 
районундагы Андронов кыштагынын аты менен аталган17. 

Андронов маданиятынын бейиттери сыртынан караганда мурдагы өткөн мезгилдеги 
бейиттердин тиби менен бир кыйла окшош келет18. Мында да бейиттин айланасы 
тегерете же төрт бурчтук түрүндө таш менен курчалган. Кээде бейиттин үстүндө анчалык 
бийик эмес топурак үйүлгөн. Көрүстөндөрдүн ар биринде 12 бейит бар. Анчалык терең 
эмес казанактын ички беттери жыгач же таш такталар менен бекемделген. Өлүк кырынан, 
бүгүлүп жаткызылган. Өлүктү экиден коюу улам көбүрөөк тарай берген, бул болсо 
патрилокалдык никенин маанисинин улам өсүп жаткандыгынан кабар берет. 

Андронов көрүстөндөрү афанасьевдикине караганда бир кыйла өнүккөн маданият 
экендиги жөнүндө кабарлайт. Мында формалары ар түрдүү болгон, сапаты жакшы карапа 
көңүлдү бурат; алар үч бурчтук, ромб, фестон, меандр ж.б. түрүндөгү ар 
түрдүү оймо-чиймелер менен кооздолгон идиштердин формалары да башкача. Эгерде 
афанасьев идиштеринин түбү шиштигий келип, оттун күлүнө тереңирээк батырып коюуга 
ылайыкталса, андронов идиштеринин түбү жалпак келип, турак-жайдын таманынын түз 
экенинен жана ал жай туруктуу жашоого ылайыкталганынан кабар берет. 

Адамдар эми жездин ордуна колону эритип алууну үйрөнүшкөн. Колонун сапатынын 
акырындык менен жакшырышы кооздук үчүн жасалгаларды жасоо менен катар, эмгек 
куралдарын да куюп жасап алууга мүмкүндүк берген. Адамдар эми колодон жоо-
жарактарды (миздүү балталар, бычактар же канжарлар, тешкич, найзалардын учтары) 
жана эмгек куралдарын — шибеге, орок жасашкан. Эритип куюу металл буюмдарды 
жасоонун негизги ыгы болуп калган, ал эми чыңоо ыгы болсо шаймандын мизин, учтарын 
чыгарууга жана курчутууга гана пайдаланылган. Химиялык жол менен колонун курамын 
талдоо, казылып алынган таштан жасалган куюу формалары жана буюмдардын 
түрлөрүнүн көптүгү, ошондой эле, жез, коло жана алтын алуу үчүн жер алдындагы кен 
казып алынган терең жайлар металлургия өндүрүшүнүн өнүккөнүнөн кабар берет. 

Мал чарбачылыгы менен кетмен колдонулган дыйканчылыктын андан ары өнүгүшү 
андронов тибиндеги маданияттагы өтө маанилүү нерсе болуп саналат. Археологдор 
тарабынан казылган бардык бейиттерде жалаң гана үй жаныбарларынын — койдун, 
өгүздүн, жылкынын сөөктөрүнүн табылганы мал чарбачылыгынын өнүккөнүн айгинелейт. 
Ушул мезгилге таандык болгон конуштарда үй жаныбарларынын сөөгү жапайы 
жаныбарлардыкына караганда алда канча көптүк кылат. Жапайы жаныбарлардын 
табылган сөөктөрү мурдагы мезгилге салыштырганда экинчи планда турган болсо да, 
мергенчиликтин сакталып калганынан кабар берет. Үй жаныбарлары адамдарга эт тамак-

16 С.Толстов. Хорезмская экспедиция 1939 г. КСИИМК, вып.У1, М—Л., 1940, стр. 70 ж.к.6. Кельтеминар жана 
бир аз тазабагьян маданияты жөнүндө толугураак төмөнкү эмгекти кара: Древности Верхнего Хорезма ВДИ, 
№ 1,1941. 
17 С. Теплоухов. Древние погребения..., стр. 17; Ошол эле. Опыт классификации..., стр. 43. 
18 Андронов маданиятынын баяндалышын кара: Г. Сосновский. История СССР..., ч. II, стр. 146 ж.к.6. 
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аштарын гана бербестен, жүн да берген; адамдар ал жүндөн кездеме токууну да 
үйрөнүшкөн, буга бир бейиттен табылган жүн кездемеден жасалган анчалык чоң эмес 
тумак күбө боло алат. 

Андронов маданияты доорунда адамдын отурукташуусунун өнүккөнү бейит 
курулуштарынын мүнөзү менен гана эмес, ошондой эле изилденген конуш жайларынын 
өзгөчөлүгү менен да далилденип отурат; бул болсо дыйканчылыктын пайда болушу 
менен шартталып, мал чарбасынын муктаждыгынан улам — жем-чөп даярдоого 
байланыштуу өсүп чыкканы шексиз; буга жер айдоочу куралдарга караганда сан жагынан 
алда канча көп болгон ороктун кеңири тараганы далил. Жер айдоочу куралдардан 
конуштардын биринен (Александровка кыштагы) табылган сөөк кетмендер гана белгилүү. 

Бул мезгилдеги социалдык мамилелердин өнүгүшү патриархалдык мамилелердин 
андан аркы өнүгүшү жана чыңалышы менен коштолгон. Мындагы мүнөздүү нерсе, 
жалгыздап көмүлгөн эркектердин бейиттери дээрлик жок болуп калган эле. Өз алдынча 
патриархалдык үй-бүлөнүн пайда болушу мүлк жагындагы теңсиздиктин башталышынан 
көрүнүп, айрым бейиттердеги буюм-тайымдардын ар түрдүүлүгүнөн да байкалып турат. 
Эми бир кыйла бай жана жарды бейиттер пайда боло баштаган. Согуштар мал 
чарбачылыгынын өнүгүшүнүн жана байлыктын көбөйүшүнүн түздөн- түз натыйжасы 
болгон, ал жоо-жарактын жаңы түрлөрүн талап кылган. Жоо-жарактар эмгек 
куралдарынан ачык айырмаланып, алар жакшы жана кылдаттык менен жасалып, 
кооздоло баштаган19. 

Андронов маданиятынын өзгөчөлүгү анын өтө кеңири жайылгандыгында, мындай 
жайылуу алмашуунун өнүгүп жаткандыгынын гана эмес, бүткүл мурдагы тарыхый 
процесстин да натыйжасы десе болот. 

Эмнеси болсо да, биз эми Енисейден тартып батышка, Хорезмге чейин тараган 
маданиятты көрүп отурабыз20. Ошондой болсо да, белгилеп кете турган нерсе, Хорезм 
маданияты түштүк сибирдик маданиятка жакыныраак келет21. Андронов маданиятынын 
эстеликтери Обдо, Алтайда, борбордук жана чыгыш Казахстанда жана да, акырында, Арал 
деңизинин бойлорунда жолугат. Андронов тибиндеги буюмдар Түндүк Тянь-Шандын 
этектеринде, Ысык-Көлдө жана Сокулук суусунун алабында табылган22. Енисейдин 
андронов маданияты мына ушул зор аймактагы бирдиктүү маданий комплекстин эң четки 
чыгыш варианты болуп саналат. 

Енисейдин түштүгүрөөк жана чыгышыраак тарабында бул маданияттын издери али 
күнгө чейин табылган жок. Андронов маданияты тараган бардык аймактарда жергиликтүү 
айырмачылыктар бар экени байкалат, алсак, Алтай жана Минусин крайынын маданияты 
бири-бирине жакын, ал эми коло маданиятынын казакстандык варианты булардан 
айырмаланып турат. Хорезмдин тазабагьян маданиятынын да өзүнчө жергиликтүү 
белгилери бар. Коло маданиятынын Кыргызстандагы эстелик- тери кокустан табылган 
эстеликтерден жана бир кенчтен (бул жөнүндө VI бапта сөз болот) турат, ошондой болсо 
да, түндүк Кыргызстан колосунун өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү бар экендигин айтууга 
болот. А түгүл ушул айтылган аймактын чектеринде да бир кыйла алыскы жерлерден, атап 
айтканда, Чыгыш Европада жаралган эстеликтердин бар экенин байкайбыз. Буларга 

19 С. К и с е л е в . Разложение рода и феодализм на Енисее. Известия ГАИМК, вып. 65, Л., 1933, стр. 19. 
20 Салыштыргыла: М. Грязнов. Погребения бронзовой эпохи в Западном Казахстане. Жыйнак «Казахи». 
Материалы Окисар, вып. 11, Л., 1927; ошонуку эле. Казахстанский очаг бронзовой культуры. Ошондо эле. 
вып. 15, Л., 1930; ошол эле автордун бабын кара: История СССР... ч. 1,стр. 146.С.Толстов.Хорезмская 
экспедиция 1939 г....стр. 70.Хорезмде андронов маданиятына окшош тазабагьян маданияты ачылган. 
21 Кара: С. П. Толстов. Древности Верхнего Хорезма. ВДИ, 1,1941. 
22 Кара: А. Н. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941, стр. 20 ж.к.6. 
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сеймин тибиндеги деп аталган келттер (тешкичтер) (Ока); кооздук жасалгалардын айрым 
түрлөрү жана д.у.с. таандык23. 

Ошентип, Енисейдин андронов маданияты, өзүнүн түпкүлүгүндө мурдагы афанасьев 
маданиятынын тышкы таасирисиз өз алдынча өнүгүшүнүн натыйжасында пайда болуп, 
Енисейден тартып Уралга чейинки аймакта өнүккөн кеңири маданияттын өз өзгөчөлүгү 
бар бир бөлүгүн түзгөн жана ал мал чарбачылыгынын калыптанышына байланыштуу 
пайда болгон; бул мал чарбачылыгы дыйканчылык жана аңчылык менен айкалышып, 
патриархалдык үй-бүлөнүн жана этностук жактан бир тектүү эмес болсо да, эң болбоду 
дегенде мал чарбачылыгы менен кесиптенген жакын урууларды бириктирген алгачкы 
уруулук союздардын түзүлүшүнө негиз болгон. 

Б.з.ч. 1-миң жылдыктын башынан бери тарта Минусин талааларынын маданиятынын 
мүнөзү жана анын өнүгүү жолу өзгөрүүлөргө учурайт. Бул өзгөрүүлөр ошол эле Минусин 
крайынын Батеней кыштагынын аймагындагы Карасук суусунун аты менен аталган 
Карасук тибиндеги эстеликтер аркылуу аныкталган24. 

Карасук маданиятынын мурдагы маданияттан өсүп чыкканы бейит үстүндөгү 
топурактын конструкциясынан жана бейиттин казанагынын ички беттерин бекемдөө 
ыгынан ачык көрүнүп турат; ырас, мында казанактын өз өзгөчөлүгү бар, мисалы, бейит 
тикесинен жерге киргизилип коюлган таш такталар менен курчалган. 

Карасук тибиндеги бейитте, эреже катарында, бир эле өлүк коюлган жана андронов 
маданиятына мүнөздүү буюм-тайымдар учурайт. Бирок, буюм-тайымдар мурдагылардан 
алда канча өркүндөтүлгөн ык менен иштелип, жакшы жасалган. Түбү томпогой, шар 
түрүндөгү идиштер бир кыйла чебер иштелип, жакшы бышырылган. Сырткы бети 
жылтырак келип, кээде боёлуп, идиштин жогорку жагына геометриялык ар түрдүү оймо-
чиймелер түшүрүлгөн. Карасук тибиндеги идиштердин формаларынын ар түрдүүлүгү 
жана жасалгаланышынын мүнөзү устанын өтө чеберчилигинен, мүмкүн ал али үй-
бүлөсүнүн керектөөлөрү үчүн болсо да, атайын идиш кол өнөрчүлүгү менен 
кесиптенгенинен кабар берип турганы шексиз. Колодон буюм жасоодогу чеберчилик да 
кол өнөрчүлүк мүнөзгө ээ болуп калган; муну ар түрдүү керектөөлөргө арналган жана 
аткаруу ыгы да ар башка болгон буюмдардын формаларынын өтө көптүгү далилдеп турат. 

Мында бычактардын формаларынын ар түрдүүлүгү өзгөчө орун ээлейт25. Көп 
учурларда бычактардын саптарын кооздогон тотем жаныбарлардын фигуралары да 
колодон буюм жасоо ыгынын бир кыйла өркүндөгөнүнөн кабар берет. Бул кооздоолор 
аркылуу адамдар курал-жарактарга өзгөчө сыйкырдуу күч берүүгө умтулушкан26. 

Малды эт тамак-ашы үчүн гана эмес, сүт алуу үчүн да пайдалануу карасуктардын 
чарбасынын өнүгүшүнүн өзгөчө маанилүү этабы болуп саналат. Эт үчүн негизинен кой 
пайдаланылган27 (бейиттерде жалаң койдун сөөктөрү учурайт), кыязы саан уйду 
сакташкан, өлгөн адамдарды коюуда союшкан эмес. Кой багып, өстүрүү адалдардын эң 
башкы кесиби болуу менен бирге, кой культ жаныбарына да айланган, бул кочкордун 
таштан чегип жасалган сүрөтүнүн табылышы менен далилденип турат; койдун культу 
менен күн культу көп учурда айкалыштыра сүрөттөлүп, жердеги бүткүл жашоо-турмуштун 
булагы катарында түшүнүлгөн28. 

23 Сал.: М. Грязнов. Погребения бронзовой эпохи в Западном Казахстане. 
24 С.Теплоухов. Древние погребения..., стр. 91; Опыт классификации..., стр.44. 
25 Merhart- Die Bronsezeit am Jenissei. Wien.1926. 
26 В. Гольмстен.Из области культа древней Сибири. Известия ГАИМК, № 100,1933, стр. 100. Төмөнкү эмгек 
менен салышт.: ]. C.Anderson. The HuntingMagic in the Animals Style. Stockholm BMFEA, № 4,1932. 
27 С. К и с е л ё в атүгүл карасуктардагы «кой өстүрүүчүлүк» деген терминди сунуш кылып жиберди. Кара: 
Разложение рода и феодализм на Енисее. стр. 10 ж.к.6. 
28 С. Киселёв. Семантика орнамента карасукских стел. Известия ГАИМК,вып. 100, 1933, стр. 280 ж.к.б. 
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Адамзаттын түпкү энеси — аялдын образы да культка айланып, таш айкелдерде29 

алардын (тула бою же көөдөн жагынын) сүрөтү чегиле баштаганы байкалат. Малды сүт 
алуу үчүн пайдалануу да аялдар тарабынан ачылса керек. Сүт саап алуу үчүн малдын 
желинине окшотуп жасалган идиштердин Минусин талааларында пайда болгону да 
кокустук эместир30. Ушундай типтеги идиштерди пайдалануу малдан эң алгачкы ирет сүт 
саап ала баштоого байланышкан магиялык мүнөзгө ээ экени шексиз. Балдарына эмчек 
эмизген аялдар малдын сүтүн да адамдардын тамак-ашы үчүн пайдаланууну биринчи 
болуп баамдашса керек. Аял эң алгачкы саанчы болгон жана сүт чарбасынын бардык 
аксессуарлары аял менен байланышта келип чыккан, бирок алгачкы мезгилдерде сүт саап 
алуу ачыктан-ачык эле магиялык мүнөзгө ээ болгон сыяктанат. 

Эт жана сүт тамак-аштарынын мол болушу, жалпы эле чарбанын өнүгүшү калктын 
санынын көбөйүшүнө жана алардын тыгыз отурукташып жашоосуна оңтойлуу шарт 
түзгөн. Буга, баарынан мурда, карасуктардын көп сандаган жана чогуу бир жайга коюлган 
урук-уруулук көрүстөндөрү далил болуп турат. Ал көрүстөндөрдүн ичинен археологдор 
уй-бүлөлүк бөлүнүштөргө ылайык келген айрым, жеке конструкцияларды ачык бөлүп 
көрсөтүшөт. Ар бири өз алдынча болгон патриархалдык үй- бүлөнүн ролунун жана 
менчигинин чыңдалышына жараша тамга — менчик белгиси пайда болгон31. 

Карасук маданиятынын өзгөчөлүгү анын Минусин талааларынын аймагы менен гана 
чектелип тургандыгында. Изилденип чыккан бир эле бейит, анын да борбордук 
Казахстандын (Караганды облусу, Шерубай-Нура суусунун боюндагы Дандыбай айылы)32 
маданиятынын өз алдынча жергиликтүү өзгөчөлүгү бар болсо да, бул жобону ырастап 
турат. Минусиндеги Карасук маданиятына алда канча жакын болгон Обь менен 
Томскинин жогорку тарабынан табылган окшош эстеликтердин жергиликтүү 
айырмачылыктары дапдаана көрүнүп тургандыктан, археологдорго бул эстеликтерди 
Карасук маданиятынын (жогорку Обь жана Томск) өзгөчөлүү варианты деп бөлүп 
көрсөтүүгө мүмкүндүк берген33. 

Мурда андронов маданияты орун алып турган аймактан карасук этабынын «үзүлүп» 
калышы маданий байланыштардын салмак оорчулугу чыгышка оошкондугу менен 
түшүндүрүлөт. Карасук тибиндеги буюмдардын батышта, Томскиден ары эмес, чыгышта, 
түштүктө, Тува Республикасында34, Селенга35 дарыясынын алабында жана Кытайда36 
жолукканы кокусунан эмес. Атап айтсак, карасуктун муунактуу бычагы кытайдын 
муунактуу бычак түрүндөгү тыйынынан келип чыккан37. 

Андроновдук уруулар союзунун ыдырашынын жана карасук маданиятынын чыгыш 
тарапка «багыт» алышынын себептерин азыркы учурда түшүндүрүү кыйын. Калыбы, бул 
жазуусу болбогон мезгилге таандык материалдардан мунун себептерин табуу анчалык 
жеңил эмес сыяктуу. Бирок б.з.ч III к. үчүн Түштүк Сибирь менен Борбор Азиянын 
ортосундагы ачык байкалып турган байланыштар кокустан пайда болбогону шек 

29 С. К и с ё;л ё в. Көрс. чыг., стр. 287. 
30 А. Бернштам. К вопросу о классовом расслоенйи. ПИМК, 1933, № 7—8, стр. 66. 
31 М. Грязнов. История СССР...т. 1, стр. 152. 
32 Работы ГАИМК на новостройках, т. II, стр. и сл. Погребение... кург. 11. 
33 М. Грязнов. История СССР...,ч. 1, стр. 153.Салышт.:Түндүк Казахстандагы Петропавлов жанындагы 
Гракованын казуулары. Бул жөнүндө кара: С. Киселев. Советская археология Сибири периода металла. ВДИ, 
1,1938, стр. 253. 
34 С.Теплоухов. Древние погребения..., стр. 105 ж.к.6. 
35 Забайкальедеги карасук маселесине Г. Сосновскийдин атайын арналган эмгегин кара: Ранние кочевники 
Забайкалья. — КСИИМК, № 8,1940, стр. 36—42. 
36 Карасук маданияты Кытайдын көп жеринде табылган. Агпе Апскгззоп жана башкалар- дын негизги 
эмгектери менен салыштыр. 
37 Муну биринчи жолу көрсөткөндөрдүн бири — Кетеске. Бул бычактар жөнүндө кара: Цзинь-шису, т. III 
(кытай тилинде). 
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туудурбайт, анткени алардын ортосунда б.з.ч. 1000 жылдыктан мурда эле алгачкы 
таанышуу мезгили (мүмкүн алмашуу иретиндедир) болуп өткөн. 

Карасук этабы менен белгиленген андроновдук уруулар союзунун ыдырашы Минусин 
крайынан батышты карай скиф маданиятынын, чыгышты карай (эки кылым кечирээк) — 
гунну маданиятынын калыптанышы менен байланыштуу. Белгилүү бир даражада, 
Минусин крайы өзүнүн орун алып турган абалына жана маданияты менен чарбасынын 
өнүгүү мүнөзүнө жараша ал жерде минусин коргондору деп аталган же, башка бир 
терминология боюнча, тагар маданияты деп аталган маданият өнүгө баштаган мезгилде 
бир нече убакыт бою бейтарап тилке катарында саналган. Мындагы мүнөздүү нерсе 
Алтайда жана Жети-Сууда темир турмушка кеңири колдонула баштаган болсо, Минусин 
крайында али коло үстөмдүк кылып турган. Минусиндиктер батыш скиф маданиятынын 
таасирин баштарынан кечирип жаткан, кийин гана алар улуу гунну державасынын 
системасына кошулганда, алар менен бирге бул райондордогу тарыхый процесстерде 
кайрадан алдыңкы абалды ээлей баштайт. 

Бирок бул маселеге өтүүдөн мурда Минусиндеги коргон (курган) маданиятына 
кыскача мүнөздөмө берип кетели. 

Минусиндик коргон маданияты38 крайдын коло маданиятынын бир кыйла шөкөттүү, 
ошону менен эле бирге, акыркы этабы болуп саналат. Анын карасук маданиятынын андан 
ары уланып өнүккөн этабы экени археологдор тарабынан б.з.ч. VII к. таандык өтмө типтеги 
бейиттер боюнча далилденген; ал бейиттер, кырынан коюлган таш такталардан турган 
анчалык чоң эмес тосмо менен курчалган. Минусиндик коргон маданиятынын өнүгүшүн 
изилдөөчүлөр аны бир нече этапка бөлүшөт39. Б.з.ч. VII—V к. таандык болгон, түбүнө 
айланта таш тосмолор коюлган анчалык бийик эмес коргон түрүндөгү эстеликтер кыйла 
байыркы болуп саналат. Кырынан коюлган чоң таштар, демейде, ошондой коргондордун 
бурчтарында турат. 

Б.з.ч. V—III кылымдарга өлүктөр чогуусу менен же жалгыздап коюлган, коргондору 
кээде өтө бийик келген көрүстөндөр таандык. Бул мезгилдеги бейит коргондорунда 
темирдин пайда болгону белгиленген. 

Акырында, б.з.ч. II—I кылымдарга чоң көлөмдөгү, тегерете таш менен тозулган жалгыз 
бейит коргондор таандык; мындай көрүстөндөрдө 100гө чейин өлүк коюлган. Өлүктү 
өрттөбөй көмүү менен бирге, өрттөп көмүү да учурайт. Бул жерде темир буюмдар алда 
канча көп тараган. Үчүнчү этаптын эстеликтери Минусин крайынын маданиятындагы 
кескин өзгөрүүлөр жана андан кийинки таштык тибиндеги көрүстөндөр менен 
байланышып кетет. Буларды карап чыгуу бул баптын милдетине кирбейт. 

Бардык ушул үч этаптагы маданияттардын өнүгүү процессине толугураак токтолуу 
менен бирге эле, бир кыйла кечирээк жана эртерээк мезгилдерге мүнөздүү болгон 
көрүнүштөрдү да кошо белгилей отурмакчыбыз. 

Минусин коргон маданиятынын мезгилинде малды жайытта багып өстүрүү тибиндеги 
мал чарбачылыгы өтө жогору өнүгүшкө ээ болот. Адамдар жылкыларды, уйларды, кой-
эчкилерди багып-өстүрүшкөн; бул көрүстөндөгү табылгалар, ошондой эле, бейиттердин 
таш тосмолорун жана аска бетине чегилип түшүрүлгөн сүрөттөр менен далилденип 
турат40. Мүмкүн, бул маданияттын өнүгүшүнүн үчүнчү этабында бул жерде биринчи жолу 
төөлөр да пайда болсо керек. Булардын бар экени Бояр жазуусу41 деп аталган ташка 

38 С. Теплоухов. Опыт классификации..., стр. 45 ж.к.6.; МегЬаг*:. Көрс чыг. С. Киселёв Минусиндеги коргон 
маданиятын «Тагар» маданияты деп атайт. Анын төмөнкү чыгармасын кара: «Тагарская культура». Труды 
РАНИОН, т. IV, М., 1928. 
39 Жалпы баяндама, кара: Г. Сосновский. История СССР..., т.1,ч. II, стр. 413. 
40 Кара: Г.Сосновский.К истории скотоводствав Сибири, стр. 144— 145. 
41 М. Грязнов. Боярская писаница. ПИМК, № 7—8, стр. 41 ж.к.6.; А. Бернштам. К вопросу о классовом 
расслоении, стр. 46. 
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чегилген төөнүн сүрөтү, ошондой эле, бул маданияттын акыркы этабына таандык болгон, 
киши минип турган төөнүн сүрөтү бар барьельеф түрүндөгү жасалга далилдеп турат42. 
Мүмкүн бул типтеги буюм соода-сатык иши үчүн жасалгандыр, анткени мында төөнүн эки 
өркөчтүү (Camellus Bactrianus) батыш тибинин сүрөтү тартылган, бирок бул табылганы 
аскадагы сүрөт менен айкалыштырып караганда аны ушул жердин өзүндө жасалган деп 
болжолдоого мүмкүндүк берет. 

Ар түрдүү буюмдарда кезиккен сүрөттөрдүн мүнөзү археологдорго жылкылардын ар 
түрдүү тукумдарынын — оор жана жеңил салмактагы жылкылардын бар экендигин 
далилдөөгө мүмкүндүк берди43. Ат жабдык менен тартылган үй жаныбарларынын 
сүрөттөрү бул мезгил үчүн өтө маанилүү нерсе болуп саналат; бул — бейиттерден 
табылган жүгөндүн бөлүктөрү жана башка ат жабдыктар менен далилденет. Мындан 
башка да, аскадагы сүрөттөрдө жабдыгы бар өгүз, ошондой эле, атчан аскер менен жөө 
аскердин салгылашып жаткан учуру эң таасын чагылдырылган44. Ат минип жүрүү үчүн 
үзөңгүсү жок ээр пайдаланыла баштаган. 

Үй жаныбарларын унаа күчү катарында пайдаланууну өздөштүрүү чарбанын андан 
ары өнүгүшүнө жардам берген, бирок ал соко менен жер айдоого али пайдаланыла элек 
болучу. Дыйканчылыкта кетмен гана колдонулган; бул таш жазуулардын биринде кетмен 
менен иштеп жаткан адамдын сүрөтүнөн көрүнүп турат45. Ошондой эле бул мезгилге соко 
тишинин жок экендиги да мүнөздүү көрүнүш. Мындай типтеги дыйканчылык огород 
түрүндө болуп, кыртышы жумшак, дарыялардын жээктериндеги жайылмаларда гана 
иштетилсе керек. 

Жаныбарларды мингич унаа катары пайдалануу жана талаалардын кургакчыл 
аймактарында жайытта багууга ылайыкталган койлордун бар болушу байыркы 
минусиндиктерге иш-аракет чөйрөсүн кеңейтүүгө мүмкүндүк берген. Минусин коргон 
маданиятынын үчүнчү этабына карата коргондордун түндүк тарапка, мурда эл жашабаган 
аймакка — Красноярск тарапка тараганы байкалганы мүнөздүү көрүнүш46. Бирок бул 
жөнүндө бир аз кийинчерээк токтололу. 

Мал чарбачылыгынын өскөндүгүнө карабастан, дыйканчылык менен аңчылыкка 
байланыштуу адамдардын жашоо-турмушу али да болсо жарым-жартылай отурукташкан 
мүнөздө болгон. Бул жөнүндө ошол эле Бояр жазуусундагы жыгачтан курулган үйлөрдүн 
сүрөтү айтып турат47. Чарбачылык жөнүндөгү баяндаманы аяктоо менен али да болсо, 
көпчүлүгүндө бугуларга аңчылык кылуу олуттуу орунду ээлеп турганын белгилей кетебиз. 
Аскалардагы сүрөттөр бизге бугуларга жалгыздап жана көптөп тегеректеп, өңүп аңчылык 
кылуунун, бугуларды кашааларга камап, кармоонун ыктарын жеткирип отурат48. 

Коло эритип куюу өндүрүшүнүн өнүгүшү бул этаптын маданиятынын айдан ачык 
көрүнүшү болуп саналат. Колодон жасалган буюмдардын көпчүлүгү жана эмгек 
куралдары менен кооздук жасалгалардын формаларынын көп түрдүүлүгү б.з.ч. VII—I 
кылымдарга таандык49 

Коло куюу өндүрүшү эми өзү жасаган буюмдарга жеке өзүнүн тамгасын (белгисин) 
койгон адис усталардын кесиптик иши болуп калган. Бул өндүрүштүн өнүгүшүнө, атап 

42 С. Теплоухов. Опыт классификации... стр. 53,101 -сүрөт. 
43 Г. Сосновский. История СССР...,ч. II, стр. 415. 
44 Эстампаждар — СССР ИА АЭМде, гипстен жасалган көчүрмөлөрү — Ленинграддагы эт- нография музейинде 
сакталып турат. 
45 Салышт.: А. Бернштам.К вопросу о классовом расслоении, стр. 47. 
46 В. Левашева. Из далекого прошлого южной части Красноярского края. Красноярск, 1939. Салышт.: В. 
Карцев. Ладейское и Ермолаевское городигца. Жыйнакта: «В честь Городцо- ва» (Труды РАНИОН, IV), 1928, 
стр. 559. 
47 М. Грязнов. Боярская писаница. ПИМК, № 7—8, стр. 41—43. 
48 Археология жана этнография музеиндеги эстампаждар боюнча. 
49 МегЬаг1:. Көрс.чыг. Сал.:С. Киселев. Литейная формаиз Сибири. ТСА РАНОН.т. III, М„ 1920, стр. 9-12. 

www.bizdin.kg



айтканда, бул аймакта коло кени менен камсыз болгондугу түрткү берген. Үчүнчү этапта 
эле колону темирдин сүрүп чыгара баштаганы байкалат. Алсак, мисалы, сабы темир коло 
канжарлар табылган50. 

Коло эритип куюу иши айбанаттардын сүрөттөрүн, канжарлардын, ай балталардын 
саптарын, жалпы эле жоо-жарактарды, ошондой эле, кийимдердин айрым бөлүктөрүн 
(оймо-чиймелүү күрөктөр, таралга жана д.у.с.) кооздоп, жасалгалоо өнөрү менен тыгыз 
байланышта болгон51. 

«Айбанаттар стили» деп аталган өнөрчүлүк өзүнүн түпкү тегин тигил же бул айбанат 
(тотем) менен байланыштырган жана анын сүрөтүнөн сыйкырдуу күчтү көргөн адамдын 
идеологиялык көз карашынын системасы менен шартталган. 

Айбанаттардын сүрөтүн тартуунун ыгы менен мүнөзү минусиндиктердин маданиятын 
скиф маданияты менен тыгыз байланыштырып турат52. Бул байланыш экинчи жана үчүнчү 
этаптардын эстеликтеринен ачык байкалат. Чынында да, ушул мезгилде (б.з.ч. V—I к.) 
Енисей менен канатташ аймактарда, Алтайда жана андан ары батыш тарапта адепки 
көчмөндөрдүн калыптанып калган, «айбанат стилиндеги» өз маданияты болгон53. 
Минусиндиктерге өзүлөрү менен коңшу жашаган бул кубаттуу уруулар союзунун, жок эле 
дегенде маданият жагынан таасири тийген эмес деп айтууга болбостур. Ал гана эмес, 
тескерисинче, скиф маданиятына карасук мезгилинде эле айбанаттардын сүрөттөрү пайда 
боло баштаган минусиндиктердин олуттуу таасири тийген деп белгилесе да болчудай. 

Азия аймагында Минусин крайы айбанат стилиндеги искусствонун пайда болуп, 
калыптанышынын эң байыркы борбору болуп саналат54. Ошондуктан, кээ бир 
изилдөөчүлөрдүн Борбор Азия менен Түндүк Кытайдын тийиштүү сюжеттеринин 
калыптанышында байыркы минусиндиктердин, кийинчерээк Алтай тургундарынын 
таасири да бир кыйла мааниге ээ болгону жөнүндө айтып жүрүшкөнү бекер эместир55. 

Скиф доорундагы Минусин крайы менен Алтай маданиятындагы көрүнүштөрдүн 
жалпы экенине карабастан, барып келип эле, негизги маданий жана саясый байланыштар 
мында түштүк-чыгышка карай кетет. Енисейге мүнөздүү болгон окшош маданият менен 
көрүнүштөрдүн изи Тува жана Моңголия тарапка кетип жатканы кокустук эместир. Ал 
маданият жана көрүнүштөр Забайкалье аймагын камтып, Кытайга чейин жетет56. Бул 
байланыштын бар экени карасук доорунда эле байкаларлык болуп калган. Жогоруда 
аталган, батышта Томск меридианы менен, чыгышта Байкалдан түндүктү карай, Иркутск 
меридианы менен чектелген аймак менен болгон маданий байланыштардын кандайдыр 
бир жалпылыгы байкалып турат. Түндүктө бул маданият Красноярск параллелине чейин, 
түштүктө — Улан-Батор, атүгүл Пекин параллелине чейин түшүп келет. 

Баяндалып жаткан аймактын маданиятынын бирдиктүүлүгү башы сүйрү (соку баш), 
бети долихопрозопикалык түзүлүштөгү, кууш келген дөң мурун, желкеси түз раса 
тибиндеги адамдар таралган ареал менен дал келет57. 

50 Merhart. Көрс чыг. 
51 В. Гольмстен. Из области культа древней Сибири. Известия ГАИМК, № 100; А. Salmony. Sinno-Sibera in Art 
Paris 1933. 
52 Ушул маселе боюнча М. Ростовцевдин, Г. Боровкинин ж.б. көп сандаган макалалары менен салыштыргыла. 
Бул эмгектерге биздин төмөнкү чыгармабызда баяндама берилген: «Золотая диадема из шаманского 
погребения на р. Каргалинке». КСИИМК, вып. V, 1940. 
53 Кара:М. Артамонов. ИсторияСССР...,ч. 1, стр. 239. 
54 Кийинки авторлордон М с Со V е г n муну өзгөчө баса көрсөткөн: The Early Empires of Cenral Asia/ he 
University of North Carolina Press, № 4,1939. ВДИнин № 3-4 (1940) сандарындагы биздин рецензиябыз менен 
салыштыргыла. 
55 МсСоverb. Көрс чыг. 
56 Г. Сосновский. Ранние кочевники Забайкалья. КСИИМК, 8,1940. 
57 Г. Грумм-Гржимайло. Белокурая раса в Средней Азии. Жыйнак «Потанину». Записки РГО по отделению 
этнографии, т. XXXIV, СПб., 1909. 
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Булар кытай жылнаамаларындагы динлиндер менен бомалардын эле өзү болуп 
саналат; алар кытай элин көздөрүнүн көктүгү, саргыч чачы жана ак жуумал жүзү менен таң 
калтырган58. 

Енисейдин калкынын бул тиби биз жогоруда баяндап өткөн чарбанын жана 
маданияттын өнүгүшүнүн негизинде түзүлгөн. 

Биз үчүн негизги, бир кыйла маанилүү болгон корутундуларды жыйынтыктайлы. 
Б.з.ч. III кылымга карата, б.а. биринчи жолу «кыргыз», кытайча «цзянь-кунь» деп 

аталган, Минусин крайында, Енисей дарыясынын жогорку агымы тарапта жашаган 
уруулардын турмушу төмөнкүдөй болгон: алар коло эритип куюу боюнча мыкты өнүккөн 
өндүрүшкө ээ болгон, дыйканчылык, аңчылык жана балыкчылык менен кесиптенишкен, 
жарым-жартылай отурукташкан, малды жайытта багып өстүрүүчү уруулар болгон. 
Минусин крайынын тургундарынын маданияты — б.з.ч. III миң жылдыктын орто ченинен 
бери тарта чарбачылыгынын узак мезгилдер  бою өнүгүшүнүн жемиши, кытайларга 
динлин деген аталыш менен белгилүү, өңү-түсү ак саргыл, башы сүйрү (соку баш) типтеги 
адамдарга таандык болгон. 

Динлиндер Борбор Азия менен байланышканга чейинки мезгилде узак этногенез 
тарыхын баштарынан кечирген; бул этногенез процессине ар түрдүү, кээде аймактык 
жактан бири-биринен алыс турган уруулук компоненттер катышкан. 

Динлин этногенезинин негизинде кыргыз деп аталган жаңы этностук жалпылыктын 
калыптанып, өсүп-өнүгүшүнө мүмкүндүк берген өзгөрүүлөр болуп өткөн. Бул жаңы 
этностук көрүнүш мурда болуп өткөн динлин этногенезинин түздөн-түз натыйжасы 
болгон. Мында кийинчерээк кыргыз урууларын аларга туушкан түрк урууларынан узак 
мезгилдер бою айырмалап турган мал чарбачылыгынын, маданиятынын жана расалык 
тибинин мүнөздүү түрүнөн негиз салынган. 

Дал мына ошондуктан кыргыз урууларынын пайда болушунун башаты, кыргыз элинин 
тарыхы — афанасьев маданиятынын археологиялык эстеликтери боюнча байыркы кыргыз 
коомунун келип чыгышына негиз болгон динлин этногенезин талдоодон башталууга 
тийиш. 
 

58 Бул жөнүндө төмөндө, IV бапты карагыла. 
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II бап 
КЫРГЫЗДАРДЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА АЛАРДЫН ТАРЫХЫНАН 

АЛГАЧКЫ МААЛЫМАТТАР 
Минусин коргон маданиятынын аякташы менен Енисейлик коомдоштуктардын 

тарыхый өнүгүшүнүн жаңы этабы башталат. Минусин коргон маданиятынын 
көрүстөндөрүндө чагылдырылган мүлк жагындагы теңсиздиктин күчөшү, мал 
чарбачылыгынын өнүгүшү жана колодон куюп, буюм жасоого адистешкен кол 
өнөрчүлөрдүн бөлүнүп чыгышы, алмашуунун өнүгүшү — мына ушулардын бардыгы 
уруулук түзүлүштүн негизи болгон жамааттык эмгектин жоюлушуна алып келди. Уруунун 
ролунун жоюлушу менен бирге, албетте, анын атрибуттары да жок болду. 

Баарынан мурда, турмуштан эндогамия, б.а., башка уруулардын адамдары менен 
никелешүүгө тыюу салынган салт жок болду. Малды кайтарууга байланыштуу келип 
чыккан согуштардын күч алышы, согуш туткундарынын, алардын ичинде күңдөрдүн сөзсүз 
түрдө пайда болушу ар түрдүү расалык типтердин, ошондой эле, тилдердин, маданияттын 
жана ушу сыяктуулардын аралашуусуна өбөлгө түздү. Биз тараптан жогоруда изилденген 
бир кыйла байыркы мезгилдерден бери өнүгүп, күч алып өсүп отурган алмашуу, ошондой 
эле, Борбор Азияда, б.а. карасук доорунан бери енисейликтер байланышта болуп келген 
аймактардагы тийиштүү саясый конъюнктуралар бул аралашуу процессин тездетүүгө 
таасирин тийгизип, Енисейдин калкынын этностук курамында кескин өзгөрүүлөрдү пайда 
кылган. 

Мындай жагымдуу таасири болгон жагдай-шарттарга, баарынан мурда, гуннулар1, 
андан кийин сяньби уруулук союзунун ролун жана анын Енисейлик уруулар менен өз ара 
мамилелерин көрсөтүүгө болот. Биз дал ушул уруулар союзунун тарыхы аркылуу 
«кыргыз» деген аталыш менен алгачкы ирет таанышып отурабыз. 

Өткөн бапта биз кыргыз урууларынын келип чыгышына негиз болгон Жогорку 
Енисейдеги мал багып өстүрүүчү уруулардын пайда болушунун жана өнүгүшүнүн 
этаптарын карап чыккан элек. Азыр болсо, бизге кыргыз деген этноним алда канча мурда 
эскерилген жазма булактарга көңүл бурмакчыбыз. 

«Кыргыз» этнониминин алда канча байыркы мезгилдеги эскерилиши, биз жогоруда 
көрсөткөндөй, кытай тексти Шицзиде, анын гуннулардын шанүйү Мао-Тундун жортуулу 
жөнүндө айтылган бөлүгүндө учурайт. Текстте мындай деп айтылат: «... андан кийин алар 
(гуннулар) түндүктө Хуньюй, Цзюй-ши, Динлин, Гэгунь жана Цайли ээликтерин баш 
ийдирди. Ошондуктан гунну аксакалдары (дачэнь) менен жакшылары (Гуй-жэнь) шанүй  
Мао-Тунга багынышып, аны акылман деп табышты2». Андан ары мындай делинет: 
«...ошол учурда» (201-ж. көрсөтүлөт) жана андан ары биздин темабызга тиешеси жок 
окуялар жөнүндө баяндалат. Жогоруда келтирилген үзүндүнүн Шицзи текстинде алган 
ордуна караганда окуя 201-жылы болгон деп белгиленүүгө тийиш. Бул адабиятта да орун 
алып, «кыргыз» термининин «гэгунь» формасында эң байыркы мезгилдеги эскерилиши 
б.з.ч. 201-ж. таандык деп эсептөө кабыл алынган. Бирок бул анчалык так эмес. Текстте 
дата окуя баяндалгандан кийин коюлган жана ал кийин гуннулардын Түндүк Кытайдын 
чектеринде жүргүзгөн аракеттери менен байланышкан. Эгер ушундай болсо, анда 
окуянын дал 201-ж. орун алганына толук ишеним жок. Эгерде, ал окуянын 201-жылга 

1 Гуннулар жөнүндө адабияттар өтө көп. Кара: К. Иностранцев. Хунну и Гунну. ЛИЖВЯ, ТТС,Л., 1926; 
McGovern.The Early Empires of the Central Asia...(Биздин рецензия быз менен салышт.: ВДИ, № 3-4,1940). 
Азыркы учурда Ленинград университетинин эмгектеринде биздин «Очерк истории гуннов» деген эмгегибиз 
басылууда, анда, атап айтканда, ушул маселе боюнча бүт бардык негизги адабият берилген (Бул эмгек 1951-
ж. жарыкка чыккан). 
2Шицзи,гл 110, л 10. Цяньханьшу,гл 84а, л. 86. Мында этнонимдер башкачараак транскрипцияда берилген, 
алардан көрүнүп тургандай Цайли деп аталган акыркы уруу — Синли, тагыраак Лунсинли деп башкача окулат. 
Комментатор Янь Шы-гу «бул беш чакан ээликтердин аталыштары» деп жазат. 
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тиешеси жок болсо, анда, ал эң болбогондо 209-жылдан кийин орун алышы мүмкүн, 
анткени биз азыр талдап жаткан темадан мурдагы окуялардын датасы 209-ж менен 
белгиленген. Ошондуктан, кыргыздар жөнүндөгү эң алгачкы эскерүү б.з.ч. 209-жылдан 
кийинки мезгилге таандык деп айтса болчудай. 

Эми арасында кытай транскрипциясындагы «кыргыз» эскерилген беш этнонимди 
талдоого өтөлү. 

Хуньюй уруулары, сыягы, Түндүк Моңголиянын, а мүмкүн Забайкальенин тургундары 
болсо керек. Алсак, алар кийинчерээк хунь (мунун хуньюй менен байланыштуу экенинде 
шек жок) формасында гуннулар бирикмесинин түпкү урууларынын бири катарында 
эскерилет3. 

Цзюй-ши этнонимин талдоо көрсөткөндөй, бул аталыш жазылган иероглифтер 
байыркы учурда «кыйчак»4 деп окулган, бул «кыпчак» деген түрк этнониминин кытайча 
транскрипциясы экени шексиз. Ал кезде байыркы кыпчактар, калыбы, Енисейден алыс 
эмес аймакта мүмкүн Алтайда турушса керек. Алардын, өң-түспөлүнүн байыркы 
кыргыздарга окшоштукка ээ болгону кокустук эместир; бул өң-түспөл орто кылым 
авторлорун дайыма кызыктырып келген. 

Тексттен көрүнүп тургандай, бул урууларга жакын жерде жашаган синли (цайли) 
урууларынын абалы таптакыр белгисиз. Бизге, Забайкалье аймагында, ошол доордо 
жашаган уруулар жөнүндө башка бир кытай булактарынан белгилүү болгондуктан, алар 
менен бирге Батыш Алтай уруулары да болгон, мүмкүн алар Эртиш бойлорун мекендеп 
турушса керек деп болжолдоо туура болор эле. 

Динлин жана гэгунь деген дагы бир эки уруу аталыштарын талдоого өтөлү. «Динлин» 
аталышынан кытайлар кайсы элди билишкен деген суроого жогоруда жарым- жартылай 
токтолуп өткөнбүз. Сыягы, сөз Енисейлик уруулар да ичине кирген бүткүл түндүк уруулары 
жөнүндө болуп жатса керек5. Енисейлик уруулардын ичинен бул жерде гэгунь же цзянь-
кунь гана аталган. Бул аталыш Енисей менен Орхон дарыяларынын байыркы 
аталыштарынын транскрипциясы болуп саналат. 
Бул уруунун Енисейдин жогорку тарабында орун алганы айдан ачык көрүнүп турат, б.а. 
Енисейлик уруулардын ичинен алар бир кыйла түштүгүрөөктө жашаган, демек, гуннуларга 
бир кыйла жакын жайгашып, аларга тааныш болгон. Ал гана эмес, ошол эле кытай 
булактарынан белгилүү болгондой, «гэгунь» деген ат менен, сыягы, бүткүл түштүк динлин 
уруулары түшүнүлсө керек. Бул жөнүндө кийинки бир кызыктуу факт айгинелеп турат. 

Б.з.ч. 99-ж. гунну шанүйү (беги) Цзюй Ди-хэу кытай колун талкалап, кытай кол башчысы 
Ли Линди туткундап алат. Ага мунапыс берип, «шанүй Ли Линге тийиштүү урмат-сый 
көрсөтүп, аны өзүнүн кызына үйлөндүрөт»6. Башка бир кытай булагындагы маалыматка 
караганда булакта Хакас деп айтылган кыргыздардын аймагын ээликке берет7. Хакас 
жериндеги Ли Лин жашап турган жайдын так орду жөнүндө ошол учурда Ли Линге келип 
жолугуп кеткен анын досу Соувунун айтканына караганда ал Бэйхэй8 көлүнүн жээгинде 
жашап турган. Бэйхэй бул Байкал көлүнүн кытайча аталышынын эле дал өзү, которгондо 
«Түндүк деңиз» дегенди билдирет. 

3Хуньюй жөнүндө кара: Шицзи, гл. 110. Хуньюй — Борбор Азиянын Байыркы көчмөн урууларынын синоними, 
жун менен бирдей. Хуньюй (кийин Хунь) жөнундө кара: Таншу; И.Бичурин. Собрание сведений..,ч. I, стр. 17.  
4 Байыркы айтылышы төмөнкү сөздүк боюнча калыбына келтирилди, кара: В.  Karlgren. Analitic dictionary of 
Chinese and Sinno- Japanese. Paris. 1923. 
5 Динлиндер жөнүндөгү маселенин адабиятына берилген маалыматты, кара: Г. Г р у м м - Гржимайло. 
Белокурая раса в Средней Азии. 
6 Цзяньханьшу,гл.96а;И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр. 51. 
7 Таншу; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр. 51. 
8 Цзяньханьшу,гл. 96а. 
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Төмөндө, биз кийин кыргыз мамлекетинин чек аралары жөнүндө сөз кылганыбызда 
кыргыз мамлекетинин эң четки чыгыш чек арасы Байкалга жетип турганын билдирген 
фактыга туш болобуз. 

Жогоруда айтылгандардан мындайча жыйынтыкка келүүгө болот: сыягы, Жогорку 
Енисейден тартып, Тувадан Байкалга чейинки аймакты кыргыз уруулары жердеген, ал эми 
алардын түндүгүндө динлиндер жайгашкан. Азыр эле биз эскерип кеткен гэгундар 
динлиндер сыяктуу эле гуннулар тарабынан каратылып, бул саясый окуянын 
натыйжасында бир кыйла кызык этностук процесстер болуп өткөн. Гэгундардын гуннулар 
менен байланыш-алакаларынын күч алышы табигый түрдө эндогамянын бузулушуна 
алып келген; бул болсо этностук жактан ар түрдүү болгон уруулардын өкүлдүгүнүн 
ортосунда никелешүүгө мүмкүнчүлүк ачкан. Натыйжада бул эки башка типтеги 
уруулардын аралашуусуна алып келген; бул аралашуу жөнүндө кытай булактарында 
мындай бир кызыктуу кабар жазылып калган. Ал булактарда VI—IX кылымдардагы 
кыргыздар жөнүндө сөз болот: «Адамдары жалпысынан бойлуу келет, чачы сары, кызгылт 
жүздүү, көк көз. Кара чач жакшы жышаан катары эсептелбейт, ал эми сургулт кара 
көздүүлөр Ли Линдин тукумдары деп эсептелинет»9. 

Бул келтирилген үзүндү өтө кызык. Эгерде «кара чач жакшылыктын белгиси катары 
эсептелбесе..., анда эндогамия жөнүндөгү эски түшүнүктөр сыягы, өз маанисин али 
жогото элек болсо керек. Ал эми сургулт кара көздүүлөрдүн Ли Линдин тукумдары деп 
аталышканы да кызык. Уламыштарга караганда, кытайлар байыркы кыргыздардын 
расалык тибинин өзгөрүшүн Ли Лин менен байланыштырышат, ал эми чындыгында, сөз 
гэгундардын Борбор Азия уруулары менен жапырт аралашуусу жөнүндө бара жатат. 

Келтирилген фактылардан көрүнүп тургандай, гэгундар башка уруулар менен 
аралашканга чейин, эң болбоду дегенде, раса жагынан динлиндерге таандык болгон жана 
биз жогоруда көрсөткөндөй (I бапты кара) маданияты жагынан алардан айырмаланган 
эмес. Бирок б.з.ч. III к. аягы ченде алар динлиндерден айырмаланып, башка этнонимди 
алып жүргөн, демек, ошол маалда алар жалпы динлин уруулар союзунун курамындагы өз 
алдынча уруу болгон. 

Кыргыз тиби гуннулар менен байланыша баштагандан тарта динлин урууларынын 
калган массаларынан улам кескинирээк түрдө айырмалана баштайт. Алмашылып жаткан 
замандар чегинде, сыягы кыргыз урууларынын динлин субстратынан олуттуу түрдө 
бөлүнүү процесси жүрсө керек. 

Кытай булактары тарабынан белгиленген бул процесс материалдык маданияттын 
эстеликтери боюнча, атап айтканда, минусиндик коргон маданиятынын андан ары 
өнүгүшү жана б.з.ч. II кылымга жана б.з. I—II кылымдарына таандык болгон таштык 
маданий этабынын материалдары боюнча бир кыйла толук изилдениши мүмкүн10. 

Бул эстеликтер ошол мезгилдеги кыргыздардын маданиятынан кабар бере алары 
анык. Таштык өтмө этабынын эстеликтери үстү дээрлик байкалбаган чуңкурларга 
жалгыздан көмүлгөн чоң көрүстөндөрдөн турат. Көр 1,5 метрден 4 метрге чейинки 
тереңдикте курулуп, ички беттери устундар же тактайлар менен капталып, кээде 
таманына да тактай төшөлгөн. Көрдө адатта бир гана адамдын жасаты коюлган, бирок 
кээде бир эле көрдө көмүлгөндөрдүн саны үчкө жетет. 

Бетине гипстен бет кеп жабылып, мумияга айлантып, катырылган өлүктөр көп кездеше 
турган көрлөр таштык этабынын мүнөздүү өзгөчөлүгү болуп саналат11. Бет кептер көп 

9 Таншу;И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 443. Кыргыздар жөнүндө ушуга окшош маалыматты 
автору белгисиз Худуд ал-Алам (X к.) жана XI к. автору Гардизи да берет 
10 С. Теплоухов. Опыт классификации..., стр. 50; Г. Сосновский. История СССР..., ч. II, стр. 413. 
11 С.Теплоухов.Опыт классификации...,стр. 51;С. Киселев.Маскииз древнейших Чаа- тас. Известия гос музея 
им. Мартьянова, № 1, Минусинск, 1935. «I — беттин кеби; II — баштын бет маңдайынын бир бөлүгүнүн кеби 
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учурда боёлгон. Жасаттын жанында териден, куурайдан жана кездемеден, көп учурда 
кытай шайысынан жасалган куурчактар жатат. Бул жерде жасоо ыгы боюнча минусиндик 
коргон маданиятына таандык карапаларга окшогон, бирок мурда белгисиз болгон, арка 
(дого) жана бурама (эшилме) түрүндөгү оймо-чиймелер менен кооздолгон карапалар 
коюлган; мында жыгачтан жасалган буюмдардын көптүгү өтө мүнөздүү көрүнүш, булар 
таштык тибиндеги, Оглахты деп аталган алда канча ири көрүстөндөрдө өзгөчө көп 
учурайт12. Аталган көрүстөндөрдүн материалдары боюнча, байыркы кыргыздардын 
турмуш-тиричилигинин айрым бир үлгүлөрүн калыбына келтирсе болот. 

Бул доордо дыйканчылык бир кыйла өнүгүүгө жетишет. Бирок отурукташкан чарба 
менен катар жашоосун улантып жаткан мал чарбачылыгы да өз маанисин жоготкон эмес. 
Адамдардын отурукташып жашагандыгын кеңири аймакты камтыган көрүстөндөр 
далилдейт, бул болсо адамдардын ал жерде узак мезгил бою жашап турганын билдирет; 
ошондой эле, буга жыгач үйлөргө окшоштурулуп бейиттин ички беттеринин жыгач 
устундар менен капталганы, таруунун даны менен темир кетмендердин көптүгү айгине 
боло алат. 

Мал чарбачылыгында мурдагыдай эле койлор басымдуулук кылган. Эмгек 
куралдарын, асем буюмдарды жана башка ар түрдүү турмуш-тиричиликке керектүү 
нерселерди жасоодо темир кеңири колдонулуп калган. Мында темир үзөңгүлөрдүн пайда 
болгонун жана темир жоо-жарактардын кеңири тараганын белгилөө өтө маанилүү. 
Мындан башка да, жыгачтан, териден, жүндөн жасалган көптөгөн буюмдардан, чеберлик 
менен жасалган бет кептерден жана башкалардан кол өнөрчүлүгүнүн жакшы өнүккөнү 
жетишээрлик даана байкалат. 

Алмашуу да орун алган, ал, сыягы, эми дайыма жүрүп турса керек, муну кытай 
күзгүлөрүнүн, тыйындарынын жана айрыкча, кездемелеринин табылгалары далилдеп 
турат. 

Ушул жердеги, ошондой эле, кийинчерээк теги, б.з. III—V к. көрүстөндөрдөн табылган 
өлүктүн бетине кийгизилген бет кептер өтө кызыгууну туудурду; бул бет кептер өлгөн 
адамдын портретин сактап калууга жасалган аракет болсо керек. Эгерде мурдагы бет 
кептер өлүктүн бетине чапталып жасалып, андан кийин кийгизилип коюлган болсо, 
кийинчерээктеги бюст түрүндөгү бет кептер өзүнчө жасалып, андан кийин постаменттерге 
коюлган. 

Бет кептерди изилдеп-үйрөнүүдө бир кызыктай көрүнүштөрдү байкадык. Эгерде 
алгачкы учурда жасалган бет кептер түсү жана беттин түзүлүшү боюнча алганда ак жуумал 
жана соку баш тибиндеги бет кептер болуп чыкса; афанасьев көрүстөндөрүнөн тартып 
Минусин көрүстөндөрүнүн краниологиялык материалдарына бүт жана толугу менен 
окшош экени аныкталды, б.а. динлин тибин көрсөттү; ал эми алда канча кечирээктеги 
көрүстөндөрдөн табылган бет кептердики жалпак мурун, чалыр көз, түсү бозомук болуп 
чыкты. Булардан башка да, эгер ушинтип айтууга мүмкүн болсо, аралаш, гунн-динлин 
тибиндеги бет кептер да табылды13. 

Таштык мезгилинин материалдары боюнча байкалган бул фактылардан биз ар түрдүү 
(эч болбогондо, эки) расалык типтин аралашып, сиңишүү процессин көрүп турабыз. Бул 
аралашуу процесси Енисей аймагына борбор азиялык уруулардын келишине жана алар 

(кулактары менен); III — баштын бет маңдайынын бир бөлүгүнүн кеби (моюну менен) жана IV — бюст-кеп», 
стр. 5. С. Киселевден маселеге тийиштүү адабияттарды кара. 
12 Г. Сосновский.О находках Оглахтинского могильника. ПИМК, 1933, №7—8. 
13 С. Киселев (көрсчыг., кара:стр. 5)мындай деп жазат: бет кептер физиономиялык (бет түспөлү) тиби боюнча 
үч топко бөлүнөт: I. Бети ири, бет сөөгү анча байкалбайт, эриндери бир кыйла калың, көздөрү түз, ээги 
алдыга чыгып турат, мурду жука, узун, бир аз бүкүр келет; II. Бети ири, бир кыйла жазы, эриндери калың, 
көздөрү түз, мурундары кырдач; III. Бети бир кыйла жука, узун, бет сөөгү анча байкалбайт, эриндери жука, 
көздөрү түз, ээги орточо, мурду быйпыгый, бир аз кетирекей. 
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аркылуу бул жакка кытай маданияттын киришине байланыштуу болгону талашсыз. 
Гуннулар менен бир катар, сыягы, б.з. алгачкы кылымдарында бул тарапка сянбилер да 
келишсе керек14. Сянбилердин келишин биз, биринчиден, ошол эстеликтер жашап турган 
мезгилге, экинчиден, сыртынан караганда анчалык байкала бербеген бир фактыга таянып 
аныктадык. Оглахты көрүстөнүнөн аялдар менен эркектердин өрүлгөн чачтары 
табылган15. 

Чачты өрүп коюу салтын Борбор Азияда сянбилер гана колдонушкан, кийин бул салт 
Кытайга өткөн. Сянбилер түндүк тарапка 147—156-жж. аралыгында, алардын жол 
башчысы Таньшихуай гуннулардын аймагына кирип барууга аракеттенген «динлиндердин 
жолун тосуп, токтоткон» учур ченде келишсе керек; гуннулардын Монголиядагы бийлиги 
кулап, кийин аларды сянбилер тамсалагандан соң ал жер ээн калган болучу16. 

Адамдын башынан кесилип алышкан мындай өрмө чачтар Ноин-Улин көрүстөнүндө 
(шанүй көрү — №6 бейит коргон) табылган; алар гуннуларга көз каранды болгон сянбилер 
тарабынан тартуу иретинде берилген чачтар болсо керек. 

Оглахты көрүстөнүндө табылган өрмө чачтар сыягы, Енисейлик уруулардын сянбилер 
менен түздөн-түз кагылышуусунан кийин алып келинсе керек, анткени гуннулар чачтарын 
өрүшкөн эмес. Ал эми бул эпизод, биз жогоруда көрсөткөндөй, б.з. 1- жүз жылдыгынын 
орто чендерине туура келет. Мүмкүн Оглахты көрүстөнүн да дал ушул мезгилге таандык 
кылса болор. 

Гуннулардын, андан кийин сянби урууларынын байыркы кыргыздардын өлкөсүнө 
басып киришинин натыйжасында түндүктө, Ачинск—Красноярск аймагында кечирээктеги 
минусиндик коргондор пайда болгон деп эсептесе болот17. 
Динлин урууларынын бир бөлүгү түштүк урууларынын кысымы астында түндүккө 
сүрүлүүгө аргасыз болгону толук табигый нерсе. Кыргыздар болсо өз жеринде кала 
берген, анткени бир нече кылым кийинчерээк биз Енисейден жана а түгүл түштүгүрөөктө, 
Тувадан алардын эстеликтерин жолуктурабыз. Алар өз мекенин таштап кетишпей, борбор 
азиялык мамлекеттердин системасына кирип калганы анык. Мунун натыйжасында 
өзүлөрүнүн алгачкы расалык тибин жоготуп, өз маданиятынын мүнөзүн өзгөртүшкөн. Бул 
гипс бет кептер жана таштык көрүстөндөрүндөгү, атап айтканда, Оглахты көрүстөнүндөгү 
табылгалар менен далилденип турат. 

Ал эми түндүккө ооп кетишкен динлиндер болсо мындай аралашууга кабылган эмес, 
алардын этногенези башка нук менен жүргөн, буга Сибирь элдеринин ичинен 
динлиндердин белгилерин баарынан көбүрөөк сактап калышкан Енисейлик остяктар 
далил боло алат18. 

Цянь-кундардын борбор азиялык уруулар — гуннулар жана сянбилер менен аралашуу 
процессинде кыргыз түрк уруулары биротоло калыптанып бүтөт. 

Негизинен Оглахты көрүстөнүнүн материалдары боюнча белгилүү болгон таштык 
өткөөл этабынын эстеликтеринин, кантсе да, мурдагы, минусиндик коргон маданияты 
менен байланышы аз. Оглахты көрүстөнүнүн маданияты — кечирээктеги тагар 
маданиятынын өнүгүшүнүн базасында эмес, өзгөчө шарттардын натыйжасында пайда 
болгон, бул өзгөчөлүктөр жөнүндө жогоруда белгилегенбиз. Ошол эле убакта 
кечирээктеги тагар маданиятынын өнүгүү багытын алгачкы чаатастардын таш коргондору 
түздөн-түз улантып отурган. Мында VI—X кк. кыргыз мезгилинин бейит коргондору 

14Саньгочжи; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр. 169.  
15 Г.Сосновский. О находках Оглахтинского могильника.  ПИМК, 7—8,1933. 
16 Саньгочжи; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр. 169. 
17 Кара: В. К а р ц е в. Ладейское и Ермолаевское городища. Жыйнак «В честь Городцова». Труды РАНИОН, IV, 
1928. 
18 С. Киселев. Разложение рода и феодализм на Енисее. Известия ГАИМК, 65, стр. 26 
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алгачкы чаатастар менен байланыштуу болгондой көрдүн конструкциясы, буюм-
тайымдары, карапалары — бүт баары тагар маданияты менен түздөн-түз генетикалык 
байланышта турат19. 

Таштык көрүстөндөрү сыяктуу эле, чаатастарда кытай маданиятынын таасиринин изи 
байкалат, анда Оглахты көрүстөнүндөгүдөй эле моңголоид  тиби басымдуулук кылган, 
аралаш антропологиялык типтин белгилери бар бет кептер учурайт20. Оглахтыдагыдай 
эле, мында да эркектер менен аялдардын өлүктөрүнүн өрүлгөн чач- тары бар, ал эми 
башка бир көрдө өрүлгөн чачы бар эркектин жыгачтан жасалган статуэткасы табылган21. 

Эртерээктеги чаатастардын тагар маданияты менен жакындыгы жана бул бейит 
коргондордун инвентарлар боюнча гана Оглахты көрүстөнү менен окшоштугу 
эртерээктеги чаатастар борбор азиялык маданияттын таасири астында турган жергиликтүү 
калктын эстеликтери болуп саналат деп болжолдоого мүмкүндүк берет. Оглахты 
көрүстөнү жана жалпы эле таштык тибиндеги эстеликтер, сыягы, ошол эле мезгилдеги, 
бирок башка жактан ооп келген калкка, ошол маалда жергиликтүү калк менен байланыша 
баштаган сянбилерге таандык экендиги көбүрөөк ыктымал. Мына ушул процесстин 
натыйжасында түркий этностук тип болгон байыркы кыргыздар келип чыккан динлиндер 
менен моңгол калкынын аргындашуусун айгинелеген аралаш антропологиялык тип пайда 
болгон22. 

Бизде бул аралашуунун тарыхы боюнча маалыматтар аз, бирок бул маселе боюнча 
б.з.ч. I к. үчүн аздыр-көптүр конкреттүү материалдар бар. Алар байыркы кыргыз 
урууларынын Түндүк Кыргызстандын аймагы менен болгон байланыштарынын тарыхы 
боюнча алгачкы материалдар болгондуктан ого бетер маанилүү. 

Б.з.ч. 49-ж. түндүк гуннулардын шанүйү Чжи-Чжи Кытайга кызмат кылуудан баш 
тартып, өзүнүн кошуундары менен түндүктөгү бир катар урууларга, алардын ичинде 
усундарга каршы жортуул баштап, аларды өз кол алдына бириктирүүнү көздөйт23. 

Кытай булактарынын маалыматына караганда, усундарга каршы жортуул Чжи-Чжи 
шанүйдүн элчисин өлтүрүп, болгондо да анын башын кесип алып, кытай акимине берип 
жиберилгенине байланыштуу болгон. Шанүй Чжи-Чжинин элчиси усундардын кенже 
гунмосу (жол башчысы) Уцзютка аскердик союз түзүү жөнүндөгү сунушун тапшырууга 
тийиш болучу24. 

Усундардын 8 миң атчан аскери Чжи-Чжи тарабынан талкаланат. Усундарды 
кыйраткан соң Чжи-Чжи колун түндүккө (б.а. Тянь-Шандан түндүк тарапка) буруп, Уге 
(угулар, уйгур25) урууларын талкалап, багындырат. Чжи-Чжи өзүнүн жортуулун динлиндер 
менен согушуп, аларды кыйратуу менен аяктайт. Чжи-Чжинин согуштук ийгиликтери өз 
бийлиги астына уге, гэгунь жана динлин аскерлерин бириктирген түндүк гуннулардын 
согуштук кубаттуулугун чыңдайт. Мына ушундан кийин гана түндүк гуннулар усундарга 
каршы жортуулдарын улантат. 

Чжи-Чжи өзүнүн ордосун цзянь-кунь урууларынын ичине жайгаштырат; ошол кездеги 
кытай булагында белгиленген координат боюнча, бул ордо шанүйдүн ордосунан 
(шанүйлөрдүн Монголиядагы, Хангай аймагындагы ордосу айтылып жатат) 7000 ли  

19 А. Евтюхова. К вопросу о каменных курганах на среднем Енисее. ТГИМ, вып. 8, 1938, стр. 111 ж.к.6.    
 
20 С. Киселев. Саяно-алтайская археологическая экспедиция в 1938 г. ВДИ, №1, 1939, стр. 252 ж.к.6. 
21 С. Киселев. Көрс. чыг., стр. 254. 
22 С. Киселев. Разложение рода и феодализм на Енисее, стр. 25 ж. к. 6.,ошонуку эле. Маски из древнейших 
чаатас. Минусинск, 1935. 
23 А. Н. Бернштам. Из истории гуннов I в. до н.э. (Хуханьеи Чжи-Чжи шаньюй). СВ,т. 1, 1940. Мында маселеге 
тиешелүү адабияттар бар. Биздин төмөнкү макалабызды салыштырабыз. «Гунн- ский  могильник Ноин-Ула и 
его историко-археологическое значение». ИАН ООН, №4,1937. 
24 Кара. Цяньханьшу,гл86б. И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 76. 
25 F.Hirth- Üder die Wolga-Hunnen und Hiung – Nu. SKAW zu München, 1889 г. Bd, II, h,II. 

www.bizdin.kg



батышта (муну түндүк-батыш деп түшүнүү керек) жана чеши урууларынан 5000 ли түндүк 
тарапта жайгашкан (Чеши — азыркы Синьцзяндын чыгыш бөлүгү)26. Бул координаттар 
Енисейге эмес, андан бир кыйла батышыраак чөлкөмгө алып келет. Чжи-Чжи өз ордосун 
негиздеген цзянь-кунь урууларынын жашаган жерин анык- тоо үчүн анын жортуулу 
учурунда басып өткөн жолун талдап көрөлү. 

Усундарды талкалагандан кийин Чжи-Чжи түндүк тарапка жөнөйт. Бул демек, анын 
Түндүк, Кыргызстандан Балхаш тарапка жөнөп, ал жерде угелерди талкалаганын 
билдирет. Сыягы, угелер Иле өрөөнүндө, Иле же Жуңгар Ала-Тоосунда жашап турушса 
керек. Чжи-Чжи уге урууларынын батышындагы цзянь-кунь аскерлерин да талкалайт27. 
Мында Енисей жөнүндө эч кандай сөз болушу мүмкүн эмес экендиги айдан ачык көрүнүп 
турат. Бул жерде, чынында Балхаштын түндүк бойлору жөнүндө сөз болуп жатса керек. 
Чжи-Чжи өзүнүн жортуулунун аягында согушкан динлиндер деп аталган уруулар 
динлиндер эмес, ошол аймакты мекендеген түндүк уруулары болсо керек, анткени 
кытайлар жалпы эле түндүктөгү бардык урууларды динлиндер деп аташкан. Бирок, 
дегинкисинде, сөз Тянь-Шанды жана анын тоо тармактарын карай созулуп жаткан 
аймактарда жашаган кыргыздардын бир бөлүгү жөнүндө болуп жатат. Дал ушул 
батыштагы цзянь-кундардын ичинде Чжи-Чжи өзүнүн ордосун орноткон. 
Ал ушул жерден түштүктү көздөй, усундарга каршы экинчи жортуунун баштайт28. Каңгүй 
уруулар союзунун чет-жакаларында тынчтыкты камсыз кылуу максатында Талас суусун 
жиреп кирет. Каңгүйлөр өзүлөрүнүн ээлиги менен усундардын ээлигинин аралыгында 
буфер түзүү максатында Чжи-Чжи башында турган түндүк гуннуларды чакырат29. Дагы бир 
фактыга көңүл буруп көрөлү. Каңгүйлөр Чжи-Чжиге, анын цзянь-кундардын ичиндеги 
ордосуна элчилерин жиберип, жардам көрсөтүүнү суранышканда, ал макулдугун берет 
да, «өзүнүн аскерлери менен батышка, каңгүйлөрдүн жерине жөнөйт»30. Ошентип шанүй 
Чжи-Чжи чыгыштагы цзянь-кундардан чыгып кетип баратып, жолдо усундарга кол салат. 
Бул цзянь-кундардан усундарга карай жортуулда байыркы кыргыз уруулары да аңын 
аскерлеринин курамында болгондугун жана алар түндүк Тянь-Шандын тоо этектерине 
жана Талас суусуна чейин жетишкенин ырастап турат. Бул жортуул б.з.ч. 47—46-жж. 
кышында болгон. 

Ушундан кийин жогорку Талас шанүй Чжи-Чжинин ордосу болуп калат; ушул жерде ал 
б.з.ч. 36-ж. кытай кол башчылары Чэнь Тань жана Гань Янь-шоу тарабынан талкаланат31. 
Талас өрөөнүндөгү катакомбаларда өлүктү көмүүдөгү өзгөчөлүктөр дал ушул окуялар 
менен байланыштуу, бирок ал жөнүндө сөз төмөндө болот (VII бап). Ошентип, б.з.ч. 47-ж. 
цзянь-кунь урууларынын кайсы бир бөлүгү түндүк гуннулар менен бирге Тянь-Шандын 
аймагына келишинин эң алгачкы талашсыз датасы болуп саналат. 

 Бул окуялар цзянь-кундардын бир бөлүгүнүн батышта мекендеп жашап калышына 
себеп болгон, муну III к. ортосу ченге жакын мезгилге таандык кытай булагы Вэйлио да 
белгилейт32. Вэйлионун бул маалыматы белгилүү кытай окумуштуусу Ма-Дуань- линдин  
кытай энциклопедиясы Вэньсяньтункао тарабынан да кайталанып, окумуштуулардын 
арасында чоң талаш-тартыштарды туудурат; алардын бир бөлүгү бул маалыматты четке 

26 Цяньханьшу.гл. 846,л. 5а; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1,стр. 77. 
27Ц я н ь х а н ь ш у, гл. 496, л. 56; И. Б и ч у р и н. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 77. 
28 Бул сюжет биринчи жолу биздин төмөнкү эмгегибизде талданган. «Археологическйй очерк Северной 
Киргизии. Фрунзе, 1941, стр. 48 ж.к.б. 
29 Цяньханьшу, гл. 94, л. 7а; И. Б и ч у р и н. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 77. 
30 Цяньханьшу, гл. 70, л. 9а;J.De Groot. Die Hunnen der vorchistlichen Zeit. Chinesische Urkunden zur Geschichte 
Asiens. Berlin-Leipzig. 1921-1926, стр. 229-234 . 
31 Ed. Chavannes. Les pays  d’ Occident d’apres le Wei-Lio.- Toyng Pao. Ser2,t.  VI. Leydes  1905. 
32Вэньсяньтункао, 339, л. 5а. 
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кагышса, экинчи бир бөлүгү туура деп табышат33. Ошондой болсо да, цзянь-кундардын 
бир бөлүгүнүн батыштан орун 
алгандыгынын эки башка булак тарабынан ырасталышы жана анын Ма Дуань-лин 
тарабынан кайталанышы кокустук эместир. Бул бири-бирине үндөш маалыматтарды б.з.ч. 
47-ж. түндүк гуннулардын жортуулдарынын маршруттарын талдоодо көрсөтүлгөн 
фактылар менен айкалыштырганыбызда, бизге цзянь-кундардын Тянь-Шандын кайсы бир 
аймагында орун алгандыгын так болжолдоого мүмкүндүк берет. Сыягы, алар б.з.ч. I к. 
гана эмес, III кылымда жашап турушса керек, анткени Цяньханьшудан өз алдынча турган 
булак болгон Вэйлио кайрадан батыштагы цзянь-кундар жөнүндө кабарлайт. 

Келтирилген фактылар кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы үчүн эки маанилүү 
корутунду чыгарууга мүмкүндүк берет. Биринчи корутунду төмөнкүдөн турат: кытай 
жылнаамаларынын маалыматтары цзянь-кундардын өз айлана-чөйрөсүндөгү уруулар 
менен гана эмес, ошондой эле түндүк гуннулар менен да аралашканын конкреттүү 
сүрөттөйт. Экинчи корутунду ошол эле фактылардын негизинде келип чыгып, байыркы 
кыргыздардын эки бутакка бөлүнүп кеткендигин, алардын бир бөлүгү (көпчүлүк бөлүгү) 
Енисейде калып (бул бөлүктүн базасында VI—X к. кыргыз мамлекети келип чыккан), 
экинчиси — Тянь-Шань аймагында отурукташып, азыркы Кыргызстандын аймагын 
биринчи жолу мекендеген бөлүгүн түзгөнүн ишенимдүү көрсөтүп турат. 

Экинчи корутундунун, — буга биз төмөндө дагы бир аз кайрылабыз, — кыргыз элинин 
ата мекени болгон Кыргызстандын тарыхы үчүн чоң мааниси бар. Бул корутунду Тянь-
Шань менен Енисей кыргыздарынын ортосунда болуп турган тынымсыз байланыштарды 
ырастайт; бул байланыш жөнүндө кийинки баптарда токтолмокчубуз. 

Енисейге кайрадан кайрылып, төмөнкүдөй корутундуга келүүгө болот. Б.з.ч. III к— б.з. 
II к. бою, гуннулар менен сянбилер доорунда түпкү теги динлиндик болгон цзянь- кунь 
урууларынын түштүк бөлүгү борбор азиялык уруулар менен аралашып, мунун 
натыйжасында алардын маданиятында, расалык тибинде, ошондой эле, сыягы, тилинде 
да олуттуу өзгөрүүлөр болгон, бул өзгөрүүлөр акыр аягында VI к. карата енисейлик 
кыргыздардын түрк урууларынын келип чыгышына алып келди. 

Ушуну менен кыргыздардын этногенезинин биринчи этабы аяктайт. 
 
 

 
 
 

33 Ed. Chavannes.   көрс.чыг. F.Hirth.  Nachvorte zuz Inschift der Tonjuquq. W.Radloff, 
АТИМ. В. Бартольд. Киргизы. Фрунзе, 1927. 
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III бап 
БИЗДИН ЗАМАНДЫН VI-Х КЫЛЫМДАРЫНДАГЫ ЕНИСЕЙАИК 

КЫРГЫЗДАРДЫН СОЦИАЛДЫК- ЭКОНОМИКАЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮ 
Б.з. II кылымынан кийин кытай булактарында, биз мындан мурдагы бапта сөз кылып 

өткөн цзянь-кундардын бир бутагы жөнүндөгү маалыматты эске албаганда, кыргыздар 
жөнүндө гана эмес, динлиндер жөнүндө да эскерилбейт. 

Мындай маалыматтардын жок болуп кетишин түшүндүрүү өтө кыйын, анткени дал 
ошол III—V кк. кытайлар варварлар дүйнөсү менен жетишээрлик жакшы тааныш 
болушкан. Түндүк Кытайдын өзү IV к. Тоба көчмөндөрү тарабынан басылып алынганы 
жана алар аркылуу Кытайдын көчмөндөр менен таанышуусу алда канча күчөгөнү 
белгилүү1. Енисейлик кыргыздар борбор азиялык уруулардын курамына кирип, өзүнүн 
саясый өз алдынчалыгын жоготуп койгон, ал эми алардын батыш бу- тагы, калыбы, түпкү 
теги түндүк гуннулардан болгон юебандардын Жети-Суудагы кубаттуу уруулар союзунун 
курамына кирген болсо керек деген гипотеза бул жок болуп кетүүнүн табигый 
түшүндүрмөсү болуп саналат2. 

Бул жерде б.з. 87—91-жж. Дэу Сян кол башчылык кылган кытай аскерлери менен 
бирдикте сянбилер тарабынан талкаланып, Жети-Суу аймагында көчүп-конуп жүргөн 
гуннулардын бир бөлүгү жөнүндө сөз болуп жатат3. Енисейлик кыргыздар сянбилер 
союзунун чет-жакалардагы ээликтеринин курамына, кийинчерээк жужан кагандыгынын 
курамына кирген4. 

Жужан кагандыгынын түндүк чек араларын аныктоо өтө кыйын, бирок, алтай 
урууларынын жужан каганына салык төлөп турганына, ошондой эле, жужандар Ал- 
тайдын, ырас, батыш аймагында гао-гюй уруулары менен салгылашканын эске алсак, 
калыбы, чыгыш Кытай менен Минусин крайы жужан кагандыгына баш ийип турса керек 
деген жыйынтыкка келүүгө болот. 

Дагы бир эскерип кете турган нерсе, жалпы алганда жужандардын батышка, Жети- 
Сууга кирип барууга жасаган аракети ийгиликсиз аяктаган, анткени, алар ал жакта юебан 
уруулар союзу тарабынан олуттуу каршылыкка учурашкан. Дал ушул себептен улам 
жужандар батышка гана эмес, түндүк тарапка да тарап кетсе керек. Мындай болгондо 
Енисей, эң болбоду дегенде Тува, алардын саясый бийлиги астында турган. Мындан 
башка да, кытай булактарынын өзү да жужан мамлекети жөнүндө жаза келип, бул 
мамлекеттин түндүктө Байкалга чейин жетерин айтат5, ал эми Гешенгай Датан деген 
каганынын ишмердигин жазып, анын 430-ж. (башка бир версия боюнча 429-ж.) кайрадан 
Байкалга чейин жеткенин кабарлайт6. 

Жужандар доорунун археологиялык эстеликтери жок. А түгүл алардын ордосу турган 
Монголияда да эстеликтери белгисиз. Жужандарга моңголдор деп этностук мүнөздөмө 
берүү илимий жактан али далилдене элек7. 

Енисейдеги ушул мезгилге тийиштүү эстеликтер начар изилденген. Бул аймакта 
таштык тибин эске салган, жогоруда белгиленгендей, гипстен жасалган «бюст-бет 

1 R.Grousset.Histoire de L’Extreme Orient.Paris. 1929. 
 
2 Кара: А. Бернштам. Из истории гуннов I в. до н.э., СВ, 1,1940.75-бетти салышт., ушунда эле маселенин 
адабияты берилген. 
3 Хоуханьшу, гл. 119; Вейшу, гл. 102, л 7а; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. III, стр. 163. 
4 Жужандар жөнүндө кара: А. Бернштам. История СССР..., ч. III—IV, стр. 87 ж.к.6.; С. Толсто в. Возникновение 
каганата жуань-жуаней. ИС, III, 1938. 
5 В э й ш у, гл 102; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 209. 
6 Вэй шу, гл 102; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 219. 
7 Муну эң алгач P. Pelliot сунуш кылган; бул жөнүндө кара: W. Barthold. Vorlesungen über die Geschichte der 
Türken Mittelasiens. Die Welt des Islams, стр. 13. 
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кептердин» жаңы тиби8 табылышы мүмкүн болгон көрүстөндөр ачылышы ажеп эмес. Бул 
көрүстөндөргө чаатас тиби деп аталган көрүстөндөр түзүлүшү жагынан жакын келет. Алар, 
демейде, анча чоң эмес таш кордон турат жана бийик таштар менен тегерек жана төрт 
бурчтук түрүндө курчалган. 

Өлүктү өрттөбөй көмүү бул жерде өтө сейрек учурайт, көпчүлүк учурда өлүктү (мурда 
баяндалган көрүстөндөрдөгүдөй) өрттөп көмүү орун алган. «Бюст-бет кептердеги» 
чиймеленген (татуировкаланган?), моңголоид тибине өтө окшош келген адамдардын бет 
түспөлү, калыбы, жужандардын да ушул моңголоид тибине таандык экенин 
айгинелегенсийт. 

Көрүстөндөрдөн табылган мойну кууш, ооз жагы жазы келген, жакшы ийленген 
чоподон жасалып, мыкты бышырылган бийик кара карапа идиштер чаатастарга мүнөздүү 
өзгөчөлүк болуп саналат9. Карапа одуракай, көптөгөн таш күкүмдөрү менен аралаштырып 
жасалган, бирок мыкты бышырылган. Алар учтуу нерсе менен сайып жасаган, көпчүлүк 
учурда жол-жол кыр түрүндө карапанын сыртына чапталып жасалган орнаменттер менен 
кооздолгон. Идиштин бел курчоосуна ромб торчо түрүндөгү оймо-чийме түшүрүлгөн. 
Ушуга окшогон идиштер Кытайда жана Монголияда окшош типтеги көрүстөндөрдөн жана 
Сибирден алыскы түндүк тарапта да табылган10. Мындай типтеги нерселердин 
таралышын биз жужандардын доору менен байланыштырабыз, ал доордо бардык ушул 
аймактар жужан кагандыгынын бийлиги астында турган. 

Кийин түрк кагандыгынын доорунда кыргыздардын Кытай менен байланышы үзүлүп 
калган, бирок алар менен түздөн-түз байланыш кийин, сүрөттөлүп жазылган 
көрүстөндөрдүн мезгилинен кечирээк убакта кайра калыбына келгени шексиз, бул 
көрүстөндөр өзүнүн бир катар архаикалык элементтери боюнча VII—X кк. көчмөндөрдүн 
көрүстөндөрүнө караганда Таштык көрүстөндөрүнө жакын. 

Археологдор өрттөлгөн сөөк салынган чоң карапа кумураларды (белгилүү болгондой, 
кыргыздар көп учурда өлүктү өрттөп көмүшкөн) дал ушул доор менен байланыштырышат. 
Алсак, мисалы, Таншу мындай деп жазат: «Адам өлгөндө беттерин тытышат. Өлүктү үч 
ирет орошот да, анан ыйлашат, андан кийин аны өрттөшөт, өрттөлгөн сөөктү чогултуп 
алышып, бир жылдан кийин көмүшөт. Мына ушундан кийин гана белгилүү бир маалда 
ыйлашат»11. Кыргыздар жөнүндөгү ушундай эле маалыматты бир кыйла кийинчерээктеги, 
XII к. булак да билдирет, анда «кыргыздар индустар сыяктуу өлгөндөрүн өрттөшүп, 
мындай дешет: «От — эң таза нерсе; отко түшкөн бардык нерселер тазаланат; (ошондой 
эле) от өлүктү да ыпластыктан жана күнөөсүнөн тазалайт»12. Бизге белгилүү болгондой, 
VII—X кк. кыргыздардын өлүктү аты менен кошо өрттөбөй көмгөнүнө караганда13, кытай 
жана перс булактарынан келтирилген маалыматтар, калыбы, VII—X кк. мурдагы 
кыргыздар жөнүндөгү байыркы кабарларга таандык экенин моюнга алышыбыз керек, 
ошондуктан жогорто эскерилген, чоң карапа кумураларга салып көмүү ырымы менен 
салыштырылууга тийиш. 

VII к. карата кыргыздар жөнүндө археологиялык да, жазма маалыматтар да алда канча 
көп болуп калган. Көптөгөн археологиялык коллекциялар енисейлик кыргыздардын 
экономикасын, бир аз социалдык түзүлүшүн жана искусствосун чагылдырып көрсөтүүгө 

8 См выше, гл. II. 
9 Кара:Л. Евтюхова.К вопросу о каменных курганах на Среднем Енисее.ТГИМ,вып. 8, 1938; Л. Евтюхова и С. 
Киселев. Чаатасу села Копёны.ТГИМ, вып. 11,1940. 
10 Г. И. Б о р о в к а. Археологическое обследование среднего течения р. Толы. Сб. «Северная Монголия», в. 
II, Л., 1927. 
11 Таншу,гл. 140;И.Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 446. 
12 В. Бартольд. Отчёт о поездке в Среднюю Азию с научной целью 1893—94 гг. СПб., 1897, стр. 111. 
13 Сал., мисалы, Л. Евтюхова и С.Киселев.Чаатасусела Копёны.Труды ГИМ,в.XI, 1940. 
3-201. 
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мүмкүндүк берет. Кытай булактарында хакас14 деген ат менен кыргыздар жөнүндө толук 
баяндамалар бар, перс жана араб тарыхчылары менен географтары да кыргыздардын 
мекенин, турмуш-тиричилигин, орун алып турган аймагын толук жазып көрсөтүшөт15. 

Бирок да, Орхон дарыясы менен Енисейдеги табылган байыркы түрк руна тексттери 
баарынан алда канча маанилүү булак болсо керек16. Орхон тексттеринде Чыгыш түрк 
кагандыгынын тарыхы толук жазылып, буга байланыштуу кыргыздар бир нече жолу 
эскерилет; енисейлик жана тувалык тексттер кыргыздардын социалдык-экономикалык 
түзүлүшү жөнүндө маалыматтарды камтып турат жана ошол эле учурда алардын эң 
байыркы жазуусу да болуп саналат. 

Бардык ушул булактардын негизинде Енисейдеги кыргыздардын VIII—X кк., алардын 
өзгөчө гүлдөп, күч-кубатка жетишип турган мезгилиндеги тарыхын баяндоого болот. 
Кыргыздардын ошол мезгилдеги тарыхын баяндоого өтүүдөн мурда алардын өлкөсүнүн 
алып турган орду жана чек аралары жөнүндөгү маселеге токтололу. 

Таншунун маалыматы боюнча, Хягас өлкөсү, кытайлар ал кезде кыргыздарды17 

ушундайча аташкан, уйгур каганынан чыкса төө менен 40 күндө жете турган аймакта 
турган. Эгерде төөнүн бир күндүк жүрүшүн 30—50 км деп аныктай турган болсок, анда бул 
аралык дээрлик 2000 км ге барабар келет. Мындай болгондо кыргыздардын 
өкүмдарынын ордосу, болжол менен, Енисей аймагында, ага Абакан суусу куйган ченде 
орун алган болот. Кытайлар жазып көрсөткөн жол уйгурлардын ордосунан Хягас өлкөсүнө 
Селенга суусун кечип өтүп, Косогөл көлүнүн чыгыш тарабына жакын жерден кеткен. «Бул 
жердеги өлкө Мума»18 деп аталган. 

Мума өлкөсүндө — дубо, милигэ, эчжы деген үч түрк уруусу көчүп-конуп жүргөн. 
Биринчи аталыштан туба уруусу — тувалыктар19 ачык эле көрүнүп турат. бул уруулар 
хакастардын канатташ кошунасы катары көрсөтүлгөн. Ошондой болсо да, Таншу 
билдирген кызыктуу бир кабарга көңүл буруп кетишибиз керек. Таншуда мындай деп 
айтылат: Ордостон бара жаткан элчилерге «Хягасты четтеп түндүк тарапка агып жаткан» 
(«өзү куйган жерден баштап») дарыяны кечип өтүүгө туура келген. Калыбы, мында сөз 
Селенга дарыясынын алабы жөнүндө болуп жатса керек. Орхон жана Тола Селенга менен 
кошулуп, чынында да түндүктү карай агат. Эмнеси болсо да, кыргыз- дардын чыгыш 
чектери Селенгага, демек, Байкалга да өтө жакын канатташ жатса керек. Байкал боюнун 
кайсы бир бөлүгү кыргыз ээлигине таандык экендиги жөнүндө башка бир факт айтып 
турат. Жогоруда сөз болгон Ли Лин (II бапты кара) Хягас өлкөсүн ээликке алган20. Ли Лин 
«Түндүк деңиздин» — Байкалдын жээгинде жашап турганда ага анын досу Соу-ву келген. 
Байкал бойлорунун аймагы Хягас өлкөсүнүн курамына киргени анык болуп турат. 

Ушул айтылган аймактын Хягас өлкөсүнүн курамына кирерин дагы бир факт 
далилдейт. Таншу хягастардын ээликтеринин гулиганга чейин созулуп жатканын 
кабарлайт21. Байыркы түрк булактарындагы гулиган, же курыкандар азыркы Иркутскинин 
аймагында, Байкал бойлорун мекендеген уруулар болгон. Таншу «гулИган Байкалдын 

14 Таншу, гл. 140; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 442—452;Schott. Көрс. чыг.;The China Review, 
кара:Piton' дун макаласы. 
15 Маалыматтардын баяндамасын кара: В. Бартольд. Киргизы. Фрунзе, 1927. 
16 А. Н. Бернштам. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI— VIII вв. н.э., 1941. Салышт.: 
W. Barthold. Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens. Berlin, 1932. стр. 14, — кыргыздарын 
тарыхы үчүн жазуулардын ролу жөнүндө. 
17 Кыргыз аталышы жөнүндө кара: W. Barthold. Vorlesungen..., стр. 34 ж.к.б., салыштыр стр. 97. 
18 F. Hirth. Nachvorte Zur Geschichte der Ost-türken im 7. Und 8. Juhrhundert nach chinesischen Quellen,ATIM,St.- 
Pbg., 1899. 
19 Н. Козьмин.Туба(өзүнчө көчүрмөсү). 
20 Margonlies le Con-Wen Chinois. Paris.1925, стр. I, II-LN ; салышт., стр. 13—100. 
21 Гулигань — курыкандардын атынын кытайча транскрипциясы. 
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түндүк жээгинде көчүп-конуп жүргөн»22 деп алар жөнүндө апачык билдирет. Ошентип 
Саян тоо кыркаларынын тармактары кандайдыр бир өлчөмдө хягастардын чыгыштагы 
ээлигине кирген. Мына ушундан келип, хягас жерине алып баруучу чыгыш тараптагы жол 
өтүш кыйын болгон Саян тоолорун четтеп, Косогөлдөн чыгышыраак ченден кеткендиги 
түшүнүктүү болуп турат. Эгерде бул ушундай болсо, анда Таншу булагынын дарыялар 
«Хягасты четтеп өтүп, түндүктү карай агат»23 деп билдиргени туура болуп чыгат. 

Байкалдын (а мүмкүн Косогөлдүн) аймагындагы кыргыздар бир катар уруулар менен 
коңшу жашаган, алардын айрымдары этностук жактан аларга жакын болгон. Алардын 
ичинен хусе урууларын белгилеп кетүүгө болот. Хусе уруулары Доланга (теленгут) 
урууларынан түндүгүрөөктө, эвенки урууларына дал келе турган увань урууларынын 
арасында жашаган. Мындай болгондо сөз, кыязы, Забайкалье аймагы жөнүндө болуп 
жатса керек Мындагы хусе уруулары гюньма тайпаларынан турган, алардын курамында 
елочжилер да болгон. Алар жөнүндө кытай булактары «бир бөлүгү хягастар менен 
салгылашат. Сырткы түспөлү боюнча көпчүлүгү хягастарга окшош, бирок башка тилде 
сүйлөшөт» деп билдирет. Эвенкилердин хягастар менен жакындыгы кытай текстинин 
башка бир жеринде мындай делинет: «Доханье гюйдун (гюй— гувань—увань—эвенки) 
адамдары Гяньхай көлүнүн жээгинде хягастар менен жакын турушат»24. 

Кыргыздардын түштүк чек арасы Чыгыш Түркстан менен, же Таншу билдиргендей, 
Туфан менен канатташ болгон, б.а. Жети-Суу менен түздөн-түз коңшу турган. Мына 
ошентип, Алтай кыргыз уруулары жайгашкан аймактарга кирип отурат. Буга карлуктар 
кыргыздардын түштүк-батыш кошунасы болгондугу да далил болот25. VIII к. экинчи 
жарымына чейинки мезгилде карлуктар батыш Алтайдын — Эртиштин, Тарбагатайдын, 
Нарын жана Калбин тоо кыркаларынын тургундары болушкан. Кыргыздардын түндүк чек 
арасын аныктоо кыйын, бирок Красноярск параллелинен түндүгүрөөктө болбосо керек. 

Кыргыздардын таралышынын чек аралары өзгөрүлүп турганы шексиз, бирок алардын 
ушул маалдагы чек аралары толук эле белгиленип турган болучу. Ошону менен бирге 
айрым кыргыз урууларынын андан ары алыскы батышка кирип барганын айгинелеген 
фактылар менен да эсептешпей коюуга болбойт. Мындай деп айтууга бизди Таластын 
жогору жагында табылган кыргыз тибиндеги эстелик жазуулар26 жана Чыгыш 
Казакстандын Бахты айылы ченде кокустан табылган кытай күзгүсүндөгү кыргыз 
эпиграфикасы негиз болуп отурат27. Кыргыздардын Жети-Сууда таралышы жөнүндөгү 
маселеге кийинчерээк дагы кайрыла турган болгондуктан буга токтолуп отурбай айрым 
бир фактыларды көрсөтүп кетебиз. Ошол эле Таншу булагында кыргыздардын түштүктө 
Тянь-Шань тоолоруна чейин жеткени айтылат28. Тянь-Шань тоолорун демейде Саяндар 
деп атоо кабыл алынган, бирок аталган тоо кыргыздардын түштүк-чыгыш чек арасы болсо 
керек29. Түштүк чек ара жөнүндөгү бул пикир биз жогоруда көрсөткөн Чыгыш Түркстанга 
карама-каршы келбейт. Кеп төркүнү мында, кытайларда дүйнө өлкөлөрү жөнүндөгү 
түшүнүк ушунчалык жалпыланып берилгендиктен, алар иш жүзүндө түштүк-чыгыш менен 
түштүк-батышты түштүк деп атап коюшу ыктымал 

22 Таншу, гл. 140; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч.1,стр.439. 
23 Таншу, гл. 140; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч.1,стр. 447. 
24 Таншу, гл. 140; И. Бичурин. Собрание сведений...,4.1,стр.441—442. Гяньхай — кыязы — Косогөл болсо 
керек. 
25 Таншу,гл. 140; И.Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 448. 
26 Кара: С. М а л о в. Древне-турецкие надгробия с надписями бассейна реки Талас. Известия АН СССР, 1929. 
М.Массон.К истории открытия древне-турецких рунических надписей в Средней Азии. Материалы 
Узкомстариса, вып. 6—7, А, 1936. 
27 Геолог Б. Летников 1936-ж. кокустан таап алган. Эрмитажда сакталып турат. 
28 Таншу, гл. 140; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр.443. 
29 F. Hirth.Nachvorte zur Inschrift des Tonjuquq. ATIM,St.-pbg.,1889. Zweite. Folge. Салышт. В. Бартольд. 
Киргизы,стр. 9. 
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Көрсөтүлгөн чек аралар кыргыз урууларынын таралышынын чек аралары болуп 
саналат, бирок алар кыргыз мамлекетинин чек арасы болгон эмес. Кытай тарыхы кайсы 
бир эл жөнүндө жазганда аны өз алдынча бөлүп, ал кайсы гана контексттерде учурабасын 
ошол уруулар жөнүндөгү бардык маалыматтарды топтойт. Башка сөз менен айтканда, 
кыргыз уруулары тараган аймактар кытай булактары тарабынан сөзсүз түрдө кыргыз 
мамлекетинин курамына киргизилген. Кытай булактарында орун алган «жалган» 
көрсөтмөлөр жана күмөн туудурган карама-каршылыктар ушуну менен түшүндүрүлөт. 

Ошондой болсо да, жогоруда келтирилген фактылар этногенез маселесин түшүнүү 
үчүн өтө маанилүү, ал эми кыргыз урууларынын Тянь-Шанга жайгашуу процессин аныктоо 
үчүн андан бетер маанилүү. 

Тянь-Шандагы кыргыздар жөнүндө маселе өзүнчө талданып жазылат, азыр болсо биз 
борбордук аймагы Минусин ойдуңу жана азыркы Тува республикасынын аймагы болгон 
кыргыз мамлекетинин түзүлүп, калыптанышына кайрадан кайрылабыз. Ошондуктан биз 
бул аймакты кыргыздардын негизги ээликтерине гана таандык кылабыз, анткени дал 
ушул аймакта (Алтайды кошпогондо) башкаруучу чөйрөнү — элди түзгөн кыргыз ак 
сөөктөрүнүн өкүлдөрүнүн мүрзө үстүнө коюлган эстеликтери орун алган. 

Кыргыз ак сөөктөрүнүн мүрзөлөрүнө коюлган эстеликтер байыркы кыргыз коомунун 
ички турмушунун, экономикасынын, социалдык түзүлүшүнүн бейнесин калыбына 
келтирүүгө мүмкүндүк берет. Бул маселе боюнча кытай булактарынан жана 
археологиялык материалдардан алынган кошумча маалыматтар байыркы кыргыз коому 
жөнүндө гипотеза иретинде эмес, алда канча так айтууга мүмкүндүк берет. Баяндоонун 
ыңгайлуу болушу үчүн биз адегенде байыркы кыргыз тексттерин талдап чыгууга 
токтолобуз. 

Түштүк Сибирдин (Енисей менен Туванын) руна тексттери чындыгында анчалык деле 
көп эмес, жыйырмадан бир аз көбүрөөк. Алар үч жолу басылып чыгып, бир жолу В. 
Радлов тарабынан которулган30. Мындан башка да С. Малов31 менен С. Киселевдин32 

кошумча котормолору бар. 
Енисей эстелик жазууларынын палеографиясы орхон эстелик жазууларынын 

палеографиясынан кескин түрдө айырмаланат жана анда орхон тексттеринде жок бир 
катар тамгалардын бар экендиги белгилүү. Палеографиясы жагынан кыргыз эстелик 
жазуулары Алтай менен Жети-Суудагы тиричилик буюмдарындагы жазууларга көбүрөөк 
окшош келет33, ал эми Талас өрөөнүндөгү таштагы жазуулар Енисейдеги стелалар менен 
үндөшүп турат. Бул фактыга биз төмөндө дагы кайрылабыз. 
      Енисей эстелик жазууларынын негизги көпчүлүгү VII кылымга таандык. Бул жөнүндө 
бир текстте Кытайга жиберилген элчилик жөнүндөгү эскерүү, ошондой эле маркумдун 
чыгыш түрк каганы Гудулу менен «коштошкону» айтып турат34. Аз да болсо мына ушул 
маалыматтарга негизденип, кээ бир эстеликтердин 650—683-жж. таандык экендиги 
жөнүндө жыйынтык чыгарууга болот. 

Эстеликтердеги тексттердин көпчүлүгү белгилүү бир трафарет боюнча жазылган. 
Адегенде өлгөн адам өзү «бөлүнүп» кетип жаткан дүйнөдөгү бардык нерселер жөнүндө 
айтылат, экинчи бөлүгүндө маркумдун өзү «убайын, жыргалын көрбөй» кеткен нерселер 

30W. Radloff. Die Alttürkischen Inschriften in der Mongolei(ATIM), St.-pbg., III, 1899. 
31 С. М а л о в. Таласские эпиграфические памятники. Материалы Узкомстариса, вып. 6—7, М.—Л., 1936. 
Ошонуку эле. Древнетурецкие надгробия бассейнар. Таласа. Известия АН СССР, 1929. Ошонуку эле. Новые 
памятники с турецкими рунами. Жыйнак «Язык и мышление», VII-VIII. М. - Л, 1936. 
32 С. Киселев. Неизданные надписи енисейских киргизов. ВДИ, 1939, № 3; биздин рецензиябызды кара: По 
поводу переводов С. В. Киселевым древне-тюркских текстов. ВДИ, № 3— 4,1940. 
33 С. Киселев эки анчалык чоң эмес эстелик жазууну басып чыгарган: Раскопки на Алтае. СА,№ 1,1937. 
34 W. Radloff. ATIM, стр. 302. 
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жөнүндө айтылат. Бул тексттерде ошондой эле анын байлыгы, ага-туугандары, өзү 
жашаган системадагы коомдоштуктар жөнүндө айтылат. 

Чарба жөнүндө баарынан аз айтылат. Бул жерде биз бирөөнүн 6000 жылкысы (Уюк 
Туран35), дагы биринде маркумдун койлору, уйлары, эки үйү ж.б. болгону айтылат 
(Элегей)36. Малга мал ээсинин тамгалары басылган (Ачура)37 — мына ушулар, кыязы, 
кыргыз ак сөөктөрүнүн негизги байлыгын түзсө керек. Эстелик жазуулардын биринде, мал 
үчүн анын согушка же жайлоого «барганы» айтылат38. 

Кытай жылнаамасы да мал чарбачылыгынын өскөнүн көрсөтүп турат: «Жылкылары 
семиз жана ирдүү келет, чарпышып-алышканда кимиси күчтүүлүк кылса ошол мыкты деп 
эсептелинет. Төөлөрү жана уйлары бар, уйлар менен койлор көбүрөөк. Бай 
дыйкандардын бир нече миң баш малы бар»39. Кыргыздардын кийиз боз үйлөрдө 
жашаганы, кийим үчүн кой терисин пайдаланганы, эт жана бээнин сүтү (кымыз) менен 
тамактанышары да мал чарбачылыгы жөнүндө айтып турат40. Жогоруда келтирилип 
кеткен 6000 жылкы жөнүндөгү кабар апырткандык эмес, анткени кытай жылнаамалары да 
байларда бир нече миң баш мал болгонун билдирет. 

Жазма булактардын маалыматтары Минусин крайынын археологиялык материалдары 
менен дал келип турат. Бир гана кишинин жасаты жана анын жанына аты кошо көмүлгөн 
таш коргон мүрзөлөр дал ушул мезгилге таандык. Мындай мүрзөнүн буюм-тайымдары 
адатта, темир буюмдардан, жоо-жарактардан жана ат жабдыктардан турат41. Аты менен 
кошо көмүлгөн бай мүрзөлөр менен атсыз көмүлгөн кедей мүрзөлөрдөн турган көп 
сандаган бейит коргондор VIII—X кк. таандык. Бул мүрзөлөрдүн бүткүл буюм-тайымдары 
Енисейдин тургундарынын чарбачылыгынын көчмөн мүнөзүн жана жашоо-турмушунун 
жоокерчилик түрүн өтө далилдүү көрсөтүп турат. 

Жоо-жарактарга сөөк пластиналар менен капталган жаа, темирден согулуп жасалган 
чоң жазы жебелер кирет. Ээрдин темир үзөнгүсү бар, ал жоокерге атка бекем отурууга 
мүмкүндүк берет. Ээр токум жана ат жабдыктар өсүмдүк жана айбанаттар түрүндөгү 
татаал оймо-чиймелер менен айкалыштыра шөкөттөлгөн42. Кытай булактары 
маалымдагандай, кыргыздар «ар-намыстуу жана туруктуу» келет, алар «согушта жааны 
жана тууну колдонушат. Атчандар колу менен буттарын жыгач калкандар менен жаап 
алышат; ал эми ийиндерине тегерек чарайна кийип алышат, алар курч жебеден жана 
кылычтан сактайт»43. Салт боюнча, салгылаштан корккон кыргыз жоокердин башы 
алынган44. 

Чарбачылыгында дыйканчылык олуттуу орунду ээлеген, бирок бул жөнүндө руна 
тексттеринде бирин-серин гана, «тарлыг» — айдоо жер (Улупсем Кули Кем)45 жөнүндөгү 
эскерүүлөр бар. Жогоруда келтирилген кытай маалыматтарында кытайлар кыргыз 
дыйкандарын билишкендиги көрүнүп турат. Анда төмөнкүдөй бир кабар бар: «Таруу, 
арпа, буудай жана гималай арпасын эгишет. Унду кол тегирмен менен тартышат, үрөндү 
ай жылынын үчүнчү айында себишет да, тогузунчу айында оруп-жыйнашат (апрель жана 

35 W. Radloff. ATIM, стр. 307. 
36 W. Radloff. ATIM, стр. 314. 
37 W. Radloff. ATIM, стр. 329. 
38 W. Radloff. ATIM, стр. 330. 
39 Таншу;И.Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 444. 
40 Таншу;И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр.444—445. 
41 С.Теплоухов. Опыт классификации..., стр. 55. 
42 С. Киселев и Л. Потапов. Киргизы. История СССР...,ч. III—IV, стр.495. 
43 Таншу;И.Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 444.  
44 Таншу;И. Бичурин. Ошондо эле. 
45 W. Radloff. ATIM,, стр. 317. 
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октябрь). Боткодон ачытып шарап жасашат. Мөмө-жемиш бак-дарактары жок, короосунда 
жашылчалар да болбойт»46. 

Дыйканчылык археологиялык материалдар менен да далилденет. Кетмендин ордуна 
эми темир тиштүү соко пайда болгон, ага өгүздү же уйду чегишкен. Темир ороктор да көп 
тарай баштаган. Коло доорундагы данды колдо сүргүлөп, жанчып майдалоонун ордуна 
жаргылчак пайда болгон, бул жөнүндө кытай булагы жана археологиялык табылгалар да 
билдирет47. Соконун темир тиштери тараган аймактарды байкоо кургакчыл райондор да 
өздөштүрүлө баштаганын көрсөттү, мында түшүм сууну каналдар аркылуу алып келүү 
менен камсыз кылынган48. 

Археолог С. Киселев тоонун бийик жеринен суу алып келе турган каналды изилдеп, суу 
жолдо кезиккен дөңсөөлөр менен аңдан аскага атайылап оюлуп жасалган ноолор 
аркылуу алып келинерин, суу агып түшө турган жерлерге таш төшөлүп, суунун агымы 
андан ары уланып отурарын байкаган49. 

Кыргыздардын ушул негизги эки ишмерлиги менен катар эле аңчылык да кеңири 
тараган, бул Бегренин жана Алтун көл эстелик жазууларында эскерилген50. Кытайлар 
кыргыздардын өлкөсүндө тарпандар, эликтер, мүйүздүү, кара куйрук эчкилер, ал эми 
дарыяларында «жети фут жылмакай жана сөөгү жок, оозу мурдунун астында болгон» 
балыктар бар (осётр болсо керек) экенин кабарлайт.51 Табылган гарпундар менен 
кайырмактар кыргыздарда балыкчылык болгонунан кабар берет, ал эми аң уулоо 
учурлары аскадагы жазууларда көп жолу чагылтылган. Бир кыйла кечирээк мезгил үчүн 
(X—XI кк.) аң уулоо жөнүндө мусулман булактары да билдирет52. Салык төлөөчү 
кыргыздар да салык үчүн киш жана тыйын чычкан терилерин тапшырышкан53. 

Эстеликтердеги жазууларда соода-сатыкта алмашуу баалуулугу катарында улам 
көбүрөөк мааниге ээ болуп бараткан алтын менен күмүшкө чоң маани берилген. Руна 
тексттеринде аларды казып алууну баяндоого көп көңүл бөлүнөт, ал эми алардын 
мүрзөдөн табылышы көмүлгөн адамды мүнөздөө үчүн олуттуу мааниси бар. Бегренин 
текстинде алтын «алгыдан» термини менен берилет. Ошол эле жазууда өлгөн адамдын 
«алтын жана күмүш сатып алганы» көрсөтүлөт54. Мында сөз, албетте, алтын жана күмүш 
буюмдар жөнүндө болуп жатат. С. Киселевдун Көпөндөгү Чаатаста тапкан буюмдары 
текстке эң сонун көрсөтмө болуп саналат55. 

Чоң бейит коргондордун биринде көрдүн казанагынын орто ченинен батышты карай 
30 метр ченде жашырып көмүлгөн, үстүнө кичинекей кумура түрүндөгү төрт алтын чөйчөк 
коюлган алтын табак табылган. Алардын экөө жылмакай (биринин түбүндө жазуусу бар), 
калган экөө өтө кооз өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер менен шөкөттөлгөн. 

Идиштердин биринде төмөнкүдөй жазуу бар: «биз (ушул) бег кумурасын бердик». 
Кыязы, мында «бег» деген эпитет тартуу кылынган буюмдун баалуулугун билдирсе керек, 
ал эми жазуу болсо идиштердин алман же белек түрүндө берилгенин кабарлагандай56. 

46 Таншу; И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. 1, стр. 444. 
47 С. Киселев и Л. Потапов. ИсторияСССР...,ч. III—IV,стр.493. 
48 В. П.Левашева. Из далекого прошлого южной части Красноярского края. Красноярск, 1939. 
49 С. Киселев и Л. Потапов. История СССР...,ч. III—IV, стр. 493. 
50  W. Radloff. ATIM, стр. 314 ж.к.6., стр. 332 ж.к.6. 
51 Таншу; И. Бичурин.Собраниесведений..,ч. 1,стр.444. 
52 Кара: Худуд ал-Алам, Гардизи, айрыкча Абу Долеф. 
53 Таншу; И. Бичурин.Собраниесведений..,ч. 1,стр.445. 
54 W. Radloff. ATIM, стр. 317. 
55 Л. Евтюхова.С. Киселев. Десятый сезон раскопок Саяно-Алтайской экспедиции ИИМКи ГИМ. КС ИИМК, № 
3,1940. С. Киселев. Находка античных византийских монет на Алтае. ВДИ, № 4,1940. 
56 С. Киселевдо окулушу бир аз башкача — кара: ИИМК. С. Киселев. Көрс чыг. 
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Башка бир идиштеги жазуу, кыязы, буюмдун баалуулугун белгилегенсийт, анда «алтын» 
деген сөз ачык окулат, жазуунун кийинки бөлүгүн окуу кыйын57. 

Бүт бойдон оймо-чиймелер түшүрүлгөн жана өзүндө сасанилер Ираны менен 
Кытайдын искусствосунун белгилери ачык байкалган идиштер зор илимий кызыгууну 
пайда кылат. Бул идиштерден «сасанилер доорундагы Ирандын көркөм традициясы 
менен тыгыз байланышкан, бирок ошол эле убакта талаа өнөрчүлүгүнүн фантазиясы 
менен табитинин өзгөчөлүү издери байкалып турган буюмдарды көрүүгө болот» деп 
белгилейт К. Киселев58. 

Башка бир бейит коргондо кийизге оролгон, ат жабдыктардын колодон жасалган жука 
каңылтырлар түрүндөгү, сапаты жөнүрөөк чоң күмүш күбөктөр жана абдан кооздолгон 
алтын күбөктөр сыяктуу ат жабдыктардын жасалгалары табылган. Алтын күбөктөрдүн 
кооздолушу жогоруда айтылган идиштердин оймо-чиймелерине окшош келет. Өсүмдүк 
түрүндөгү оймо-чиймелерде тумшугунда балыкты тиштеп турган грифондун сүрөтү 
берилген. Бул күбөктөрдө да кытайлык оймо-чиймелердин мотиви ачык байкалат59. 

Акырында келип, башка бейит коргондордон табылган, абдан кооздолгон төрт ат 
жабдык менен ээр турмандарынын бүт жасалгаларын белгилеп кетүүгө тийишпиз. Аларда 
катуу чаап баратып, артына карап жаа менен ага кол салган жолборсту атып жаткан атчан 
адамдын өтө татаал композициядан турган сүрөтү түшүрүлгөн. Бул кооздуктар менен, 
кыязы, тердикти жасалгалашса керек. Атчандын үстү жагында кытай түшүнүгүндөгү 
булуттун, андан төмөнүрөөктө токойлуу тоонун сүрөтү түшүрүлгөн. Ал эми жасалгалардын 
четтеринде качып бараткан айбанаттардын сүрөттөрү орун алган. Бул сүрөттөрдүн 
сюжеттери сасанилердин искусствосундагы60 сюжеттерге толук окшоштугу бар болсо да, 
өзүнүн күчтүү экспрессивдүүлүгү, фигуралардын берилишиндеги реализми менен 
айырмаланып турганы шексиз. 

Табылган сүрөттөрдүн стилистикалык өзгөчөлүктөрүн белгилей келип, С. Киселевдун 
мында «скиф-сармат доорунан мурдагы азиялык-европалык талаа урууларында үстөмдүк 
кылып келген ажайып «айбанат искусствосунун» салттары сакталып турат жана жогоруда 
каралып өткөн оймо-чиймелүү күбөктөрдөн көрүнүп тургандай, VII— IX кк. кыргыздардын 
көркөм табитинде али таасирдүү бойдон калган»61 деп жазганы абдан туура. 
       Көпөндөгү Чаатастын табылгалары археологдор тарабынан мурда ачылгандар менен 
чогуу алып караганда, устачылык жана металл эритип куюу өнөрлөрүнүн буюмдары 
енисейлик кыргыздардын жогорку чеберчилигин көрсөтүп турат. Кытай жылнаамасы да 
кыргыз өлкөсүндө «алтын, темир жана коло бар» экенин айтат62. Кытайлар кыргыздардын 
кериктин терисин тешип кете турган жоо куралын өтө жогору баалашкан. Кыргыздардын 
көп сандаган металл кендери жана алардан жасалган буюмдар: сооттор, чөйчөктөр, 
үзөнгүлөр, ат жабдыктарынын турмандары д.у.с. белгилүү. 

57 Кара: С. Киселев. Көрс. чыг. Биздин рецензиябызды салышт. По поводу переводов С. В. Киселевым древне-
тюркских текстов. ВДИ, 3—4,1940, стр. 209—214. 
58 С. Киселев. Находка античных и визангийских монет на Алтае, ВДИ, № 4, 1940. 
59 Булжөнүндө толукмаалыматты, кара: Л. А. Евтюхова и С. В. Киселев. Чаатасу села Копёны. Труды ГИМ, XI, 
1940. 
60 Биз көрсөткөн параллелдерди төмөнкү макаладан кара: «Согдийская колонизация Се- миречья». КСИИМК, 
в. VI, 1940, стр. 34—43. Бул эстеликке кыргыз искусствосунун тарыхы боюнча биз тараптан даярдалып жаткан 
эмгекте атайын бөлүм арнайбыз. Жаа атып жаткан атчандын мотиви өтө байыркы мотив жана ал ахеменид 
барельефине барып такалат. Буга бир кыйла жакын аналогияны Сирияда жасалган эллиндик буюмдан — 
парфяндык же скифтик жаачандын терракоталык статуэткасынан көрүүгө болот. Кара:F. Sarre. Die Kunst des 
Alten Persien. Berlin, 1925, табл. 54. 
61 С. В. Киселев. Неизданные надписи енисейских кыргызов. ВДИ, 1939, № 3. 
62  Таншу; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 444; А. Иессен и Г. Сосновский. К истории 
использования олова в Приенисейском крае, КСИИМК, № 5,1940, стр. 45—47. 
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Кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү кыргыздар менен башка өлкөлөрдүн, атап айтканда, Кытай, 
Орто Азия жана Тибеттин ортосунда алмашууну пайда кылган. Таншунун маалыматы 
боюнча «Дашиден (арабдар, Орто Азия) жыйырма чакты төөгө жүктөлүп кооз жибек 
кездемелер келип турган; кээде жүк көп болсо жыйырма төрт төөгө жүктөп келишкен. 
Мындай кербен үч жылда бир жолу жөнөтүлүп турган»63. 

Кытай буюмдары да Енисей аймагында бир нече ирет табылган. Кытай кол өнөр- 
чүлөрүнүн көп сандаган буюмдары жана Таң династиясынын тыйындары ушундан улам 
белгилүү.64 Таншунун жазганы боюнча, кыргыз «аялдары Аньсиден, Бэй Тинден жана 
Дасядан», б.а. Чыгыш Түркстандан жана Орто Азиядан алып келинген кыл торко жана 
шайы кездемелерден кийим кийишкен65. Бул буюмдардын ордуна алмашуу иретинде 
кыргыздар аң терилерин, темир буюмдарды, алтынды, ар түрдүү нерселерди жасай 
турган сөөктөрдү жана мускусту алып чыгышкан66. 

Аталган өлкөлөр менен кеңири соода жана ошону менен бирге эле, маданий 
байланыштар жөнүндө Көпөндөгү Чаатастын жогоруда айтылган буюмдары да айгинелеп 
турат. Ал буюмдарда кыргыз искусствосунун негизинде Кытай менен сасанилик Ирандын 
таасирлери ажайып түрдө айкалышып калган; бул таасирлер механикалык түрдө эмес, 
өзүлөрүнүн чыгармачылык табитине ылайыкташтырыла кабыл алынган. Ошол эле 
буюмдар металлды иштетүүнүн таң каларлыктай ар түрдүү ыктары — куюу, (чеканкалоо), 
ширетүү чеберчилиги жана кол өнөрчүлүктүн жогорку техникалык деңгээли жөнүндө 
кабарлайт. 

Кеңири маданий байланыштар жөнүндө айтуу менен бирге, кыргыз жазуусунун пайда 
болушу жөнүндөгү маселени да коюшубуз керек; бул жөнүндө кытай жылнаамасы да 
кабарлайт («алардын жазуусу жана тили уйгурлардыкы менен бирдей»67). Кыргыздардын 
жазуусу, сыягы, чыгыш түрктөрүнөн кабыл алынса керек. Жазуунун пайда болушу менен 
мүрзөлөргө коюлган стеллалардын (таш мамы) тили катарында кыргыздардын өз тили 
эмес, байыркы түрк тили расмий түрдө кабыл алынган. Бул, руна жазуусунун кыргыз 
тилинин өзгөчөлүгүн берүүгө жөндөмсүз болгондуктан жана ошону менен бирге, өзүнүн 
автономдуулугуна карабастан кыргыздарга чыгыш түрктөрүнүн саясый жана маданий 
таасири алда канча күчтүү болгондуктан улам ушундай болгон. Кыргыз коомунун 
төбөлдөрү Чыгыш түрк кагандыгынын төбөлдөрү менен өз ара тыгыз мамиледе 
болушкандыктан, көбүнчө мүрзөлөргө коюла турган эстеликтер үчүн руна жазуусундагы 
расмий чыгыш түрк тилин кабыл алышканы табигый нерсе68. 
       Жогоруда келтирилген материалдар кыргыз коомунда мүлктүк теңсиздик орун 
алганын жетишерлик даражада айгинелеп турат. Бирок мүлк жагындагы теңсиздик 
уруулук түзүлүштүн бардык көрүнүштөрүн жок кылып жибере алган эмес, анткени уруу 
төбөлдөрү анын сакталып турушуна кызыгдар болгон. Кыргыз коомунун түзүлүшүндөгу 
уруулук жана таптык көрүнүштөрдүн өз ара чырмалышып кеткенин биз азыр талдап 
чыгууга аракеттенебиз. 

Биз байкагандай, кыргыздарда малды жайытта багуу тибиндеги көчмөн мал 
чарбачылыгы үй-бүлөлөрдүн ортосунда көчүү-конуу жайларын жана жер аянттарын 

63 Таншу;И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 449. 
64  Бул маалыматты жогорто цитата келтирилген С. Теплоуховдун, С. Киселевдун жана баш- калардын 
эмгектеринен кара. 
65 Таншу;И. Бичурин.Собрание сведений..,ч. 1,стр. 445. 
66 Бул жөнүндө кытай жана мусулман авторлору бирдей билдиришет. 
67 Таншу;И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 446. 
68 К.Юдахин (Киргизско-русскийсловарь, 1940) жана И.Батманов (Северные диалекты киргизского языка. 
Фрунзе, 1938) Енисейдеги стеллалардын (таш мамылардын) кыргыздар менен байланыштуу экенин танышат. 
Бул жөнүндөгү каршы пикирибизди кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы, археологиясы жана 
этнографиясы боюнча адабияттар жөнүндөгү очеркибизде бердик; бул очерк Н. А. Винбергдин ушул темага 
атайын арналган библиографиядан мурда чыгып отурат. 
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чектөөнү жана байлар тарабынан жалпы жамааттык жерди тартып, ээлеп алуу 
мүмкүнчүлүгүн шарттайт. Кыргыз эстелик тексттеринде ушундай маалыматтар бар. Анда 
жер аянттарынын тигил же бул адамдарга таандык экендиги жөнүндө, «өз жери» 
жөнүндө бир нече жолу сөз болот. Кайсы бир учурда (Бегре) өлгөн адам тарабынан «мен 
кайын атамдын конуш жайынан бөлүндүм69» деп айтылат. Мында менчикчинин, кайын 
атасынын, б.а. аялынын атасынын жеке өзүнө тийиштүү конуш жайы болгону ачык 
көрүнүп турат; мүмкүн ал кайын атасынын конуш жайында жашап тургандыр. 

Жайыт жерлер (жеке ээлик түрүндөгү) жөнүндөгү айтылгандар да кыргыздарда жер 
менчигинин кайсы бир даражада парцелляризацияланганына далил болуп турат. Ошол 
жайыттын парцелляризацияланышы дегенибиз мүлк жагындагы, атап айтканда, малга 
ээлик кылуудагы теңсиздиктин болбой койбой турган натыйжасы болуп саналат. Кытай 
булактары кыргыздарда үйлөнүү учурунда көп малдан турган калың берген бай мал 
чарбачылар жөнүндө айтат. Кытай тексти «байлар калың үчүн жүз жана миң баш мал 
(жылкы жана кой) беришет» деп билдирет70. 

Бектин мындай бай чарбасы «баг» деп аталган жамаат системасына кирген; «баг» 
этимологиялык жактан «тизмек», «тутам» деген түшүнүктү берет. Уруулук уюм чыгыш 
түрктөрүндөгүдөй «будун»71 термини менен аталат. 

Бектин социалдык чөйрөсү руна тексттеринде толук ачылып көрсөтүлөт. Мисал үчүн 
бир эстеликтеги текстти келтиребиз (Уюк Туран). 

«Мен жыйырма үч жашымда бөлүндүм, Эгюк Катун жеримден бөлүндүм, теңирим 
жараткан элимден, асыранды уулдарымдан, өз уулдарымдан, алты миң жылкымдан, 
тулбар ханымдан, букарамдан, бактылуу шериктеримден бөлүндүм Элимдин, курдаш 
эрлердин, бардык эрлердин, уулдарымдын жана күйөө балдарымдын, келиндеримдин 
убайхарын толук көрбөй кеттим». Бул жазуунун башка бир бөлүгүндө мындай деп 
айтылат: 

«Куйдагы кунчуюмдан, балдарым силерден бөлүндүм, баарыңардын ырахатыңарды 
көрбөй кеттим. Күңдөрүмдөн, шериктеримден бөлүндүм»72. 

Бул жазууга караганда мындай бектин үй-бүлөсү өз үй-бүлөсүнөн, өзүнүн жана 
асыранды уулдарынан, кыз-келиндеринен, жек-жааттарынан жана күйөө балдарынан 
турган. Демек бул чоң патриархалдык үй-бүлө болгондугун далилдейт жана ага күңдөр да 
кирген. Бул үй-бүлөдө күйөө балдардын болгону мунун матриолокалдык үй-бүлө 
болгонун айтып турат; бул байыркы мамилелердин калдыгы эмес, өзгөчө көрүнүштөгү 
клиентела болуп саналат. 

Бул жерде эскерилген адам ири бай болгондуктан жумушчу күчүн мүмкүн болушунча 
көп тартууга умтулган. Аларга өз чарбасынын аймагынан орун ыйгарып берген. Асыранды 
балдарынын эскерилиши да клиентела жөнүндө билдирет73. 

Калган социалдык терминология кийин руна тексттерин кошо изилдеп-үйрөнүүдө 
ачылып көрсөтүлөт. Мында, баарынан мурда, кадаш-курдаштар терминин айтышыбыз 
керек; курдаштар, сыягы, бек менен социалдык шатынын бир баскычында турса керек. 
Карапайым эл, кедейлер мында «кара будун» деген ат менен аталат, б.а. карапайым, 
бектердин кол алдындагы, а мүмкүн алым-салык төлөөчү калк болсо керек. Клиентела 

69  W. Radloff. ATIM, стр. 316. 
70 Таншу;И. Бичурин.Собрание сведений...,ч. 1, стр.446. 
71 Терминология боюнча биздин төмөнкү эмгектерибизди кара: К вопросу о возникновении классов и 
государства у турок VI—VIII вв. Ф. Энгельстин «Үй-бүлөнүн, жеке менчиктин жана мамлекеттин келип 
чыгышы» деген китебинин 50 жылдыгына карата макалалардын жыйнагы. М.—Л., 1936, стр. 871—892. 
Социально-экономический строй орхоно-енисейских турок VI—VIII вв. Восточнотюркский каганат и киргизы. 
М,—Л., 1946. 
72 W. Radloff. ATIM, стр. 307. 
73 W. Radloff. ATIM, стр. 307. 
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жөнүндө эскерүү бир катар башка тексттерде да учурайт. Клиентела асырап алуунун гана 
жолу эмес, кулдукка айландыруунун да жолу болсо керек. «Мен өзүмдүн тутунган 
адамдарым, силерден бөлүндүм74. Кыргыздар кошуна турган дубо уруусунан адамдарды 
кармап алышып, аларды «ишке чегишет», б.а. кулга айландырышат деп билдирген кытай 
тексти менен салыштырууга аргасыз болосуң75. 

Бек жана анын үй-бүлөсү жогорку өкүмдарга баш иет. Бул өкүмдардын аталышы өтө 
талаш нерсе. Эреже катарында, кыргыздар каган деген сөздү айтышкан эмес76. Бек эң 
жогорку сюзерен болгон. Чыгыш түрктөрү алардын өкүмдарын Барсбег деп аташат77. 
Тексттерде кээде гана кездеше кала турган «хан» титулу, калыбы, түрк каганына тийиштүү 
болсо керек. Кытай булактарында кыргыздардын жогорку өкүмдары «ажо» эсептелинет; 
мамлекет башчысы Ажо деп аталат, ошон үчүн ал Ажо деп чакырылат. Анын энчилүү туусу 
бар. Башкалары муундардын аты менен атала берет. 

Киш жана сүлөөсүн терилеринен асыл кийимдер тигилет. Ажо кышында киш тебетей, 
жайкысын — курбусу алтындалган, төбөсү бийик, этеги кайрылган калпак киет. 
Калгандары ак кийиз калпак кийишет78. Рашид ад-Дин кыргыздардын жогорку 
өкүмдарынын «еди» титулу бар экенин белгилейт79. Сыягы, Ажо ушул титулдун 
транскрипциясы болсо керек. Анын үстүнө чыгыш түрктөрү кыргыз өкүмдарын «адикут» 
титулу менен да аташкан80. 

Эмнеси болсо да, руна тексттеринен көрүнүп тургандай, негизги бийлик күчүн бектер 
түзүшкөн, бирок да байыркы кыргыз коомунда борбордошкон күчтүү бийлик болгон эмес 
Кыргыз коомунун өз-өзүнчө турган жамааттарынын бытырандылыгы, өзгөчөлүү мүнөздөгү 
түнттүгү байыркы кыргыз коомунун кул ээлөөчүлүк мүнөзү менен шайкеш келет. Мында 
биринчи орунда бек жана анын карамагындагы кара будун турган. 

Өлүм алдында жаткан адам өзүнүн жолдошторуна — «эштерге», жалпы социалдык 
абалы бирдей болгон жолдошторуна өтө урматтоо менен, өз теңине мамиле жасагандай 
мамиле жасайт, көпчүлүк учурда аларга ардактуу титулдарды ыйгарат. Бул «эштер» 
үстөмдүк кылып турган төбөлдөр менен бирдикте «эл» ди түзөт. Эл демейде эки мааниге 
ээ. Биринчиден, ал бүт кыргыз урууларынын биримдигин билдирет жана уруулар 
союзунун же мамлекеттин синоними катары түшүнүлөт. Экинчиден, бул (көп учурда) 
үстөмдүк кылып турган ак сөөктөрдүн биримдигин билдирет. «Эл» термининин мындай 
мааниге ээ болуп калышы урук-уруу түзүлүшүнүн ыдырашы менен байланыштуу, анткени 
бектер мурда уруулардын кызыкчылыгын этибарга албай өз өкүмүн жүргүзүп, уруулар 
союзунун кеңешинде элдин кызыкчылыгын эмес, өзүнүн жеке кызыкчылыгын коргогон. 
«Эл» кыргыз коомунун шартында бек төбөлдөрдүн саясый бирикмеси, «кеңеши» 
катарында түшүнүлүүгө тийиш. 

Кыргыз коомунун түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү аны кадимки феодалдык түзүлүштөн 
айырмалап турат. Чындыгында, кытайлар бөлөк элдер жөнүндө жазганда, алардын 
коомдук түзүлүшүн өз мамлекетинин түзүлүшүндөй таризде сүрөттөшөт. Алсак, 
кыргыздар жөнүндө жазганда аларда чынында да феодалдык иерархия болгон сыяктуу, 
төмөнкүчө сүрөттөшөт: «Ажо Кара-Тоодо турат. Анын конушу кыска, жоон жыгач мамылар 
менен курчалган. Анын кийиз менен жабылган чатыр үйү бар, ал Мидичжи деп аталат. 

74W. Radloff. ATIM, стр. 307. 
75 Таншу;И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 448. 
76 Каган же хан жөнүндө өтө сейрек айтылат, текстте сөз кыргыз каганы жөнүндө болуп жатабы же жокпу 
түшүнүксүз. 
77 П. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина. ЗВОРАО, т. XII, в. 2—3. 
78 Таньшу;И. Бичурин.Собрание сведений..,ч. 1, стр.445. 
79 Кара: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. История монголов в переводе Березина. ТВОРАО, т.У, 1858, стр. 
130. 
80 П.Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина. ЗВОРАО, т. XII, в. 2—3. 
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Бектери кичирээк чатырларда жашашат. Аскер бардык муундардан топтолот. Алман 
төлөөчүлөр киш жана тыйын чычкан терилерин төгүшөт. Кызматчылар төрт баскычка 
бөлүнөт, алар: министрлер, башкы башкаруучулар, башкаруучулар, иш башкаруучулар, 
жетекчилер жана дагандар (тархандар). Министрлери жетөө, башкы башкаруучулары — 
үчөө, башкаруучулары — он. Алардын баары аскер кол башчылары. Иш башкаруучулары 
он беш деп эсептелинет; жетекчилери менен дагандарынын чини жок»81. 

Бул, албетте, мындай эмес, мунун кытайлардын мамлекеттик аппарат жөнүндөгү 
түшүнүгүнө ылайык берилгени шексиз. Эгер, чын эле ушундай болсо, анда эмне үчүн руна 
тексттеринде жок дегенде бул номенклатуралардын жарымы чагылдырылган эмес? 
Кыязы, төрөлөргө тагылган мезгилдүү тапшырмалар кытайлар тарабынан туруктуу 
мамлекеттик кызмат катары кабыл алынса керек. Булактын өзүндө «жетекчилери менен 
дагандарынын чини жок» деп айтканы кокустан эместир. Бюрократиялык феодалдык 
иерархиянын шартында мындай болушу мүмкүн эмес эле. 

Уруу «кеңеши» төбөлдөргө тапшырма гана бергендигин жана ал милдет ага биротоло 
бекитилип берилбегенин кыргыз мыйзамдары да ырастайт, мисалы, ал «кеңеште» 
элчилик тапшырмалардын жана башкалардын аткарылбаганы айтылат. 

Байыркы кыргыз коомунун негизги өндүргүч күчү кедей мал чарбачылардан, керт 
башы эркин калктан — «кара будундардан» турган. Кара будундар ак сөөктөр 
коомдоштугуна карама-каршы турган, бул Чакул эстелик жазуусунда айкын-ачык эле 
көрүнүп турат: «мен кара будунумдан, ошондой эле өз элимден бөлүндүм»82. «Кара 
будун» же жөн эле «будун» терминин кыргыз элинин катардагы мүчөлөрү катарында 
түшүнүү керек. Руна тексттериндеги «кадаш» аталгандар «кара будун» түшүнүгү менен 
байланыштуу экени анык. Бектерге теңдер, демейде «эш», «эр» же «алп» — баатыр, 
балбан деген ардактуу титулдарды алып жүрүшкөн. 

Кыргыздардын тез-тез болуп туруучу согуштары аларга көп сандаган байлыктарды 
гана бербестен, согуш туткундарын да берген. Алардын кул катарында пайдаланылганы 
жөнүндө жогоруда айтканбыз. Тексттерде кулдар өз термини менен белгиленген. Алсак, 
мисалы, кул аялдар — ойнош-күңдөн — «кунчуйдан83 айырмаланып, «куни» деп аталган. 
Эркек кулдар «киши казгантым», б.а бул «менин тутунган адамдарым» деген термин 
менен берилген84. Кыязы, «киши» деген термин, кордогон мааниде, бектин жалчылары, 
кулдары жана малайлары деген түшүнүктү берсе керек, анткени, анын өзүндөй бек 
достору жана туугандары үчүн башка, биз жогоруда белгилеген терминология 
колдонулган. «Киши» термининин ушундай мааниси башка да, бир кыйла 
кийинчерээктеги булактар менен да ырасталып турат. 

Кыргыз уругунун түзүлүшү енисей тексттери боюнча бир кыйла жакшы аныкталат. Урук 
кыргыздарда «тэги» деп аталган85. Үй-бүлө-урук терминологиясы да абдан кылдаттык 
менен иштелип чыккан. Алсак, уулдардын кенжеси үчүн, өз эркек бир туугандарынан 
айырмалап турган — «ини» деген өзүнчө термин болгон. Бул кенже уулун мураскер 
катарында бөлүп көрсөтүү үчүн жасалган. Муну енисейлик кыргыздарда колдонулуп 
келген минорат түшүнүгү далилдейт. Термин «ачи» улуу уулуна жана агаларына карата 
колдонулган. Тууганчылыктын классификациялык системасын мүнөздөөчү терминдердин 
жалпылыгы ошол патриархалдык үй-бүлөдөн тышкары жашаган эркек туугандарды 
өзгөчөлөп бөлүп көрсөтүүгө байланыштуу келип чыккан. 

81 Таншу;И. Бичурин. Собрание сведений... ч. 1, стр. 445. 
82 W. Radloff. ATIM, стр. 223. 
83 Р. Pelliot «кунчуйду» кытайдын «гунчясу», б.а. ак сөөк тегинен чыккан бийкеч менен байланыштырууга 
болот. Салышт. Kao-tch´ang,Qočo Houo-tcheou et Qara-Khodja. JA,Ser. 10, Vol.19. Paris. 1912. 
84 W. Radloff. ATIM, стр. 307. 
85 W. Radloff. ATIM, стр. 369. 
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Ата «кан» термини менен аталган. Үйдүн башкы кожейкеси «катун» деген титулду 
алып жүргөн; «апа» — «чоң ата», түп ата; «ача» — эже, «ачи» — улуу бир тууган (же уул); 
«ини» — кенже бир тууган (же уул); «келин» — уулдун, ининин аялы; «кудугэ» — күйөө 
бала; «кадын» — кайын ата; «огул» жана «улы» — уул; «кыз» — кызы. Аял жагынан 
тууганчылыктын номенклатурасы толук эмес, эркек жагынан бир кыйла толук иштелип 
чыкканы мүнөздүү. Бул үй-бүлө жана нике мамилелеринин патриархалдык мүнөзүн дагы 
бир жолу ачык ырастап турат. 

Аял жагы үчүн жалпыланган терминология мүнөздүү. Эненин өз тукуму үчүн «кыз, 
оглы» термини, үй-бүлөгө сырттан келгенге — «келин, оглы» терминдери колдонулган. 
Кыязы, «келин» термини аялды калың берип алууга байланыштуу болсо керек, ал эми 
«келин» жана «калым» терминдеринин теги бир болушу мүмкүн. Калың жөнүндө бүткүл 
көчмөн түрк элдери үчүн мүнөздүү болгон кыргыздардагы никелешүүнү баяндаган кытай 
булагы да эскерет. «Үйлөнгөндө калыңына жылкы жана кой берилет»86. 

Кыргыздардын идеологиялык түшүнүктөрү да уруулук түзүлүш менен тыгыз 
байланышкан. Баарынан мурда, бир катар тексттерде чагылдырылган тотемизм түшүнүгүн 
көрсөтүүгө болот. Алсак, алардын биринде, биз бир нече жолу цитата келтирген Бегренин 
эстелигинде маркумдун жети карышкырды өлтүрүп, бирок барс менен бугуну 
өлтүрбөгөнү айтылат87. Кыязы, барс менен бугу анын мүмкүн аялынын уругунун табу 
(тыюу) салынган жаныбары болсо керек. Карышкыр түрктөрдүн тотеми болгон, кыязы, 
тексттеги айтылгандар өлгөн адамдын түрктөргө каршы жортуулу менен байланыштуу 
болгондур. Айрым бир кыргыз урууларынын тотеми барс болгонун башка булактар да 
ырастайт; аларда «барс» сөзү «күчтүү барс», «атактуу барс»88 деген титулдар менен бирге 
берилет, дагы бир учурда уруунун өзү барс деп аталган. 

Ушуга байланыштуу жогоруда цитата келтирилген кытай булагындагы «башкалары 
муундардын аты менен атала беришет» деген жерин эске түшүрөлү89. Барс уруусу кыргыз 
ичинде эң көрүнүктүү орунду ээлеген, бул жөнүндө чыгыш түрктөрүнүн кыргыздар менен 
дипломатиялык мамилеси болгондугу жана өзүлөрүнүн ханзаада кызын кыргыздардын 
Барс-бегине күйөөгө бергени далилдейт. 

Кыргыздарда матриархат калдыктары да сакталган, ал үй очогун сактоочу Умайдын90 
образынан көрүнөт. Социалдык абалы боюнча бек болгон бир уруунун түп атасы «Умай» 
титулуна ээ болгону кызык «Умай-бег» термининдеги мындай синкретизм кыргыздарда 
бир уруунун Умай деген түпкү ата-бабасынын алып турган орду менен 
байланыштырылганын далилдейт. Тотемизм, матриархат сыяктуу идеологиялык 
түшүнүктөрдүн мындай айкалышып турганы кыргыздардагы уруулук мамилелерди айдан 
ачык ырастайт. 

Мындай абал алардын мүлк жагынан катмарланышына жана тапка бөлүнүү 
көрүнүштөрүнө эч кандай карама-каршы келбейт. 

Кыргыздардагы шаманчылык да уруулук түзүлүш менен тыгыз байланыштуу. 
Кыргыздар духтарга курмандык чалышкан, ал эми шамандарын, кытайлардын айтканына 
караганда, гань91 деп аташкан. Кыргыздардагы анимисттик түшүнүктөр көргө өлгөн адам 
менен бирге инвентарды кошо көмүү ырым-жырымы менен далилденген. Өлгөн адамда 
анын тирүүсүндөгү белгилерин калыбына келтирүүгө жасалган аракетти мындай бир 

86 Таншу;И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 446. 
87 W. Radloff. ATIM,  стр. 317. 
88 W. Radloff. ATIM,  стр. 320. 
89 Таншу;И. Бичурин, Собрание сведений.., ч. 1, стр. 445. 
90  W. Radloff. ATIM, стр. 3 59. 
91 Таншу; И. Бичурин. Собрание сведений... ч. 1, стр. 446.0 древних сообщениях китайцев о шаманстве у 
азиатских народов см. в нашей статье: Золотая диадема из шаманского погребения на р. Каргалинке. 
КСИИМК, вып. V, 1940, стр. 23—31. 
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ырым-жырым тастыктап турат: таштык доорундагы бюст-бет кептерге өлгөн адамдын 
тирүүсүндө денесинде болгон татуировка да кошо түшүрүлгөн. Эр жүрөк эркектер 
колдоруна, эри бар аялдар моюндарына татуировка жасашкан. Кыязы, кытайлардын 
татуировканын мүнөзү жөнүндө толук кабары жок болсо керек, анткени бет кептерге 
беттеги татуировка да кошо түшүрүлгөн. 

Кыргыздарда салгылашуу учурунда өлтүрүлгөн душмандын боору ченде колуна 
чөйчөк кармап, башын ийип, таазим кылып турган статуэткаларын мүрзөгө орнотуу ырым-
жырымы да ушул эле маанидеги көрүнүштөргө кирет92. Алар тиги дүйнөдө өлгөн адамга 
кызмат кылууга тийиш болгон93. Кээде ушул эле максатта ак сөөк адамдын өрттөлгөн 
сөөгү коюлган мүрзөгө атайын өлтүрүлгөн кулдардын жасаты да буюмсуз кошо көмүлгөн. 
Ак сөөк адамдын чоң мүрзөсүнүн айланасындагы кедей туугандарына таандык болгон, 
буюм-тайымы жок майда бейиттер да ушундай эле милдетти аткарса керек. Албетте, ал 
өлтүрүлүп көмүлгөндөр — кыргыз калкынын кедей катмарына таандык эркин адамдар 
болгон эмес. Кулдары менен кошо көмүү ырым-жырымы — тиги дүйнөдө жердеги 
турмуштун үлгүсүндөгү дүйнөнү түзүүгө умтулган, б.а. байынын жанында болуп, ага 
кызмат кылып жүрсүн деген аракет окшойт. 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде негизги корутундуларды чыгаралы. 
Б.з. VI—X кк. карата кыргыздар — жогору уюмдашкан көчмөн коом болгон, алар 

дыйканчылык, аңчылык жана балыкчылык менен кесиптенишкен. Анда кол өнөрчүлүгү 
олуттуу түрдө өнүккөн, алардын ичинде металл өндүрүшү эң жогорку гүлдөпөсүүгө 
жетишкен. 

Кол өнөрчүлүгүнүн жана кен казып алуу өндүрүшүнүн өнүгүшү Кытай, Тибет жана Орто 
Азия менен соода жана маданий байланыштардын орношуна, кыргыздардын маданияты 
менен искусствосунун жогорку деңгээлге өсүп жетишине жардам берген. 

Мал чарбачылыгы менен дыйканчылыктын өнүгүшү, ошондой эле согуштар менен 
шартталган мүлк жагындагы жиктелүү VI—X кк. кыргыз коомунда таптардын пайда 
болушуна алып келди. Бектин чарбасында эксплуатацияланган кулдар менен катар, 
кыргыз коомунун кедей катмарын — кара будунду пайда кылган, азырынча керт башы 
эркин болгон, катардагы көчмөн калктын кедей катмары өсүп отурган. 

Таптарга бөлүнүүнүн шартында, уруулук түзүлүштүн жана анын идеологиясынын 
көрүнүштөрү да сакталып турган; бул көрүнүштөр кыргыз коомунун үстөмдүк кылуучу 
төбөлдөрү — өзүлөрүнүн тандалгандардан турган жамаатын — элди түзүп алышкан 
бектер тарабынан атайылап колдоого алынып, сакталып турган. Уруулук түзүлүштө 
матриархат түзүлүшүнүн, матриолокалдыктын жана тотемизмдин калдыктары али 
күчүндө болгон патриархалдык үй-бүлө басымдуулук кылган. Энелик укуктун 
калдыктарынын сакталып турушу мал чарба системасындагы дыйканчылык укладдын 
элементтери менен байланыштуу болгон. 

Уруулук мамилелердин өзгөчөлүгү анын аймактык типтеги жамааттык уюм — баг 
менен тыгыз байланышта болгондугунда Уруулук институттардын негизинде согуштук 
туткундардан гана эмес, уруулаштардан кулдардын пайда болушунун жолу болгон 
адаптация жана клиентела өнүгөт. Кыргыздардын социалдык-экономикалык түзүлүшүнүн 
бул уюмунун типтүү белгилери алардын коомдук түзүлүпгүн көчмөн, бирок дыйканчылык 
менен айкалышкан коомдун шартында өндүрүштүн кул элөөчүлүк жолунун пайда болушу 
катарында түшүндүрүүгө мүмкүндүк берет. 

92 Тан мезгилиндеги кытай императорлорунун мүрзөлөрүндөгү ушундай статуэткалар менен салыштыр. 
Кара:Ed.Chavannes. Misson archėologique dans la Chine Septentrionale. Paris, 1909. 
93 Түрк таш эстеликтеринин семантикасы жөнүндө башка көз караштар да бар, 
бирок дыйканчылык менен айкалышкан коомдун шартында өндүрүштүн кул ээлөөчүлүк жолунун пайда болушу 
катарында түшүндүрүүгө мүмкүндүк берет. 
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IV бап 
КЫРГЫЗ ЭЛДҮҮЛҮГҮНҮН КУРАЛЫП, ТҮЗҮЛҮШҮ 

Бул бап IX кылымды кошо эсептегенде ага чейинки кыргыз этногенез тарыхынын 
негизги урунттуу учурларын белгилөө жана кыргыздардын курамына кирген түркий 
тилдүү уруулар жөнүндө алгачкы тарыхый даректерде чагылдырылган мезгилден бери 
тарта кыргыз элинин түзүлүү процессин иликтөө аракети болуп саналат. 

СССР элдеринин тарыхында өзгөчө мааниге ээ болгон Чыгыш элдеринин, алардын 
ичинде кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхынын этногенез маселелери, тилекке 
каршы, биздин илимий адабиятыбызда начар иштелген. 

Бул процесстин конкреттүү гана эмес, жалпы маселелери да тийиштүү түрдө 
баяндалып жазыла элек. Бул проблемага арналган изилдөөлөрдө алгачкы таптык 
коомдун доорундагы этностук түзүлүштөр жөнүндөгү маселе иш жүзүндө жок. Бирок 
айтылган доордогу этностук түзүлүштөр, бир жагынан, мурдагы уруулардан, а түгүл 
уруулар бирикмелеринен, экинчи жагынан, улуттан айырмасы бар экени талашсыз. 
Аймактык бир бүтүндүк жана жалпы тил менен мүнөздөлө турган бул этностук категория 
— эл таптык карама-каршылыктардын өнүгүшүнө карабастан али да күчүндө турган 
уруулук түзүлүштүн калдыктары жана уруулук айырмачылыктар орун алган ошол доордо 
мамлекеттин түзүлүшү менен байланыштуу. 

Бир сөз менен айтканда, «эл» деген этностук түзүлүш мамлекеттин пайда болушунун 
курамдык элементи болуп саналат жана этностук жалпылык менен бир катар эле таптык 
карама-каршылыктын өнүгүшүн да өзүнө камтып турат. 

Элди мамлекеттин келип чыгышы менен байланыштуу болгон өзгөчө этностук баскыч 
катарында ушундайча аныктоого Ф. Энгельстин Тезейдин реформасы жөнүндөгү айтканы 
түрткү берет. Тезейдин реформасы жөнүндө Ф. Энгельс мындай деп жазат: «афинылыктар 
өзүлөрүнүн өнүгүшү жагынан Американын жергиликтүү калктарынын кимисинен 
болбосун алга озуп кетишти; кошуна жашаган уруулардын жөнөкөй бирикмесинин ордуна 
алар кошулуп, бир бүгүн элди түзүштү1. 

Ф. Энгельстин бул сөзүнөн көрүнүп тургандай, эл түшүнүгүн мында уруулардын 
жөнөкөй бирикмесине карама-каршы коёт жана өз кезегинде «эл» түшүнүгүн бир кыйла 
кийинчерээктеги «улут» түзүлүшүнөн айырмалайт. Элдин пайда болушу бир катар 
уруулардын аралашып, аргындашуусунун жана мунун негизинде бардык уруулар үчүн 
бирдей мүнөздүү болгон жалпы көрүнүштөрдүн калыптанышы менен байланыштуу экени 
шексиз. Бул жалпы көрүнүштөр жаңы этностук түзүлүштүн — элдин атрибуттары 
(мүнөздүү белгилери) болуп саналат. 

Уруу дегенибиз теги бир болгон адамдардын уюму жана ал эндогамдуу болот, эл 
дегенибиз туугандаштык байланыштарга негизделбейт, ал эми аны түзгөн уруулар 
эндогамдуу эмес. 

Бул маселелерде биздин алдыбызга койгон проблемаларды чечүүгө жардам бере 
турган изилдөөлөр али жок. 

Биз кыргыз элинин түзүлүшүнө байланыштуу болгон бардык маселелерди чагылдыра 
албайбыз. VI —X кк. «кыргыз» термини «түрк» термини сыяктуу эле «эл» түшүнүгүн берген 
термин катары белгилүү болгону мүнөздүү нерсе; ошол учурда кыргыз коомдоштугуна 
кирген уруулар башкача аталышкан. Ač, Bälig, Käsdim, Tülbäri жана башка урууларды эске 
түшүрөлүчү2. Бул маселелерди жана gyrgyz терминин талдоону биз бул бапта карабайбыз, 

1 К.Маркс иФ.Энгельс.Собр.соч.,т.XVI,ч. 1,стр. 89. 
2 W. Radloff. ATIM, стр. 424 ж.к.6. 
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бул мындан аркы изилдөөлөрдүн милдети деп эсептейбиз3. Азыр этногенездин башатын 
жана кыргыздардын этногенези жөнүндөгү маселени чечүүдө эске алына турган алардын 
социалдык-экономикалык жана саясый тарыхынын негизги урунттуу учурларын аныктап 
алуубуз зарыл. 

Кыргыз элинин тарыхы байыркы, б.з.ч. II — б.з. V кылымдарындагы коомдук 
түзүлүштөр: гунну уруулар союзу жана сянбилер, ошондой эле б.з.У1—VIII кк. түрк 
кагандыгы менен тыгыз байланыштуу. 

Биз бул жерде гуннулар менен жана сянбилердин варвардык типтеги коомдор 
болгондугун, ал эми түрк коому VI—VIII к. тапка чейинки мамилелердин чегинен өтүп (бул 
биздин бир катар эмгектерибизде жана атайын чыгып сүйлөгөн сөздөрүбүздө 
далилденген4) калгандыгын далилдеп отурбай эле бул бапта да ушул эле жоболорго 
таянарыбызды баса белгилеп кетүүгө тийишпиз. 

Биз тараптан кабыл алынган доорго бөлүү усулуна ылайык, кыргыз коомунун тарыхы 
менен этнографиясы эки негизги этапка — гунну-сянби жана түрк этаптарына бөлүнөт. 

Гунну доорундагы уруулук түзүлүш катарында кыргыздар, биринчиден, гуннулар жана 
сянбилер менен, экинчиден, динлиндер менен, үчүнчүдөн, усундар менен өз ара тыгыз 
мамиледе өнүккөн. 

Байыркы гэгун-кыргыздар жөнүндөгү алгачкы маалыматтар, биз жогоруда 
көрсөткөндөй, болжол менен б.з.ч. 209—201-жж. таандык, ал кезде, кытай жылнаамасы 
боюнча, гуннулардын шанүйү Моде бир катар урууларды, алардын ичинде динлиндер 
менен гэгундарды басып алган5. 

Таншунун хягастар жөнүндөгү бир кыйла кечирээк мезгилдеги кабарында хягастар 
(байыркы гэгундар) динлиндер менен аралашып кеткени айтылат6, буга карама-каршы, 
гэгундар менен динлиндер жөнүндөгү эртерээктеги эскерүүлөрдө биз мындай көрүнүштү 
байкай албайбыз. Дагы бир мүнөздүү нерсе, динлиндер дайыма бир кыйла өз алдынча 
болгон жана гуннулар менен өз ара байланышкан уруулар катарында чыкса, ошол кезде 
хягастардын (гэгун) ээлиги, ошол эле кытай булактарынын маалыматы боюнча, 
«хуннулардын батыш аймагын түзгөн»7. 

Белгилүү болгондой, гуннулардын шанүйү Цзюй Ди-хэу туткундап алган кытай кол 
башчысы Ли Лин Хягас өлкөсүн ээликке алган (б.з.ч. I к.)8. 

Гэгундар жөнүндө б.з.ч. I к биринчи жарымында да маалыматтар бар, анда 
гуннулардын түндүк ордосунун шанүйү Чжи-Чжи кайрадан гэгундар менен динлиндерди9 
талкалайт, ал эми Таншунун хягастар жөнүндөгү кабарында, Чжи-Чжи өзүнүн ордосун 
динлиндердин ичине орнотот10. 

3 Z.Ligeti. Die Herkunft des Volknamens Kirghis, Körös: Csoma Archiv, Т. 1, в. 5,1925. 
4 Мисалы, кара: К вопросу о социальном строе восточных гуннов. ПИДО , № 9—10,1935; Социально-
экономический стрюй древнетурецкого обгцества VI—VIII вв. н.э. Турки в Монго- лии. ГАИМК, 1935 (Тезисы 
кандидатской диссертации); Гуннский могильник Ноин-Ула и его историко-археологическое значение. ИАН 
ООН, № 4,1937. Очерк истории гуннов; Из истории гуннов I в. до н.э. СВ, № 1,1940. 
5 И.Бичурин. Собрание сведений... ч. 1, стр. 17. Бул эскерүү Сымацянда бар, кийин Бань- 
гуанынЦяньханьшусуна киргизилген.J.J.M. De Groot.Die Hunnen der vorchristlichen Zeit.Chinesische Urkuden zur 
Geschichte Asiens. Berlin —Leipzig, 1921—1926, стр. 61. 
6 И. Бичурин. Собрание сведений... ч. 1, стр. 443;Schott. Über die Ächtenkirdizen.Abhhandlungen KAW zu. Berlin, 
1865, стр. 432. 
7 И.Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 443. 
8 Ли Лин жөнүндө кара: Margonlies. Le Kon-Wen Chinois.Paris.1925, стр. 93—100, ошон- дой эле салышт: Ое 
Сгоо(:. Көрсөт.чыг.,стр. 172. 
9 И. Бичурин. Собрание сведений..ч. 1, стр. 77. Кара: J. Marquart. Über das volkstum der Komanen. Berlin, 1914, 
стр. 65.]. Marquart De Groot 'тун котормосун пайдаланган жана бул гэгундар жөнүндөгү эң байыркы маалымат 
деп эсептеген. De Groot. Көрс. чыг., стр. 221. 
10 И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 443. 
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Бул маалыматтарга караганда, гэгундар гуннулар менен тыгыз байланышта болуп, 
алардын түндүк-батыш чегин түзгөн жана динлиндер менен канаатташ турган. 

Динлиндер жөнүндөгү маалыматтар дайыма гэгундар менен байланышып турат. 
Бирок толук эмес айрым маалыматтар көрсөтүп тургандай, көпчүлүк учурда, динлиндер 
гэгундар менен эмес, усундар жана сянбилер менен союзда болуп, гуннуларга каршы 
күрөшөт. Мисалы, ушундай жүрүштөрдүн учурунда, б.з.ч. I к. 70-жылдарында алар Хуанжи 
шанүйдүн жетекчилиги астында (72-ж.) гуннуларга кол салышып, көп сандагы малды 
олжолоп, адалдарды туткундап алышат11. 

Ушундай эле көрүнүштөгү динлин жортуулдары бз.ч. 63-ж. да орун алган, бул жолу 
алар бир нече ондогон миң адамды туткундап, айдап кетишкен12. Мына ушул жана ушуга 
окшогон маалыматтарга таянып, тарыхчы, динлиндердин белгилүү бир даражада өз 
алдынчалыгы бар болгону, мал чарбачылыгын өнүктүрүп, гуннулар менен болгон 
кагылышууларда алардын адамдарынан көп сандаган кулдарга ээ болушканы жөнүндө 
жыйынтык чыгара алат. 

Динлиндердин түндүктө, гэгундардын (динлиндер менен коңшу аймакта) батышта 
жайгашып, аймактык жактан так чектелип карама-каршы турушу аларды окшоштурууга 
мүмкүндүк бербейт13. Бирок жазма булактардагы тарыхый фактылардан жана 
археологиялык материалдардан көрүнүп тургандай, динлин коомунун чарбасынын 
өнүгүшү аларда мал чарбачылыгын өнүктүрүү багыты боюнча жүргөн, б.а. ал тиби боюнча 
гуннулардын чарбасына жакын турган14. 

Алда канча батышыраакта (гэгундардын түштүк-батышында) усундар өрун алып 
турган15. Усундар жөнүндөгү маалыматтар, барып келип эле Модэ менен 
байланыштырылат; ал 176-ж. Кытай императоруна жиберген катында усундар гуннулар 
тарабынан талкалангандан кийин гунну аскерлеринин курамына кирип, «бир үйдү 
түзүштү» деп кабарлаган16. 

Усундар жана алардын тарыхы төмөндө (VI бап) өзүнчө каралат, ал эми азыр болсо 
бардык гэгун, динлин жана усун урууларынын ичинен усундар гуннулар менен бир кыйла 
тыгыз байланышта болгонун белгилеп кетүү керек. Усундар да жогоруда эскерилген 
уруулардай эле көчмөн малчылар болгон жана гуннулардын тилин түшүнгөн. 

К. Шираторинин изиддөөлөрү боюнча, усундар, кыязы, түркий тилдүү эл болсо 
керек17. Гэгундар (хягастар18) да түркий тилдүү болушкан. Бирок усундар динлиндердин 
тилин түшүнүшпөгөнүн өзүлөрү айтышат. 
      Ак саргыл усундар динлин уруулар тобуна кирген. Усундардын расалык тибин изилдөө. 
аларды түндүк («норд») расага таандык кылууга болбосун, алар памирдик-ферганалык 
расалык топ деп аталган топко кирерин керсөттү19. Мындан көрүнүп тургандай, «динлин» 
терминин кайсы бир этностук жана расалык жалпылыкка адекваттуу келе турган термин 

11 14. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 3;Ое Сгоо1. Көрс чыг, стр. 199—200. 
12 И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 66;Ое Сгоо1. Көрс чыг, стр. 199—202. 
13 Кара: Ed Chavannes.Es pays d´Occident d´aprés Wie-lio.T´oung Pao, сер. 11, vol. VI, 1905, стр. 560, эскертүү 
I;F. Hirth. Nachworte zur Inschrift des Tonjuquq. ATIM, 1889, стр. 41. 
14 С. Теплоухов. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края. МЭ, т. IV, в. 2, Л, 
1929; С. К и с е л е в. Разложение рода и феодализм на Енисее. Известия ГАИМК, в. 65,1933. 
15  De Groot. Chinesische Urkunden yur Gechsichte Asiens, т. II. Berlin. — Leibzig. 1921 — 1926, стр. 7. Салышт. В. 
Бартольд. Рецензия на I том De Groot 'а в «Русском историческом журнале», № 7. 
16 И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. 1, стр. 23; 76—77. 
17 Карa К. Schiratori.Über den Wu-sun-Stämme in Centralasien. RO, Ser. III, Vol. 2—3, 1902, стр. 134 ж.к.б. 
18 Кара: J. Marquart. Über das volkstum der Komanen. — W. Bang, J. Marquart. Osttürkische Dialektstudien. 
AKGWG; Bd.13, № 1,1914, стр. 67. Салышт: «Русский исторический журнал», № 7,мындаВ.Бартольддун 
Ж.Маркварттынэмгегинежазганрецензиясы бар. P.Pelliot. A propas des Comans, стр. 15. F. Hirth.Nachvorte zur 
Inschrift des Tonjuquq. ATIM, 1889, стр. 41. 
19 Т. Т р о ф и м о в. Краниологический очерк татар Золотой Орды. Антропологический журнал, 1936, № 2, 
стр. 183-185. 
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катарында түшүнүүгө болбойт. Уруулардын динлиндик тобу — бул турмуш-
тиричилигинин, чарбасынын жана маданиятынын айрым бир жалпы, стадиялык (өсүп-
өрчүү баскычы) белгилери бар болгон уруулар жөнүндөгү кытайлык түшүнүк экени 
шексиз. Түштүк сибирлик динлиндер менен усундар гуннулар жана сянбилер менен 
тарыхый байланыштарынын аркасында саясый тарыхы жалпы көрүнүштөргө ээ. Кийин 
усундар кыргыз этногенезине катышат. Ошондуктан енисейлик кыргыздар менен тянь-
шандык кыргыздарда, XVI—XIX кк. булактардын маалыматтарынан белгилүү болгондой, 
динлин-усун стадиясынын белгилери сакталып калган; алардын өңүнүн ак саргыл, көзүнүн 
нурлуу экенин жана ушуга окшогон европеоид белгилерин X кылымда эле арабдар менен 
перстер да байкашкан. 

Уруулардын ушул эле категориясына Енисей алабында жашаган жана динлин 
катмарынын өкүлдөрү болгон бома уруулары да кирет. 

Гунну тили — үстөмдүк кылып турган уруулук ак сөөктөрдүн тили — али 
дифференцияланбаган тил болгон. Ал гуннулар союзун түзүп турган уруулардын ар түрдүү 
наречиелеринин бир катар элементтерин жана ар түрдүү диалектилерин өз ичине камтып 
турган. Гунну уруулар союзунун социалдык шарты алардын социалдык түзүлүшү менен 
чарбасынын жалпы милдеттери менен таламдарын тейлей ала турган жана тейлөөгө 
тийиш болгон кандайдыр бир бирдиктүү лексиканы түзүүнү талап кылып турган эле. Бул 
лексика кытай жылнаамаларында жазылып калган жана бизге жеткен үзүндү-кесинди 
маалыматтардын негизинде бир катар изилдөөчүлөргө — Хиртке, Пановго, Шираториге 
жана башкаларга гунну тилинин сөздөрү негизинен — байыркы түрк тили болуп саналат 
деп айтууга жол берди20. 

Айрым наречиелер менен диалектилердин тилдик өзгөчөлүктөрүнүн жоюлушунун 
натыйжасы болгон бул лексика усундар менен гэгундарга белгилүү болгон. Ал эми 
динлиндердин тили аларга түшүнүксүз болгон. Бул динлиндердин калган башка 
уруулардан кескин айырмаланарын дагы бир жолу далилдейт. 

Б.з. III к. таандык булак болгон Ыо динлиндер жөнүндө төмөнкүнү билдирет. 
Усундардын абышкалары чыгыш динлиндердин тили куштун же өрдөктүн кыйкырганына 
окшош экенин айтышкан21. Андан ары алардын сырткы кебете-кешпири кудум 
жомоктогудай укмуштуу сүрөттөлөт. 

Динлиндердин тилин куштун же өрдөктүн кыйкырыгы менен салыштыруу спиранттык 
топтун яфеттик стадиясындагы тилди укканда пайда болуучу алгачкы таасир менен дал 
келгенсийт. Яфеттик тилдердин катарына кирген, бир кыйла эскирип калган спиранттык 
топ мүмкүн динлиндердин тили болгондур. Бирок буга далилдер керек; биз азыр ушул 
маселени талдоого өтөбүз. 

Байыркы динлиндерди, демейде, тарыхый, этнографиялык жана бир жагынан 
антропологиялык маалыматтардын негизинде азыркы енисей-остяк уруулары, атап 
айтканда, кеттер менен байланыштырышат. Кеттер — енисей-остяк уруулары — байыркы 
динлин урууларынын калдыгы22. 

20K. Schiratori. Über die spreche der Hungme der Tynghu – Stamme. Tokio, 1900. Кайра басылган, кара: Известия 
АН, 1902, т. XVII, № 2; Кара: рец B. Munkachi. Revue Orientale, 1903, IV, стр. 240—253. Панов. К истории 
народов Средней Азии. Сюнну (Хюнну). Турецкое происхождение народов Сюнну (Хунну) китайских 
летописей. Владивосток, 1916; Ошондой эле кара: К. Иностранцев. Хунну и Гунны. ЛИЖВЯ ТТС, 1926, 
послесловие. 
21 ВСТК, из 339, л. 56; Ed Chavannes. Көрс чыг., стр. 560. 
22 Г.Грумм-Гржимайло. БелокураярасавСреднейАзии.В.Богораз. Кострен — исследователь палеоазиатов. Сб. 
памяти М. А. Кострена. А, 1927, стр. 94. ж.к.6. 
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      Енисей-остяк тилин инди-тибет, атап айтканда, Сися тили менен байланышын аныктоо 
үчүн көп эмгек жумшашкан Рамстед жана Кай Доннер енисей-остяктардын динлиндер 
менен генетикалык байланышы бар экенин көрсөтүштү23. 

Ушул эмпирикалык корутундуларга ылайык академик Н. Я. Маррдын енисей-остяк 
уруулары хеттер жана шумерлер менен стадиялык түрдө байланышы бар жана ал 
тилдердин яфеттик тобундагы бир аралча болуп саналат деген корутундусу өтө кызык24. 
Н. Я. Маррдын енисей-остяктардын яфетизми жөнүндөгү корутундусу өтө баалуу, анткени 
ал енисей-остяктары өткөндөгү динлиндер экени, алар, хеттер стадиялык жагынан 
анатолиялык түрктөрдөн мурункулар болгон сыяктуу, стадиялык жагынан түрк тибиндеги 
уруулардан, атап айтканда, кыргыздардан мурда жашаганын көрсөтөт. 

Енисей-остяк жана кыргыз лексикасын салыштырып, талдап чыгуу Н. Я. Маррдын «От 
шумеров и хеттов к палеоазиатам» деген чакан макаласында айткан божомолун ырастап 
отурат. Айрым бир мисалдарды келтирели. Н. Я. Марр тарабынан аныкталып, Бакы 
курсунда жана атайын түркологиялык эмгектеринде25 жыйынтыкталган тыбыштардын 
өтмө мыйзамына ылайык яфеттик стадиядагы спиранттык топко караганда стадиялык 
жактан көбүрөөк өнүккөн тилдер, демейде, алгачкы спиранттын жок болуп кетүү жана 
анын кийин лабиалдашкан (эриндешкен) ачык үндүүлөр менен алмашуу 
мыйзамченемдүүлүгүнө ээ. Биз Кастрендин сөздүгү боюнча айрым енисей-остяк жана кет 
терминдерин изилдеп көрүп, алардын айрымдарынын көрүстөндөрдөгү кыргыз 
тексттеринен эквиваленттерин таптык. Салыштыра келгенде бул төмөнкүдөй болуп чыкты: 
енисей—остяк жана кет терминдерине төмөнкү кыргыз терминдери дал келди26: 
      ен.-ост.: xima, кет.: hima,— «бабушка» 
      ен.-ост.: xip, кет.: hipa,— «дедушка» 
      кет.: haja,—эже (тетка) 

кет.: , hiji,hije — «мырза», «кожоюн», hjiio (хягастардын башкы өкүмдары «ажо» деп 
аталган), кыязы, мыйзамченемдүү түрдө jǁd болуп өзгөргөн байыркы түрк термини idi 
болсо керек. Кет.: huj; — «ат», кырг. at. Dix— «тоо» деген сөздөрдө да 
мыйзамченемдүүлүк байкалат: Dix—«тоо», түрк.:taj кет.: sis жана ен.-ост.: tes — «таш» 
жана кырг. tas; ен.-ост.: ор — «ата» жана кырг. aba, кет.: dyl — «кыз» жана кырг. qyz ж.б. 

Биринчи мисалдардан алгачкы спиранттын мыйзамченемдүү түшүп калып, 
лабиалдашкан ачык үндүүлөр менен алмашканы даана көрүнүп турат. Кийинки 
мисалдардан да белгилүү фонетикалык мыйзамченемдүүлүк, бирок башка типтеги 
мыйзамченемдүүлүк ачык көрүнөт, бул мындан аркы атайын лингвистикалык 
изилдөөлөрдүн натыйжасында аныкталууга тийиш. 

Белгилеп кете турган нерсе, биз бүткүл енисей-остяк жана кет терминолөгиясынан баш 
тарттык, анткени ал терминологиянын түрк тилдеринде толук эквиваленттери бар, 
мисалы акип — «алтын», кшпи§ — «акча» (түркчө «күмүш»), кан — «бек» (түркчө «хан») 
жана д.у.с. Бул сыяктуу сөздөр, сыягы, кийинчерээкте кабыл алынса керек. Бул окшош 
сөздөрдүн арасында Ьбги — «карышкыр» тибиндеги, кийинчерээк кабыл алынган 
сөздөргө кирбегендери да бар. 

23 G.Ramstedt. Über der Usprung der Sog. Jenissei-Ostjaken Journal SFOug. XXIV, 1907; Kai Donner. Beitrage zur 
Frage nach dem Usprung der Jenissei-Ostjaken Journal SFOug, XXXVII; 1916. 
24 Н. Я. М а р р. От шумеров и хеттов к палеоазиатам (по енисейско-остяцким материалам И. С. Анучина). 
ДАН-В, 1926. 
25 Н. Я. М а р р. Яфетическая теория. Баку, 1927, стр. 70. 0шонуку эле. Чуваши — яфетиды на Волге. 
Чебоксары, 1926. 
26 A. Garsten. Versuch einer Jenussei-Ostjakischen und Gottischen Sprachlehrs,1858. Мында чакан сөздүктөр 
тиркелген; биз жогоруда келтирген мисалдар ушул сөздүктөрдөн алынды. Сөздүктүн маалыматтары ушуну 
менен эле чектелип калбайт, мында лингвистикалык окшоштуктардын болушу мүмкүн. Ен.-ост. — енисей-
остяк, кет. — кет, кырг. — кыргыз терминдери. Кыргыз терминдери дегенде биз байыркы кыргыз 
көрүстөндөрүндөгү эстелик жазуулардын терминдерин түшүнөбүз. 
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Бул маселе боюнча көп сандаган материалдар бар болсо да, алар азырынча так кесе 
корутунду чыгарууга мүмкүндүк бербейт жана баяндалган жоболорду изилденчү гипотеза 
катарында гана сунуш кылууга мүмкүнчүлүк берет. Көчмөн-малчылардын тили катарында 
түрк тилинин байыркы катмары жогоруда келтирилген бардык уруулук бирикмелерге 
белгилүү болгон, себеби, биринчиден, бул бирикмелер саясый байланышта болушкан, 
экинчиден, ошол бардык уруулардын ичинде кулдар болгон, үчүнчүдөн, экономикасы 
менен социалдык түзүлүшүнүн бирдейлиги менен шартталган глоттогоникалык бирдиктүү 
процесс жүрүп турган. 

Ушунун негизинде кыргыздардын түркий тилдүү урууларынын пайда болушу гунну 
доорунда эле башталып, эки багыт боюнча, биринчиден, экономиканын жана социалдык 
түзүлүштүн өнүгүшүнүн бирдиктүүлүгүнүн негизинде тилдин автохтондук өнүгүү 
(«түрктөшүү») багыты боюнча, экинчиден, жалпы эле тилдин гунну уруулар союзунун 
жана сянбилердин динлиндер менен саясый жана экономикалык байланыштарынын 
базасында өнүгүшүнүн («түрктөштүрүү») жалпылыгына негизденген багыт боюнча жүргөн 
деп божомолдоого болот. Бул процесс түрк мезгили деп аталган б.з. VI—IX 
кылымдарында, түркий тилдүү уруулар тобунун жана түрк эли — кыргыздар түзүлүп, 
калыптанган мезгилде аяктаган. 

VI—VIII кк. байыркы түрк кагандыгы менен кыргыздардын саясый байланыштары 
кыргыз бектеринин мүрзө үстүндөгү эстеликтериндеги көп сандаган жазууларда чагылган 
жалпы адабий тилдин түзүлүшүнө алып келген27. Ал эми байыркы кыргыз урууларынын 
калайык калкынын тилин Саян-Алтайдын жана Минусин ойдуңунун түрк урууларынын 
азыркы учурдагы ар түрдүү диалектилеринен издөө керек. 

Тарыхый жана этнографиялык маалыматтар да кыргыздардын, бир жагынан, Минусин 
ойдуңунун уруулары менен, экинчи жагынан, Тянь-Шань уруулары менен байланышы 
болгонун көрсөтүп турат28. Кыргыздардын Тянь-Шанга биринчи жолу ооп келишинин так 
датасы жөнүндөгү маселенин чечиле электигине карабастан, кыргыз этногенезинин 
эртерээктеги этаптарында Кыргызстандын азыркы аймагын мекендеп турган уруулар, 
мисалы, усундар жана усундарга канаатташ жашаган бир аз кангүй уруулары кыргыз 
этногенезине катышкан. 

Динлиндер, усундар жана гэгундар жөнүндө жогоруда айтылгандар төмөнкүдөй 
корутунду чыгарууга мүмкүндүк берет: 

1. Динлиндердин тили гуннулардын түркий тилдүү лексикасынан айырмаланган. 
2. Динлиндердин чарбасынын жана социалдык түзүлүшүнүн өнүгүшү гуннулардын- 

коомдук түзүлүшүнө окшош типтеги социалдык түзүлүшкө алып келип, динлиндердин 
тилинен түрк тилине окшош лексика калыптана баштайт. 

3. Гэгун уруулары гунну уруулар союзу менен түздөн-түз байланышта турган жакын 
кошунасы болгондуктан, алар динлин тилинин түрк тили катарында калыптанышынын 
элементи болгон; мындай «түрктөшүү» тийиштүү, окшош социалдык жана экономикалык 
база болбогондо, албетте, дегеле мүмкүн эмес эле. 

Мына ушул көтөрүлгөн проблемага байланыштуу кыргыз расогенези жөнүндөгү 
маселени да койгум келет. Өз теорияларын Абель-Ремюз29 менен Ю. Клапроттон30 
алышкан Эйкштедт жана Гюнтер (жана булардын теориясына объективдүү кошулган 

27 Енисей көрүстөндөрүндөгү эстеликтердин руна жазууларын айтып жатабыз — кара: жазуулар басылган 
финляндиялык жана орус атластары. 
28 В. Бартольд. Киргизы. Фрунзе, 1927. 
29 Abel- Remusat. Pecherches sur les langues tartars, т. 1, стр. 306. Салышт. Ч.Валиханов. Сочинения. СГЖ, 1904 
(Зап. РГО, т. XXIX), стр. 50-51. 
30 J. Klaproth. Tableaux historiques de l´Asie. Paris,1825, стр.162.Кара, ошонуку эле: Asia Polyglotta, Paris,1823, 
стр. 237.  
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Грумм-Гржимайло31) тибиндеги азыркы окумуштуулардын динлиндердин же 
кыргыздардын ак саргыл же «индогерман» тиби жөнүндөгү пикирлерине карама-каршы, 
ошондой эле, байыркы мезгилде байланышы болгон делинген имишке таянып, 
кыргыздарды славяндарга тектеш деп эсептешкен башка изилдөөчүлөргө (Ю. Маркварт32) 
карама-каршы, кыргыз расагенези жөнүндөгү маселени тарыхый планда коюу керек. 
Динлиндер менен усундардын ак саргыл расанын (Homo Nordius) жана кыргыздарда 
жарым-жартылай сакталып калган ак саргыл расанын чыгыш сибирдик раса тарабынан 
сүрүлүүгө учураганы өзгөрүлгөн тарыхый шарттардын негизинде расалык типтин 
мыйзамченемдүү түрдөгү өзгөрүшү болуп саналат. 

Ак саргыл расаны изилдешкен советтик окумуштуулар (Дебец33) краниологиялык 
материалдарга гана таянышат да, уруулардын тарыхый тагдырларына байланыштуу 
расалык тибинин өзгөрүп кетишин эсепке алышпайт. 

Чарбанын түрүнүн өзгөрүшү — көчмөн мал чарбачылыгынын өнүгүшү эмгектин 
(көчмөндүү турмуш менен байланышкан) башка мүнөзүн пайда кылган, бул өз кезегинде, 
мүмкүн, белгилердин корреляциондук байланыштуулугу жөнүндөгү мыйзам боюнча 
адамдардын организминин структурасынын (бойдун өсүшү, брахицефалдуулук (баш 
сөөктүн өзгөрүшү, пигментация) өзгөрүшүн, тамак-аштын өзгөрүшүн пайда кылып, бул 
сөзсүз түрдө адамдын физиологиясына, а мүмкүн морфологиялык да өзгөчөлүктөрүнө 
таасир берген, ал эми социалдык түзүлүштүн өзгөрүшү, атап айтканда, эндогамиянын 
бузулуп, башка расалык типтер менен аргындашууга шарт түзгөн — дал мына ушул 
шарттардын бири-бири менен үзгүлтүксүз байланышкан жыйындысы ак саргыл расанын 
чыгыш сибирдик раса менен алмашылышы жөнүндөгү маселени чечүүдө эске алынууга 
тийиш. Ф. Энгельстин «Маймылдын адамга айланышында эмгектин ролу» деген эмгеги 
биз тараптан сунуш кылынган биринчи эки пунктту өзгөчө баса белгилөөгө негиз берет34. 

Байыркы динлиндердин кыргыздар менен байланышы жана алардын жарым-
жартылай түрктөшүүсү жөнүндөгү коюлган маселеге байланыштуу байыркы түрк 
тексттеринин айрым маалыматтарына көңүл буруу керек, алар байыркы түрктөрдүн 
динлин тибиндеги уруулар менен болгон өз ара мамилелерин байкап, билүүгө мүмкүндүк 
берет. 

Биринчи уйгур каганы Моюн-Чурдун (1-уйгур династиясы) атынан жазылган 
Селенгадагы эстеликте төмөнкүдөй жазуу бар: 

...bars julga čik tapa jorudum ikinti aj tört jügirmika kämtä toqydym ol j(il)…ičikdi. 
«Барс жылы (750-ж. — А.Б.) ЭКИНЧИ айдын 24-күнү Кем (Енисей) дарыясынын боюнда 

чиктерге каршы жүрүшкө аттандым... ал жерде аларды талкаладым»35; же: 
Čik tapa bina ytym iši jar tapa ay är ytym, körü at dim, qyrqyz qan Kögmän järintä. 
«Мен чиктерге каршы миңдеген кошуун жөнөттүм, алардын союздаштарынын өл- 

көсүнө аздык эрди жиберип, ага абайла, кыргыз ханы Көгмөн жеринде деп айттым»36. 

31 Грумм-Гржимайло. Корс. чыг, анын төмөнкү чыгарм менен салышт.: «Когда прои- зошло и кем было 
вызвано расселение монголов». Изестия РГО, т. XV, в. 2;]. К1арго(Ь (ТаЫеаих... стр. 168) да байыркы 
кыргыздарды ак жуумал расага таандык кылган. 
32 J. Marquart. Көрс чыг, стр. 67. В. Бартольддун төмөнкү рецензиясы менен салышт.: «Русский исторический 
журнал», № 7, стр.155. 
33 Г. Д е б е ц. Еще раз о белокурой расе в Центральной Азии. Северная Азия, 5—6, М, 1931. 
34 Ф. Энгельстин адам организминин түзүлүшүндө жана өнүгүшүндө эмгектин жана тамак-штын ролун толук 
талдап чыкканына көңүл буруп кетемин. Анын макаласынын аталышы да кокустук эмес Адамдын расалык 
тибинин өзгөрүшү жөнүндө маселени чечүүдө биздин изилдөөчүлөрүбүздүн бул жобону өз алдыларына 
таптакыр коюшпаганы таң каларлык. 
35 G. Ramstedt. Zwei Uigurische Runeninschriften in der Mongolei. Journal SFOug, XXX, 1913, чыгыш жагындагы 7-
сап. 
36 G. Ramstedt. Көрс.чыг. 
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       Могилян-хандын эстелигинде төмөнкүдөй текст бар: Alty otuz jašzma čik budun qyrqyz 
birlä jajy boldu käm käčä.Cik sülädim. Örpöntä son üštim süsin sančtum. 

«Отуз алты жашымда ЧИК жаңа кыргыз эли биригип, мага жоо болду- Кемди кечип өтүп 
чиктерге (согушка) жөнөдүм, мен алар менен Орпенде салгылашып, алардын аскерин 
талкаладым»37. 

Ушуга окшош маалымат Күл-Тегиндин текстинде да бар: Ay budun jajy boldu. Qara Költa 
sonüštimiz. Kül Tägin bir qyry jašajur ärti Alp Šalig äkin binip oplasy tägdi. Az ältäbärig tutmady. 
Ar budun anda joq boldu. «Кара-Көлдө сайыштык. Күл-Тегин 41 жашта эле. Ал өзүнүн Алп 
Шалгы ак боз атына минип, аздардын Элтеберин кармай алган жок, (бирок) аз эли 
кырылды»38. Тонукуктун текстиндеги «аз» уруусунан чыккан жол көрсөткүч жөнүндөгү 
айтылганды эскертип кетем39 ж.б. 

Байыркы түрк эстеликтеринен келтирилген тексттерден көрүнүп тургандай, чик жана 
аз уруулары кыргыздарга кошуна болуп, чиктер Енисейден чыгышта, аздар — батыш 
тарабында жашашкан. Чиктерди түрк же енисей-остяк урууларынын кайсы бири менен 
окшоштуруу азырынча кыйын, анткени биздин колубузда бул уруулардын этнонимикасы 
боюнча материалдар жок. Аздарды енисей-остяк уруулары ариндер менен окшоштурса 
болчудай, мында «аг» жана «аз» терминдериндеги акыркы «г»нын «г»га өтүп кетиши 
толук мыйзамченемдүү. 

Мүмкүн, «чик» уруу аты кыргыз коомунун айрым бир өкүлдөрүнүн энчилүү ысмы 
менен байланышта келип чыккан аталыштыр. Čigši же Čigsi тибиндеги ысымдар Чакул 
жана Кемчик-Кая-Башы тексттеринде чагылып турат40. 

Бул көрсөтүлгөн проблематиканын андан ары өнүгүшүндө, албетте, кыргыздардын 
гана эмес, ошондой эле, биринчи кезекте, Минусин ойдуңунун жана Саян-Алтайдын 
түркий тилдүү урууларынын этнографиясы боюнча материалдарды тартуу зарыл. 

Байыркы түрк тексттеринин маалыматтары далилдеп тургандай, мурда эле Кай 
Доннер тарабынан динлиндердин тукумдары менен окшоштурулган чик жана аз 
уруулары түрктөрдүн таасири астында да турган (Чыгыш түрк кагандыгынын кыргыздар 
аркылуу тийгизген таасири жөнүндө айтып жатабыз). 

Эгерде чиктер менен аздардын динлиндер менен (демек енисей-остяктар жана кеттер 
менен да) тектештиги жөнүндөгү гипотеза туура болсо, енисей-остяк жана кет 
лексикасынан кабыл алынган сөздөрдө ошол мезгилдеги түрк таасиринин изи бар. Биз 
негизинен түрк сөздөрүнө окшош, бирок енисей-остяк жана кет тилдеринин 
фонетикасына ылайык айрым өзгөрүүгө учураган сөздөрдү эске алып жатабыз. Буга 
төмөнкү типтеги сөздөрдү таандык кылгыбыз келет: кет.: balbas (кемпирдин сүрөтү), кырг., 
түрк.: balbal; жогоруда келтирилген кет сөзү: boru, кырг.: börü ж.б. 

Altun терминин да ушуга эле таандык кылса болчудай, анткени, бул аймактагы 
кийинчерээктеги түрк тилдеринде, мындай форманы байкаганыбыз жок (мүмкүн altyn 
формасындадыр). 

Бул уруулар менен бирге кыргыздар да, өз алдынча турган уруулар тобу катарында 
түрк этногенезисине катышкан. Бул легенда Н. Аристов тарабынан эң сонун талданып 
чыккан41; ал Чыгыш түрк кагандыгын түзүүгө катышкан тектеш түрк урууларынын ичинде 
Абакан менен Енисей дарыяларынын орто аралыгында жашаган кыргыздар да (цигу 

37 1 В.Радлов иП.Мелиоранский.ДревнетюркскиепамятникивКошо-Цайдаме.СПб., 1897, стр. 25. 
38 2В. Радлов иП. Мелиоранский. Көрс. чыг., стр. 31. 
39 W. Radloff. ATIM, Zveite Folge. 
 
40 W. Radloff. ATIM, стр. 326. Азуруулары түргөштөр менен кандайдыр бир байланышта болгон. Кара: Худуд 
ал-Аламда аздар жана тухсилер жөнүндө маалымат бар. 
41 Н.Аристов. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. 
Живая старина, год VI. СПб., 1896, вып. III—IV. 
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транскрипциясында) катышканын көрсөтөт. Бул легенда боюнча Енисей менен Алтайды 
мекендеген цигу уруулары түрктөргө тектеш уруулар катарында айтылат. Кыязы, VI к. 
карата, б.а. легенда айтылып жүргөн ченде Саян-Алтайдын, Тянь-Шандын жана Борбор 
Азиянын урууларынын этностук байланыштары ишке ашып, бул факт ушул уруулардын бүт 
бардыгынын «түпкү атасы» бир экендигин баян эткен легендага айланса керек. Өткөн 
доорлордо гуннулардын жана сянбилердин ролу менен камсыз кылынган саясый 
биримдик жана алардын тарыхый түзүлүшүнүн бир бүтүндүгү дал ошол «түп ата» болуп 
саналат. 

Кыргыздар, кытай булактарындагы байыркы гэгун же «цзянь-кунь», кечирээктеги 
«хягас», байыркы түрктөр боюнча «кыргыз» жөнүндөгү тарыхый маалыматтар гунну 
доорундагы кыргыз калкынын социалдык түзүлүшүн жана экономикасын мүнөздөп 
жазууга мүмкүндүк берет. Алар дыйканчылык менен кесиптенишкен, жарым-жартылай 
отурукташкан мал чарбачылар (скотоводы-пастухи) болушкан. Археологиялык 
материалдар мунун эң айкын далили болуп саналат. Таштык тибиндеги көрүстөндөрдүн 
негизинде Г. П. Сосновский тарабынан гэгундарга берилген мүнөздөмө, социалдык 
жагынан алганда, ошол доордо феодалдык мамилелердин генезиси болгону жөнүндөгү 
божомолдоого негиз жок экенин айтпаганда, каршы пикир туудурбайт42. 

Биздин замандын биринчи кылымдарындагы кыргыздар жөнүндөгү жазма 
даректердин жоктугу ошол мезгилдин (Чаатас тибиндеги көрүстөндөрдүн) археологиялык 
материалдарын изилдеп-үйрөнүү менен толукталууга тийиш; ал материалдар малды 
жайытта багуу түрүнөн көчмөндүү түрүнө өтүү учурун белгилейт, экономика жана 
социалдык түзүлүш жагындагы өнүгүүнүн үзгүлтүксүз багытын көрсөтүп берет43. 

Түрк доорундагы кыргыздар жөнүндөгү маалыматтардын алда канча толук экени 
шексиз44. Эстеликтердеги кыргыз руна жазуулары ушул доор үчүн башкы булак болуп 
саналат. Бул жазуулардагы маалыматтарды кытай булактарындагы маалыматтар жана 
археологиялык материалдар менен салыштырганда булактардын ар кыл топторунун 
маалыматтары окшош болуп чыкты45. Белгилеп кете турган нерсе, эстелик жазуулардан 
көрүнүп тургандай, кыргыздардын экономикасындагы башкы нерсе мал болгон (Элегеш, 
Бегре ж.б. эстелик жазууларын кара)46, ал эми бир гана эстелик жазууда эскерилген 
дыйканчылык (tarlyp — «айдоо жер», Улуг Кем Куликем эстелигиндеги жазуу47) байыркы 
кыргыздардын чарбасында олуттуу орун ээлеген эмес. Мындан көрүнүп тургандай, 
экономика жаатында кыргыз коому, негизинен, дыйканчылыкты эмес, мал чарбачылыгын 
өнүктүрүү багытын туткан, б.а. чарбасынын тиби боюнча көчмөн түрктөргө жакын болгон. 

Дыйканчылыктын жарым-жартылай сакталышы коңшулардагыдай baj тибиндеги 
жамааттык уюмдун бекемделишине мүмкүндүк берген48. Baj термини кыргыздардын 
эстелик жазууларына гана мүнөздүү, ал Моңголиядагы хан эстелик жазууларда учурабайт. 

Жамаат патриархалдык үй-бүлөлөргө бөлүнгөн, ал үй-бүлөлөрдүн курамы 
тексттердеги туугандык номенклатураларды талдоонун негизинде аныкталат (мисалы, 
Уюк Туран жб. эстелик жазуулар)49. 

42  Бул бапта VI—X кк. кыргыздардын тарыхы жөнүНдөгү бөлүм өтө кыска баяндалды, ант- кени VI—IX кк. 
байыркы кыргыз коомуна берилген кеңири мүнөздөмөнү окурман III жана V баптардан жана автордун төмөнкү 
эмгегинен таба алат: «Социально-экономический строй орхоно-енисейских турок», Л, 1946. Кара: Г. 
Сосновский. О находках Оглахтинского могильника», ПИМК, № 7-8,1933.  
43 Кара: С. Киселев. Разложение рода и феодализм на Енисее. Известия ГАИМК, в. 65, Л, 1933. 
44 W. Radloff. ATIM, III, стр. 299-346. 
45 Хягастар жөнүндөгү кытай маалыматтарын, кыргыз руна жазууларын жана байыркы кыргыз тарыхы боюнча 
археологиялык материалдарды айтып жатам Булактардын бардык түрлөрүнүн маалыматтарынын дал келиши 
алардын ар биринин белгилүү даражада туура экендигин көрсөтүп турат. 
46 W. Radloff. ATIM, III, стр. 311 ж.к.б.; 314 ж.к.6.; 
47 W. Radloff. ATIM, III, стр. 317. 
48 W. Radloff. ATIM, III, стр. 304, — «Altu baj bundunqa ärdim». 
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Үй-бүлө өлчөмү анын экономикалык абалы менен аныкталган — бир кыйла бай үй-
бүлөлөр алда канча ири болгон. Бул экономикалык жактан кубаттуу болгон үй-бүлөдө 
клиентеланын өнүгө баштаганы менен түшүндүрүлөт (Уюк Туран, Барлык ж.6. эстелик 
жазуулар)50. 

Тексттерде патриархалдык кулчулук да чагылтылган (киш, 1аз1, Барлык, Оя ж.б. 
эстелик жазуулар)51. 

Кыргыздардын социалдык түзүлүшүнүн мүнөзү — дыйканчылыктын түрүн аныктаган. 
Жайыт жер же айдоо жер — ар бир жеке үй-бүлөгө бекитилип берилген. Кыргыз 
коомунда парцелляризация орун алып калган болучу. Жеке бирөөгө таандык айдоо 
жердин —tarlujum дун бар экени Улуг Кем Куликемдин эстелик жазуусунда көрсөтүлгөн: 
«Менин 1сайын атамдын конушу», Бегренин эстелик жазуусундагы jafda tünürimä ж.б.52. 

Дал ушул парцелляризациянын негизинде калктын байларга жана кедейлерге бөлүнүү 
процесси жүргөн; бул процесс тексттерде бир кыйла ачык көрсөтүлгөн, ал эми калктын ар 
түрдүү социалдык топтору так дифференциацияланган терминологияда баяндоо түрүндө 
берилген. Аларга бир жагынан, är, alp, bäg, экинчи жагынан, kiši, gadaš ж.б. сыяктуу 
титулдар кирет53. Социалдык катмарлануу тамгаларда (эн белгилерде) да чагылтылган. Ал 
энчилүү тамгалар уруулук байланыштарды чагылдыруу менен, туушкандардын мүлктүк 
абалынын ар түрдүүлүгүн да көрсөтүп турат. Алсак, белги сакталып турганы менен, 
маркумдун социалдык абалына жараша ал белги көбүрөөк же азыраак шөкөттөлгөн. 

Таптык мамилелердин бир кыйла тереңдеп өскөнүнө карабастан, биз Чыгыш түрк 
кагандыгынан байкаган тарыхый өнүгүүнүн баскычтарын кыргыз коомунан так белгилей 
албайбыз54. Кыргыздарда бектер негизги социалдык ролду ойногон. Чындыгында кыргыз 
кагандыгы деген жок болучу55. 

Ошол эле убакта кыргыздардын автономдуулугу да байкалат (Кытайга өз алдынча 
элчилик жиберүү, арабдар жана Тибет менен соода жүргүзүшү, түрктөр жана уйгурлар 
менен болгон согуштары, бул окуялардын датасынан көрүнүп тургандай, чын-чынына 
келгенде кыргыздардын орхон түрктөрүнө жана уйгурларга толук баш ийген мезгили 
болгон эмес). 

Бирок бул кыргыз коомунун үстөмдүк кылуучу бөлүгүнүн түрк кагандыгы менен 
чырмалышып кеткендигин (мисалы, Барс-бегдин Могилян-хандын карындашына 
үйлөнүшү56) жана кыргыз элдин (äl) — мамлекеттин пайда болушун жокко чыгара 
албайт57. Мамлекеттин түзүлүү процесси жүрүп жаткан соң, байлардын, кедейлердин 
жана кулдардын ортолорунда карама-каршылык бар болуп турган соң, этногенездин 
аякталып бүтүшү үчүн, б.а. элдин пайда болушу үчүн, ошондой эле, атап айтканда, бир 
катар уруулар үчүн жалпы болгон кыргыз мүрзөлөрүнүн эстелик жазуусунун адабий 
тилинин калыптанышы үчүн зарыл шарттар түзүлүп калган эле. 

49 W. Radloff. ATIM, III, стр. 305. 
50 W. Radloff. ATIM, III, стр. 305 и 307. 
51 W. Radloff. ATIM, III, стр. 307 и 331. 
52 W. Radloff. ATIM, III, стр. 316. 
53 W. Radloff. ATIM, III, Кара: цитата келтирилген чыгарылышына тиркелген сөздүк. 
54 W. Radloff. ATIM, III, стр. 326. Каралып жаткан эстелик жазууларда көрсөтүлгөн «кыргыздын ханы» деген 
көрсөтмө өтө эле күмөндүү, анткени «кыргыздын» деген сөз жогорку өкүмдарын белгилөө үчүн «хан» же 
«каган» титулунун пайданылышы окшош титулатура менен эмес, ошол адамдын социалдык абалына 
байланыштуу гана айтылса керек. Кытайлар «каган» термининин ордуна «ажо» титулун колдонушат; кыязы, 
биз жогоруда көрсөткөндөй, бул түрктөрдүн «кожоюн» деген термини болсо керек. 
55 W. Radloff. ATIM, III, стр. 317. Кытайга жиберилген элчилик жөнүндө айтылат. Бул маселе боюнча негизги 
маалыматтарды кытай булактарынан издөө керек. Жогоруда цитата келтирилген Шоттун жана Бичуриндин 
эмгектерин карагыла. 
56 П. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина... 
57 W. Radloff. ATIM, III, сөздүктү кара. 
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Кыргыз тексттерине талдоо жүргүзүү көрсөткөндөй, түрк тексттерине салыштыра 
келгенде, анын өнүгүү деңгээли бир кыйла эски болуп чыкты. Эски (архаикалык) 
мамилелердин бир кыйла ачык байкалган калдыгы — тотемизм болуп саналат. Барс 
кыргыз тотеми болгон58. Коңшу типтеги мамилелердин өнүгүшүнө карабастан, уруу — 
(Алтун Көл эстелик жазуусу) дагы эле болсо чоң роль ойноп турган59. Кыргыздардын 
жазуусу да түрктөрдүкүнө караганда примитивдүүрөөк келет60. 

VII—VIII кк. кыргыздардын саясый тарыхы таптардын пайда болуу процессинин күч 
алганын, IX к. карата кыргыздардын социалдык түзүлүшүнүн өнүгүшүндө кескин секирик 
болгону белгиленет. Кыргыздар тарабынан 840-ж. уйгурлардын талкаланышы жана 
Моңголиянын басып алынышы мунун далили болуп саналат61. Кыргыздардын 
Моңголияны басып алышы, башка көчмөн коомдогу ушундай кубулуштарга окшоп таптык 
карама-каршылыктардын дүркүрөп өсүшүнө байланыштуу болгон62. 

Кыргыз коомундагы жогоруда баяндалган тарыхый процесс кыргыз элинин кура- лып, 
түзүлүшүн б.з. VI—IX кк. мурдараак эмес мезгилге, таптык мамилелер биротоло 
калыптанып бүткөн мезгилге таандык кылууга болорун көрсөтүп отурат. Гунну доорунда 
кийин кыргыз элинин курамына кирген түркий тилдүү уруулар куралып, калыптанган. 

Көрсөтүлгөн бул процесс экономикалык жактан — малды жайып багуу түрүнөн 
(скотоводство пастушеского типа) көчмөн мал чарбачылыгына өтүүгө, социалдык жактан 
— феодалдык типтеги мамлекеттин түзүлүшүнө негизденген болучу. Ошентип, кыргыз эли 
варвардык жана примитивдүү-кул ээлөөчүлүк абалдагы көчмөн коомдордо феодализм 
генезиси жүрүп жаткан шартта түзүлгөн. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

V бап 
КЫРГЫЗДАРДЫН VI—IX КЫЛЫМДАРДАГЫ КӨЗ КАРАНДЫ ЭМЕСТИК 

ҮЧҮН КҮРӨШҮ 
Чыгыш түрк кагандарынын мүрзөсү үстүндөгү стеллаларда, Күл-Тегин менен Могилян-

хандын эстеликтеринде түрк хандыгын негиздеген Бумын же Тумын кагандын өлүшүнө 
байланыштуу көңүл айткан уруулардын ичинде кыргыздар да эскерилет63. Бул окуя VI к. 
алтымышынчы жылдарына, же 553-ж. ченге таандык деп айтса болот. Каганды көмүүгө 

58 W. Radloff. ATIM, III, стр. 317. 
59W. Radloff. ATIM, III, стр. 332. 
60 Жалпы алганда байыркы түрк жазууларынын палеографиясы начар иштелип чыккан, ошондуктан жазуунун 
тигил же бул тибинин датасы жөнүндө так пикир айтууга болбойт. Кыргыз жазуусунун салыштырмалуу 
примитивдүүлүгү анын байыркылыгын билдирбей турганы ачык. 
61 В. Бартольд. Киргизы, стр. 16. 
62 Биздин төмөнкү макалабызды кара: «О роли завоеваний в исторической концепции Карла Маркса», ПИМК, 
№ 3-4,1933. 
63 Салышт. Хандын мүрзөсүнө коюлган эстелик. 
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келгендердин арасында ошол кезде чыгыш түрктөрүнө салык төлөбөгөн, аларга дегеле 
көз каранды эмес уруулардын өкүлдөрү да болгон64. 

Ушундан кийин көпкө узабастан кыргыздар чыгыш түрк каганы Кигин (бул каган Муюй 
жана Янду деп да аталган) тарабынан жеңип алынган уруулар катары эскерилип, алардын 
аймагы чыгыш түрк каганы жеңип алган аймактын түндүк чек арасы катарында айтылат65. 
VI к. кыргыздардын чыгыш түрктөрүнүн бийлиги астында болгон-болбогону азырынча 
белгисиз бойдон калууда, бирок кандай болсо да, алардын ортосунда согуштук 
кагылышуулар болуп турган. Ушундай эле абал жөнүндө кытай булагы да билдирет, анда 
кыргыз урууларынын батыш түрк каганы Ибн Дулунун (638—ж. такка отуруп, 653-ж. өлгөн) 
бийлиги астында калганы айтылат66. Бул жерде сөз батыштагы, тянь-шандык кыргыздар 
жөнүндө болуп жатканы айдан ачык, бизге бул фактыга бир аз төмөнүрөөктө токтолууга 
туура келет. 

Кыргыздардын Хангай районунда жашаган сыртардуш (кытайча сеянто) урууларына 
баш ийип турганы VII к. биринчи жарымына таандык болсо керек67. Кандай болгондо да, 
тардуштардын бийлик чек араларынын кеңейиши 628—638-ж. аралыгына таандык68. 
Тардуштардын бийлигинин кеңейиши 630-жылдардан кийинки, Чыгыш түрк 
кагандыгынын каганы Хели Кытайдын протектораттыгы астына өтүүгө аргасыз болгон 
мезгилге туура келсе керек69. Гуннулардын мурдагы жерлерин ээлеп алып, түндүктө 
Байкалга чейин жеткен тардуштардын ханы Инандын күч алышы да дал ушул мезгилге 
туш келет70. 

Бул жерде Байкалдын эскерилиши ээликтин түндүк чек арасын билдирген, айтыла 
жүргөн эле негизи жок сөз. Анткени бул аймакта, Байкалдын батыш тарабында (бирок ага 
параллель жаткан райондо) кыргыздар мекендеп тургандыктан, кыргыздар 
тардуштардын мамлекетинин курамына кирген деп болжолдоого болот. Эмнеси болсо да, 
кыргыздар жөнүндөгү кабарында кытай тарыхы кыргыздардын 648-жылга чейин тардуш 
уруулар союзуна баш ийип турганын белгилейт71. 

Кыргыздарды тардуштардын акими — сылифа башкарып турган, бул түрктөрдүн 
элтебер титулуна дал келет. Түрк тексттеринде элтебер термини өзүнүн каганы болбогон 
жана элтебер-сылифа деп аталган акимдер башкарган элдерге колдонулган72. Кыргыздар 
али да болсо өзүнүн жергиликтүү акимдери — бектер тарабынан башкарылган айрым 
уруулар тобунан турган. Тардуш акими таянган геси, гүйшабо жана ами беги ушундай 
башкаруучулар болушса керек73. 

645—646-жж. тардуштар кытайлар тарабынан талкаланып, бул, кыргыздарга алгачкы 
жолу кытайга өз алдынча элчилик жиберүүгө мүмкүндүк берген. Бул биринчи элчилик 
жөнүндө Бегренин эстелигиндеги руна жазуусу билдирет74. 

Чыгыш түрк кагандыгынын түзүлүшү кыргыздар үчүн зор мааниге ээ болгон. Бул 
баарынан мурда, көчмөн түрктөрдүн кыргыздардын маданиятына, а мүмкүн, 
экономикасына тийгизген таасиринен көрүнгөн. Кыргыздарга түрк сөздөрү, ошол эле 

64 Салышт. мисалы, Тибет, Кытай уруулары ж.б. 
65 Суйшу,гл89;И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр. 267. 
66 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин.Собрание сведений...,ч. 1, стр. 351. 
67 Тяншу,гл. 1406; И. Бичурин.Собрание сведений...,ч. 1,стр. 448. 
68 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин.Собрание сведений...,ч. 1, стр. 427 ж.к.6. 
69 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр. 293 ж.к.6. 
70 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин.Собрание сведений...,ч. 1, стр. 427. 
71 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 448. 
72 Сылифа-элтебер терминдеринин дал келери жөнүндө, кара: F.Hirth. Nachvorte zur Inschrift des 
Tonjuquq.ATIM, 1889. 
73 Таншу, гл 1406; И. Бичурин, Собрание сведений...,ч. 1, стр. 448. 
74 W. Radloff. ATIM, стр. 317, салышт. стр. 302; Таншу, гл. 1406; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 
448. 
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учурда жазуусу да кире баштаганы шексиз. Кыргыздар Борбор Азиянын талааларында 
дүркүрөп өсүп жаткан түрк этногенетикалык процесске тартылган. Муну менен эле бирге, 
Борбор Азияда Чыгыш түрк кагандыгынын, Жети-Сууда Батыш түрк кагандыгынын жашап 
турушу кыргыздардын улуу цивилизациялардан белгилүү бир даражада четте калышына 
алып келген; мисалы, Кытай сыяктуу өлкөлөр менен кыргыздар түздөн-түз байланыша 
албай калган. 

630-ж. кытайлар тарабынан талкаланган Чыгыш түрк кагандыгынын биринчи 
династиясы кулайт75. Күч-кубатка ээ болуп алган Кытай алыскы талаа аймактарына, атап 
айтканда, Түштүк Сибирге чейин кирип барат. Кыргыздардын ак сакалы (сылифа) Шибокүй 
Ачжан императордун сарайы менен жекече байланыш түзүү үчүн Кытайга жөнөйт76. Кытай 
императору Тайцзун Шибокүйгө кытай аскер чиновниги деген титул ыйгарып, кыргыз 
урууларынын башкы башчысы болуп дайындалып, Янь-чжань акимчилиги деп аталган 
түндүк дубанды башкарган кытай акимине баш ийип калат. 

Белгилеп кете турган нерсе, ошол учурда Кытайда Ли Линдин тукумдарынан чыккан 
император падышалык кылып, кытайлар кыргыздарды Ли Лин менен байланышта 
караган, мына ушул жагдайдан улам кытай сарайы башка көчмөн элдерге караганда 
кыргыздарга бир канча жылуу мамиле жасаган. Кытай императорлорунун бири — Чжун 
Цзун бир жолу кыргыз элчисин өзүнө чакырып алып: «Силердин падышаңар мени менен 
бир уруктан, ошондуктан мен аны башка вассалдардан айырмалаймын» деп айтканы 
жылнаамада жазылып калган77. 

Бирок бул «тууганчылык байланыштарга» карабастан кыргыздар кытай сарайына бир 
кыйла сейрек каттап турат. Отуз үч жылдын ичинде (650—683-жж.) алар эки гана жолу 
барып, андан кийин кайрадан 13 жыл бою катташкан эмес. 

Мунун себеби, Чыгыш түрк кагандыгы 683-жылдан бери тарта өзүнүн мурдагы күч-
кубаттуулугуна жетишкен болучу. Бул күч-кубаттуулукту кыргыздар менен жакшы 
мамиледе болгон Гудулу каган калыбына келтирет. Кандай болгондо да, кыргыз эстелик 
жазууларында (У йбат) Гудулу каган (Тачам деп да аталган) менен достук коштошуу 
жөнүндө айтылып, өлгөн кыргыздын Гудулунун аскери менен кандайдыр бир байланышы 
болгону, анын ал аскерлер менен бир катар түрк урууларына каршы жортуулга барганы, 
анын бир түрк ханын өлтүрүп, өзүнүн мүрзөсүнө ошол хандын балбалын койгону жөнүндө 
бүдөмүк билдирүү бар78. Сыягы, кыргыздар Гудулунун түргөштөргө каршы согушуна 
катышса керек. 

Борбор Азияда VII к. аяк ченинде түрктөрдүн дүйнөнүн төрт тарабы — Кытай, 
кидандар, Орто Азия жана кыргыздар менен көп сандаган согуштары жүрүп турган79. 

VIII к. башы кыргыздар айлана-тегерегиндеги чыгыш түрктөрү менен согушуп турган 
мезгил болгон. Бул согуш 710—711-жж. кышында болгон жана бул окуяга байыркы түрк 
стелаларында бир катар жазуу арналган80. Бул жортуул түрк кагандарынын кеңешчиси 
болгон Тонукук деген атактуу түрктүн мүрзөсү үстүндөгү стелада бир кыйла толук 
жазылган81. Анын эстелик жазуусунан көрүнүп тургандай, бир эле учурда Кытай 
императору, «он ок түрктөрү» (сөз кечирээктеги түрктөр жөнүндө болуп жатат, кара: VIII 
бап) жана «көбүнчө кыргыздардын күчтүү каганы биздин душманыбыз болгон»82 деп 
айтылат. 

75 История СССР, ч. Ш-Р/, стр. 99. 
76 Таншу, гл 1406; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 448. 
77 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин.Собрание сведсний..,ч. 1, стр. 449. 
78 W. Radloff. ATIM, стр. 243 ж.к.6. 
79 История СССР, ч. III—IV, стр. 480 ж.к.б. 
80  Баарынан мурда Могилян-хандын, Күл-Тегиндин жана Тонукуктун стелаларында. 
81  Тонукуктун тексти Radloff тарабынан ATIM,Zeite Folge де басылган. 
82  Тонукуктун тексти. 
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      Түрктөр негизги соккуну кыргыздарга урууну чечишкен, текстте бул жортуул толук 
баяндалат. Бул жүрүштүн баянын В. Бартольддун интерпретациясында келтиребиз: 
«сыягы, бул согуш 710—711-жж. болсо керек; жазууда кыргыз менен салгылашып, аларды 
жеңип алганы жөнүндө кыскача гана айтылат; Көгмөн тоосу, б.а. Саян тоо кыркасы 
аркылуу өткөндөгү кыйынчылыктар жөнүндө бир кыйла толук айтылат. Бул тоо аркылуу 
өтүүчү кар басып калган жалгыз аяк жол болгон; Тонукук аз элинин бир адамынан Аны 
дарыясын бойлой жалгыз аяк кууш жол бар экенин билет. Адамдар адегенде атчан 
жүрүшүп, анан дарыя менен жогору тарапка аттарын жетелеп, бактарды кармап (калыбы, 
жыгач таякты го), жөө жөнөшөт. 

Алдыдагы кошуун карды таптап жол салып, алардын артынан аскерлер жөнөшөт; 
ошентип ашуудан өтүшкөндөн кийин, дагы он сутка бою калың карды жиреп отуруп, 
кыйынчылык менен түзгө түшүп келишет; жол көрсөткөн адамды алдамчы деп табышып, 
өлтүрүп салышат. 

Аны дарыясына жеткенде аскерлер аттарына минип, кыргыздар тарапка ыкчам жүрүш 
менен жөнөшөт; ал душманды капыстан басып алат»83. 

Бул салгылашта өзү да катышкан Күл-Тегиндин урматына коюлган эстелик жазууда 
жортуулдун өзүнө караганда салгылашуунун өзү жөнүндө толугураак баяндалат. Жазуу 
төмөнкүнү билдирет: «Күл-Тегин жыйырма алты жашында кыргызга карай жортуулдадык. 
Найза бою карды жиреп, Көгмөн черин ашып, кыргыз журтун уйкуда бастык. Каны менен 
Суңа черинде сайыштык. Күл-Тегин Байыркунун ак боз айгырын минип, опуруп тийди; бир 
эрин окко учурду, эки эрин удаа сайды, ал чабышта Байыр- кунун ак боз айгырынын 
жамбашы сынды. Кыргыз канын өлтүрдүк, элин чаптык».84 

Кыргыздар менен болгон согуштун себеби тексттин башка бир, тилекке каршы, бир аз 
бузулуп калган жеринде айтылат: «... Барсбек эле. Кан наамын мында биз бердик, 
сиңдимди жар кылып бердим. Өзү жаңылды, каны өлдү, эли кул болду. Көгмөн жер-суусу 
ээсиз калбасын деп, аз кыргыз элин курчап келдик»85. 

Келтирилген руна тексттеринен көрүнүп тургандай, түрктөрдүн 710—711-жж. 
кыргыздарга каршы жортуулу кыргыздардын жеңилиши жана алардын үстүнөн, анчалык 
узакка созулбаган түрк бийлигинин орношу менен аяктаган. Түрктөрдүн кыргыздарга 
болгон үстөмдүгү да жетишерлик бекем болгон деп айтууга болбойт. Согуштун ийгиликтүү 
болгондугунун натыйжасында 693-жылдан 716-ж. чейин башкарган түрк каганы 
Мочжонун (кытай булактарында ушундайча аталат, ал Капаган деп да аталган) мүрзөсүнө 
кыргыз каганынын балбалы коюлат. Балбал Капаган каган салгылашкан уруунун жол 
башчысынын бедизи болгон. Кыргыз каганынын балбалы Мочжонун мүрзөсүндөгү 
балбалдардын катарынын эң башына коюлган, бул аркылуу кыргыздар менен болгон 
согуштун мааниси белгиленген. 

Байыркы түрк тексттеринин мазмуну кыргыздар менен түрктөрдүн бир эле жолку 
согушу менен байланышкан эмес. Бирок булактарда кыргыз урууларынын канчалык 
мезгил бою түрктөрдүн бийлиги астында болгону айтылган эмес. 732-ж. түрктөрдүн 
атактуу жоокери Күл-Тегиндин сөөгүн коюу азасына көңүл айтуу үчүн кыргыз каганынан 
Чур Тардуш Инанчу келет86. Мындагы кызык нерсе бул, биринчден, кыргыздарда 732-ж. 
эле өз каганы болгону; экинчиден, жиберилген элчинин ысымы да кызыгууну туудурат. 
Бул ысым кыргыз титулу ынанчу жана тардуш титулу «чур» дан турат, бул болсо биз 

83  В. Бартольд. Киргизы, Фрунзе, 1927, стр. 13. 
84 П.Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина. ЗВОРАО, т. XII, в. 2—3. (Бул тексттин кыргызча котормосу 
төмөнкү китептен алынды: С. Сыдыков, К. Конкобаев. Байыркы түрк жазуусу (VII—X кылымдар). Бишкек, 
2001-ж., 71-6. — СМ., котормочу.). 
85 П. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина. (котормосу төмөнкү эмгектен алынды: С. Сыдыков, К. 
Конкобаев. Көрсөт. чыг., 68-6. — С.М., котормочу). 
86 Күл-Тегиндин эстелиги. 
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жогоруда белгилеген кыргыздар менен тардуштардын уруулук байланыштары жөнүндө 
кабар берет. 

Кыргыздардын Кытай императору Сюань-Цзун (713—755) падышалык кылып турган 
мезгилде Кытайга өз өндүрүшүнүн буюм-тайымдарын алып, төрт элчилик келип кетет 
деген кытайлардын билдирүүсү да көңүл бурууга татыктуу87. Көрүнүп тургандай, ошол 
мезгилдин кайсы бир жылдарында кыргыздар Кытайга элчилик жиберип турган соң, 
жетишээрлик өз алдынчалыкка ээ болушса керек. Сыягы, бул элчиликтер Сюань-Цзундун 
өмүрүнүн акыркы жылдарында барып турса керек, анткени кыркынчы жылдардын башы 
ченге чейин түрктөр саясый жагынан али күчтүү болуп, алардын көчүп-конуп жүргөн 
жайлары кыргыздардын Кытайга барчу жолун бууп турган эле88. 746-ж. таандык Селенга 
текстинде дал ошол Көгмөн тоөлорунда жашап, өзүнүн кошуундарын жөнөтүп турган 
кубаттуу кыргыз ханы жөнүндө эскерилет89. 

758-ж. Кытайга кыргыз элчилигин жиберүү токтойт. Мунун себебин кытай булактары 
«бул мамлекетти уйгурлар жеңип алгандан кийин кыргыз элчилиги Ортолук падышалыкка 
(Кытай) өтө албай калышты» деп түшүндүрөт90. Бул окуя уйгур каганы Гэле Маяньджонун 
(745—759) аракеттерине байланыштуу болгон91. Кыргыздардын уйгурлар тарабынан 
жеңилип калганы жөнүндө Каракорумдан табылган уйгур каганынын стеласындагы кытай 
жазуусу да айтып турат. Бул текстте мындай деп айтылат: «Адегенде Гянь-гунь мамлекети 
бар эле, анын жаа менен куралданган 400 жоокери болгон. Алар (көтөрүлүштү, ж.б.), 
бирок каганы акылдуу, эр жүрөк, керемет жоокер эле, аткан огу жаза кетчү эмес. Гянь-
гунь каганы саадактын айынан (б.а. анын огунан) каза болду; уйлары, жылкылары, эгини, 
курал-жарактар тоодой болуп үйүлдү; мамлекетинин иши (гянь-гунь ээлиги) токтоду; 
алардын жеринде тирүү жан (калган жок)»92. 

Бул эстелик 808—821-ж. таандык. Кыргыздар ошол учурда өз алдынчалыгынан 
ажырап калгансыйт, бирок абал таптакыр андай эмес эле. Биринчиден, Таншунун 
маалыматынан көрүнүп тургандай, кыргыздар жеңилгенден кийин, VIII к. экинчи 
жарымында кыргыз каганы уйгур каганынан — Пицьсе Туньге Гинь титулун алат93; демек 
кыргыздар эч кандай жок кылынбай эле кайра уйгур каганынын колунан кандайдыр бир 
түрдөгү өзүн өзү башкаруу укугун алып отурат. 

Экинчиден, кыргыздардын бийлик ээси Ажо уйгурлардын бир аз начарланышынан 
пайдаланып, «өзүн өзү каган деп жарыялап»94, түргөш тукумунан чыккан (Чүй 
өрөөнүндөгү уруулар) өз энесин жесир каныша95 деп, карлуктардын башчысы ябгунун 
кызы болгон өз аялын каныша деп жарыялайт96. 

Кыргыз каганынын мындай иш-аракетинен улам, кыргыздар кайрадан күч-кубаттуу 
болуп кеткен экен деп чоочуркап, аларга каршы аскерин жиберет, бирок кыргыздарды 
талкалай алган эмес. Бул күрөш жыйырма жыл бою созулуп, уйгурлар үчүн терс натыйжа 
менен аяктайт. Тескерисинче, бул күрөштүн жүрүшүндө уйгурлар белгилүү бир даражада 
алсырап, алар 840-ж. кыргыздар тарабынан толук талкаланат. 

87 Таншу, гл 1406; И. Бичурин. Собраниесведений...,ч. 1, стр. 449. 
88 Чыгыш түрк кагандыгын айтып жатабыз. 
89 G.Ramstedt.Zwei Uigurische Runeninschriften in der Mongolei. Journal SFOug, XXX, 1913, стр. 24. 
90 Таншу,гл 140б;И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 449. 
91 Таншу, гл 1406; И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. 1, стр.384—393. 
92 В. Васильев. В сборнике трудов Орхонской экспедиции, III. (Анын төмөнкү эмгеги: «История и древности 
Восточной части Средней Азии от X до XIII века с приложением китайских известий о киданях, чжуржитах и 
монголо-татарах. ТВОРАО, ч. IV, СПб, 1859). 
93 Таншу,гл 1406; И.Бичурин, Собрание сведений.., ч. 1, стр. 449. 
94 Таншу,гл1406; И.Бичурин, Собрание сведений.., ч. 1, стр. 449. 
95 Таншу, гл. 1406; И.Бичурин, Собрание сведений.., ч. 1, стр. 449. 
96 Таншу, гл 1406; И. Бичурин, Собрание сведений..,ч. 1, стр. 449. 
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Кыргыздардын башчысы кокусунан минтип айтпагандыр: «Сенин күнүң бүттү. 
Жакында сенин алтын ордоңду алып, алдына атымды байлап, өз туумду саямын. Эгер 
мени менен салгылашкың келсе, анда тез кел; анте албасаң тезинен кет»97. 

Уйгурлар менен болгон согуш кыргыздар үчүн акыры жеңиш менен аяктады. Буга 
кыргыз колун уйгур каганынын ордосуна алып келген, уйгур кол башчысы Гүйлу-Баганын 
(Гүйля Мохэ) чыккынчылыгы да жардам берген98. 

Уйгур каганы өлтүрүлүп, анын ордосу өрттөлүп, мурасчы-тегиндер качып кетишет. 
Кыргыз каганы чоң олжолуу болуп, Таң үйүнүн мурдагы ханзаадасы, уйгур каганынын 
аялы Тай-хону туткундап алат. Ал кайрадан Кытайга жөнөтүлүп, бирок жолдо аны коштоп 
бараткан кыргыз элчиси уйгурлардын Угэ-ханы тарабынан өлтүрүлүп, каныша колго түшөт, 
ал Кытайга 843—жылы гана араң жетет99. 

Жогоруда баяндалган окуялардан көрүнүп тургандай, уйгур каганына коюлган 
стеладагы 808—821-жж. таандык жазуу чындыкка ылайык келбейт. Уйгурлар 
кыргыздарды толук талкалай алышкан эмес. Тескерисинче, кыргыздар окчунураак жашап 
турганынан пайдаланып, күчүн топтоого, уйгурларга каршы ийгиликтүү жортуулга чыгып, 
840-ж. алардын негизги аймагы болгон — Моңголияда биротоло талкалап, Орхондогу 
ордосун (Хары-Бамаз урандысы) басып алууга жетишет. 

Кыргыз жортуулунун ийгиликтүү аякташына уйгурлардын өзүндөгү ич ара чыр- 
чатактар да жардам берген; алардын ак сөөк өкүлдөрүнүн бири Гүйлө-фу деген неме түрк 
уруулары шато менен бирдикте 839-ж. уйгур каганы Чжан-Синге каршы көтөрүлүш 
чыгарат100. Уйгур каганы өзүн өзү өлтүргөндөн кийин, башкаруучу болуп, анын жашы жете 
элек уулу Кэси-Тегин дайындалат. Ички чыр-чатактарга кошумча кыш катуу болуп, мал 
(койлор менен жылкылар) кырылып, уйгурларды катуу алсыратат. Уйгур ордосундагы 
мындай кырдаал кыргыздарды уйгурларга каршы түп көтөрүлө аттанууга ыңгайлуу шарт 
түзөт. 

Уйгурлардын бир бөлүгү карлуктарга, дагы бир бөлүгү — Тибет менен Кытайга кире 
качат. Калган он үч уруусу 841-ж. мартта Угэ-тегинди каган көтөрүшөт; ал 846- ж. өзү 
өлгөнгө чейин кыргыздар менен согушун уланта берген101. 

Мына ушундан кийин кыргыз каганы өзүнүн ордосун Селенгага жакын аймактагы 
Думан (Танну-ола) дубанына көчүрүп келет да, Кытай менен өз ара дипломатиялык жана 
соода мамилелерин кайрадан калыбына келтирет. Кытай императору У-Цзунь кыргыз 
эличилерин чоң урматтоо менен кабыл алып, кыргыз элчисин Бохай падышачылыгынын 
өкүлүнөн жогору отургузат. 

Ошол маалда кытай императору кыргыздардын өлкөсүнө жооп кылып тартуулары 
менен элчилерди жиберүүгө жана алардын өлкөсү жөнүндө толук маалыматтарды жазып 
келүүгө буйрук берет. А түгүл кыргыз мамлекет башчысынын портретин тартып келүүгө, 
ал эми кыргыз каганынын ысмын, жогоруда эскерилген Ли Линдин102 тукуму катарында 
кытай падышаларынын санжырасына киргизүүгө көрсөтмө да берет. 

Уйгурларды талкалагандан кийин кыргыз ордосунун Енисейдин түштүк жана түштүк-
чыгышына, атап айтканда, Селенга дарыясына көчүрүлүшү кытай жылнаамаларынын 
маалыматтары менен гана эмес, кыргыз руна тексттери менен да ырасталат; ал текстте 

97 Таншу, гл. 1406; И.Бичурин, Собрание сведений..,ч. 1, стр. 449. 
98 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин,Собрание сведений-.,ч. 1, стр. 450. 
99 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин,Собрание сведений...,ч. 1, стр.450. 
100 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин,Собрание сведений..,ч. 1, стр.418—419. 
101Таншу, гл. 1406; И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 419—423. Чыгыш Түркстан- да уйгур 
маданиятынын башталышы ушул окуяларга байланыштуу. 
102 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин.Собрание сведений...,ч. 1, стр. 143. 
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уйгур кагандыгын жеңип алган кыргыз каганынын ысмы да айтылат. Бул кызыктуу текстти 
толук келтиребиз103. 
       «Уйгур жерине мен Яглакар Хан Ата келдим. 

Кыргыз уулумун. Мен Бойлямын, бактылуумун жана сабырдуумун. 
Мен атактуу Бага-Тарканмын, жогорку Буйрукмун. 
Менин атак-даңкым күндүн чыгышы менен батышына жетти. 
Бай элем. Короом (мал үчүн) он, жылкым сансыз эле. 
Жети иним, үч уулум, үч кызым, асыранды уулум бар эле. 
Мен кызымды калыңга бердим. Устатыма жүз эр, турак жай бердим. 
Балдарымды, кыздарым менен уулдарымды көрдүм. Мен эми олдүм. 
Менин урпактарым, устатымдын (насааты) менен болгула, ханга ак кызмат кыл- гыла 
Улуу уулум жортуулга кетти эле. 
Эр жүрөк уулумду көрө албай калдым». 
Келтирилген текст кыргыздардын тарыхы үчүн өтө баалуу. Тексттин биринчи сабы 

уйгур жерин жеңип алган кыргыз каганынын ысмын ачык көрсөтүп турат. Анын ысмы — 
Яглакар104. Кыргыздар уйгурлар менен болгон ийгиликтүү согуштарынан кийин өзүнүн 
саясый борборун Селенга дарыясынын боюна көчүрүшкөнүн жогорто көрсөткөн элек. Бул 
биз талдоого алып отурган текст уйгурлардын биринчи каганынын урматына коюлган 
эстеликтен алыс эмес жерде, Суджиде табылган. Сыягы бул эстелик уйгурлардын 
талкаланышы жөнүндөгү окуяны түбөлүккө сактап калуу үчүн тургузулса керек. 

Кытай императору көргөн иш-чаралар менен катар, кыргыздар да жөн отуруп калган 
эмес. Бул эстеликте, чыгыш түрк кагандарынын, ошондой эле уйгур жана кыргыз 
кагандарынын стелаларындагы тийиштүү тексттерди чегишкен кытай бедизчилеринин 
оймо-чиймелери баарынан көбүрөөк байкалып турат. 

Кыргыз каганы зор саясый таасирге эгедер жана өтө бай болсо керек. Анын Бага 
Таркан, Буйрук титулдарында анын бийик даражасы жана аскер катмарына 
(сословиесине) таандык экени көрүнүп турат. Анын атак-даңкынын күндүн чыгышы менен 
батышына жеткени жөнүндөгү маалымат да өтө кызык. 

Бул метафора анын кеңири жоокерлик ишмерлиги менен байланыштуу экени айдан 
ачык. Анын атак-даңкы тараган өлкөлөр жөнүндөгү кабар, цитата келтирилген саптарды 
кыргыздардын 843-ж. жортуулдарынын бирин баяндаган кытай тексти менен 
байланыштырууга мажбурлайт. Кеп төркүнү мында: 847-ж. уйгур каганы Энян-Тегин 
башкарып турганда уйгурлар биротоло алсырап калышат. Таншунун маалыматына 
караганда, «Беш жүздөй атак-даңктуу төрөлөрү жана жогорку даражалуу чиновниктери 
гана калып»105, алар Амурдун жогорку жагында жашаган Шивэй урууларына баш 
калкалашат106. Кытай шивэйлерден уйгур каганын кайтарып берүүнү талап кылганда, 
каган аялы Галу, уулу Дуса тегин, тууган-туушкандары жана коштоп жүргөн дагы тогуз 
адамы менен батыш тарапка качууга аргасыз болот. 

Калган уйгурларды жети шивэй уруусу (отурукташтыруу үчүн) өз ара бөлүп алышат. 
Ушуга байланыштуу кыргыз каганы Або (Бойля?) демейде түрк тексттеринде буюрук 
термини менен атала турган министри менен 70000 кол алып, «шивэйлерге басып кирип, 
калган уйгурларды алып, Кумдуу талаанын (Гоби) түндүк тарабына кай- тып келет»107. 

103 G.Ramstedt.Zwei Uigurische Runeninschriften in der Mongolei. Journal SFOug, XXX, 1913, стр. 6. 
104Яглакардын ысмы жөнүндө кара: С. М а л о в. Новые памятники с турецкими рунами. Сб. «Язык и 
мышление», т. VI—VII, 1936, стр. 276. 
105 Тан шу, гл 1406; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 424. 
106 Шивэйлердин кайсы этноско таандыгы белгисиз, сыягы, тунгус-манжур урууларынан болсо керек. 
107 Таншу, гл 1406; И. Бичурин.Собрание сведений.., ч. 1, стр. 424. 
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Сыягы, ушул жортуул Бойлянын колуна көптөгөн байлыкты, өзү айткан он короо 
малды тийгизсе керек. Бул согушта алар уйгурларды туткундап, кулга айландырып, 
алардын жуз адамын өзүнүн устатына берет. Айтмакчы, «устат» эстелик жазууда 
сириялыкча «мар» деген сөз менен аталган, бул анын манихейчилигин далилдеп турат. 
Бөйлянын мүрзөсүндөгү стеланын тексти уйгур каганы Моюн-Чурдун стеласынан 
байкалып турган, уйгур палеографиясына мүнөздүү тамгалар менен оюлуп жазылган108. 

Эстеликтин Селенгада, б.а. 841-жылдан кийин гана кыргыздардын карамагына өткөн 
аймактан орун алганы эстеликтин бул датадан мурда орнотулбаганын айгинелейт. Экинчи 
жагынан, бул эстелик X к. башы ченден кеч эмес мезгилде, кыргыздар бул аймакты 
таштап кетүүгө аргасыз болгон мезгилден кийин да орнотулушу мүмкүн эмес. 

Яглакар-хан Манжурия урууларынын арасынан орун-очок таап, жайланышып алган 
Уге-каганды 843-ж. дагы кайрадан куугунтукка алып, Кытайдын он сегиз чек ара 
округдарын катуу жабыркаткан уйгур көчмөндөрүнө каршы күрөштө кытай сарайына 
жардам берген. 

Көрсөткөн жардамы үчүн кыргыз каганы грамота жана Цзун-ин-Сюн-у Чен-Мин Каган 
титулун алат109. Бирок 846-ж. У-Цзунь өлгөндөн кийин кыргыздарга көрсөтүлгөнү жаткан 
сый-урматтар Кытайдын жаңы императору Сюань-Цзундун тушунда Кытай 
министрлеринин кеңешинде, кыргыздардын күчүн анчалык жогору баалабагандыктан 
жана Кытайдын жардамы менен аны күчтөнтүп жибербейли деген ниетте четке кагылган. 
847-ж. кыргыз каганы Яглакар кайтыш болуп, жаңы кыргыз каганына ин-Сюн-у Чен-Мин 
деген мурдагы эле ардактуу титул кайрадан ыйгарылат110. 

Бул окуялардын кыскача баяндамасы «Манас» эпосунда легендага айландырылып 
чагылдырылган. Чындыгында, «Чоң казатта» кыргыздардын кытайларга каршы күрөшү 
жана Манастын баатырларынын Бэйжин шаарына жортуулу көрсөтүлөт. Манастын 
соратниги Алмамбет кыргыз болбосо да, Манастын ишине берилген адам. Экинчи 
катардагы каармандардан Бурулча да кыргыз эмес, Эсен-хандын кызы болгон. 

Манастын жортуулунда Эртиш дарыясы менен катар Орхон дарыясы (Моңголия) да 
эскерилет. 

Эпосто баяндалган окуяларды карап чыгуу менен жана аларды белгилүү тарыхий 
окуялар менен салыштыра отуруп, эпикалык баяндын түпкү негизин өзүнүн башкы 
белгилери боюнча турмушта болгон тарыхый окуялар түзөт деген корутундуга келбей коё 
албайсың. Бейжинге жасалган жортуулдун сүрөттөлүшүнө жана ал шаардын жалгыз 
турганына карап, бул шаар кытай Бейпини эмес, дал Бейтин шаары, б.а. байыркы 
түрктөрдүн шаары Бешбалык деп түшүнүүгө аргасыз болосуң. 

Эгер ушундай болсо, анда жанына жакын жерде Бешбалык шаары жайгашкан Орхон 
дарыясынын эскирилиши да түшүнүктүү болуп чыгат. Кытай булактарынан бизге белгилүү 
болгондой, Яглакар-хандын жан жолдошу да кыргыз эмес эле, бул жерде Гүйлу-Бага 
менен Алмамбеттин ролдору да дал келип жатат. Акырында, кытай канышасы Тай-хону да 
эпикалык Бурулча менен окшоштурса болчудай. 

Жогоруда айтылгандардан тарыхый Яглакар менен легендарлуу Манас бир эле адам 
деген ой туулат. Мындай окшоштуруу жогоруда талдоого алынган окуялардан улам гана 
келип чыккан жок. «Манас» баатырдык эпосу кыргыз элинин саясый жана экономикалык 
эң зор жогорулашынын доорунда гана пайда болушу мүмкүн. Кыргыздардын тарыхында 
дал ушул мезгил залкар эпос «Манастын» алгачкы уюткусун түзгөн айрым баяндар менен 
дастандардын жаралган мезгили экени айдан ачык. 

108 Уйгур палеографиясы жөнүндө биздин төмөнкү макалабызды кара: «Руническая надпись в уйгурской 
рукописи». Заметки ИВАН, № 7. 
109 Таншу, гл 1406; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 451. 
110 Таншу, гл. 1406; И.Бичурин. Собрание сведений..,ч. 1, стр. 462. 
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Кийинчерээктеги айтуучулар алгачкы сюжеттердин реалдуу образдары менен 
байланышын жоготуп коюшуп, энчилүү аттарды, турмуш-тиричиликтин мүнөзүн, 
кырдаалды жана географиялык чөйрөнү өзгөртүп жиберишкен. Алмамбеттин, Бурулчанын 
ысымдары жана мурда айтылып жүрүп, кийин айтуучулардын эсинен чыгып, унутта 
калып, башкалар менен алмашылган ысымдар ушундайча пайда болгон. Кийин Манас 
деп аталып жүргөн (бул кыргыздардын өзүнө да белгисиз) Яглакардын ысмы да эл 
жадынан ушундайча жок болуп кеткендир. Моңголиядан табылган бир кыргыз эстелик 
жазуусунда ысмы кокустан сакталып калган Яглакар-хан гана эпикалык баатырдын түпкү 
образы боло алмак, анткени кыргыз элинин өткөндөгү баатырдык тарыхынын өзгөчө ай 
жаркын барактары дал ушул адам менен байланышкан. 

Эпос кийин өсүп-өрчүп, улам жаңы сюжеттер менен байып отурган, бирок Яглакар-
хандын мезгилиндеги окуялар эпикалык дастандын өзөгү болуп кала берген111. 

Тилекке каршы, кытай булактарында кыргыздардын 847-жылдан кийинки саясый 
тарыхы жөнүндө маалыматтар дээрлик жок. Ал булактарда 860-жылдан 873-жылга 
чейинки аралыкта Кытайга кыргыздардан дагы үч элчилик келгени гана белгиленет112. 
Кыязы, 873-жылдан кийин кыргыздар Лян-Чжоу жана Дунь-Хуан аймактарында жашаган 
уйгурлардын куч-кубатынын кайрадан жогорулашына байланыштуу Борбор Азиянын 
аймагында өз таасирин жогото баштаса керек. Уйгурлардын бугу уруусунан чыккан, 
Бешбалыкта жашап турган башкы улугу Цзунь Чыгыш Түркстандагы Карашар жана Бугюр 
шаарларын ээлеп алып, Кытай императорунан 874-жылы хан деген титул алат113. 

Чыгыштан келген кидан урууларынын көбөйүшү кыргыздарды өздөрүнүн иш- 
аракеттерин Чыгыш Түркстанга жакын аймактарда жүргүзүүгө мажбур кылат114. Бирок 
алардын жарымы 924-жылы Моңголияны ээлеп алган кидандардын кысымы астында 
түндүккө ооп кетишет, экинчи бөлүгү болсо X кылымдын акыры ченде (70— 80-жж болсо 
керек) Пенчул (Үч-Турфан) шаарын ээлеп алат115. Худуд ал-Алам кол жазмасынын 
маалыматына караганда, Кашкар аймагында ягма элинин, Тибеттин, Кытайдын жана 
кыргыздардын ортолорунда чек ара өтөт116. Тибет менен болгон байланыш жөнүндө 
кыргыз эстелик жазуусу (Чакул) кабарлайт; анда: «Мен эрдигимди билгизип, Тибет ханына 
бардым, элчи катары бардым жана аткардым(?)». Башка бир текстте (Алтун-Көл) да Тибет 
ханы эскерилет да, маркум соодагер катарында «дүйнө- нүн төрт бурчунда болдум»117 
деп билдирет. 

Сыягы, уйгурлардын убактылуу жогорулашы жана кидандардын күч алышы 
кыргыздардын түштүктөгү чек арасын батыш тарапка, Тянь-Шанга жакын аймакка карай 
өзгөртүүгө мажбурлаган окшойт. Кыргыздардын карлук урууларына (Жети-Суу) гана эмес, 
чигилдер (Ысык-Көл) менен туксилерге (Чүй өрөөнү) да кошуна болуп калганы кокустук 
эместир118. Бул фактылар кыргыздардын Тянь-Шанда пайда болушу жөнүндөгү маселени 
кайра карап чыгууга мажбурлайт. Жазма даректер VIII—X кк. кыргыздар Тянь-Шанга ооп 
келишкен деп айтууга негиз берет. Анда эмесе кыргыздардын жана Кыргызстандын 
тарыхы үчүн зор мааниси бар болгон бул маселени талдап чыгууга өтөлү. 
Хягастар жөнүндөгү маселени талдап жатып, биз хягастардын батыш чек арасы Енисейден 
бир кыйла алыс экенин көрсөткөн элек. Эгерде бул хягастардын Енисейден Орто Азияга 

111  Биздин көз карашыбыз К. Рахматуллин тарабынан анын «Улуу патриот укмуштуу Манас», Фрунзе, 1942 
деген эмгегинде колдоого ээ болгон. 
112 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр. 452. 
113 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 426. 
114 Кидандардын келиши кыргыздардын бир бөлүгүнүн Тянь-Шанга ооп кетишине себеп болсо керек. 
115 V. Minorsky. Hudud al-Alam «The regions oft he World» a persion geography, London, 1937. 
116 V. Minorsky. Hudud al-Alam. В. Бартольд.Очерк истории Семиречья. стр. 92—93. 
117 W. Radloff. ATIM, стр. 318, 332 ж.к.б. 
118 V. Minorsky. Hudud al-Alam. 
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чейин жапырт жайгашып турганын билдирбегенде да, эң болбоду дегенде Орто Азия 
менен тыгыз байланышы болгонун далилдеп турат119. Мында бизди хягастар «туштугүндө 
Тибет менен, түштүк-батышында Гэлолу менен чектешип турат» деген маалымат 
баарынан 1юбүрөок кызыктырат120. 

Тилекке каршы, бул маалыматтын кайсы мезгилге таандык экени белгисиз, кыязы, 
мындай абал бүткүл Таң дөору үчүн мүнөздүү болсо керек; бул жөнүндө бир аз төмөндө 
кытай булагы айгине боло алат, анда хягастардын Даши, Туфань жана Гэлолу менен 
дайыма достук байланышта болгону айтылат121. Бирок гэлолу-карлуктар Жети-Суу 
аймагын алар хагястар менен достук байланышта болгон учур ченде гана мекендеп 
турушса керек. Бул 758-жылдан кийинки малымат, ошентсе да ал Жети-Сууда 751-
жылдын июнь айынан бери тарта гана келе баштаган арабдар менен достук мамиледе 
болгонун көрсөткөн дарек менен да айкалышып турат122. Демек хягас-кыргыздардын 
ээлиги Тянь-Шанга түздөн-түз канатташ жаткан болот. 

Биз бул жерде алардын араб-дашилер менен соода байланыштары болуп турганына 
гана жол беребиз. VIII к. арабдардын соода жолу (эч болбогондо X к. чейин) Испижабдан 
чыгып, Тараз аркылуу Суябга барып, анан Жогорку Барсхандан (Ысык-Көл) түштүккө, 
Чыгыш Түркстанга бурулган123. Мындай болгондо, Жети-Суунун чыгыш бөлүгүндө 
карлуктардын, арабдардын соода жолунун жана Чыгыш Түркстандын ортосунда чектеш 
жер болгон. Кыргыздар бул аймакка кирип келишкен. Бул аймакта өзүнүн абалын 
бекемдеп алуу максатында хягастардын түргөштөрдүн жети-суулук урууларынан чыккан, 
Пицьсе Туньге Гинь деген титулу бар өкүмдары уйгурлардын күч-кубатынын 
начарлаганынан пайдаланып, өзүн каган деп, теги карлук аялын катун деп жарыялаганы 
бекеринен эместир124. VIII кылымдын аягы — IX кылымдын башы чендеги Жети-Суу 
уруулары менен хягас башкаруучуларынын мындай туугандык байланыштарын биз 
жогоруда келтирген фактылар менен айкалыштырганыбызда кыргыздардын Тянь-
Шандын жака-белдери менен түздөн-түз байланышы болгонун шексиз түрдө далилдеп 
турат. 

Кытай булактарынын ушул маалыматтарын Истахринин (951-ж.) Жети-Сууда, тагыраак 
айтканда, Тянь-Шанда (Фергананын, Илактын жана Шельжинин кендерине канатташ) 
кыргыздардын жашап турганы жөнүндөгү билдирүүсү да толуктап турат125. Бул жөнүндө 
түшүнүк берип, В. Бартольд мындай деп жазат: «Мүмкүн, Кыргыздар азыр (X к. — А.Б.) 
карлуктардын союздашы катарында тогуз-огуздарга каршы көтөрүлүп, Жети-Суунун 
жарымын, өзүнүн азыркы мекенин ээлеп алышса керек»126. 

Башка мусулман булактарында кыргыздардын Тянь-Шанда жашагандыгы жөнүндө 
маалыматтардын жок болушу, алар бул жердеги калктын басымдуу бөлүгүн түзбөгөнүн, 
кыргыз деген аталыш Енисей аймагына карата колдонулганын, ал эми Тянь-Шандык 
кыргыздар мында башкача аталышканын гана көрсөтүп турат. 

Биз бул жерде Н. Аристовдун Тянь-Шанда кыргыздардын бир бутагы болгон усундар, 
кийинчерээктеги нушибилер мекендеп турган деген гипотезасына кайрадан 

119 В. Бартольд. Очеркистории Семиречья, стр. 93. 
120 Таншу, гл 1406; И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. 1, стр. 449. 
121 Таншу, гл 1406; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 449; даши-арабдар же жалпы эле Орто-
Азиянын калкы (даши-тажик), туфан — Турфандын жана Тибеттин калкы, гэлолу-карлуктар. 
122 Бартольд бул күрөшкө чоң маани берген, анын сөзү боюнча, бул күрөш Орто-Азияда кайсы маданият — 
араб же кытай маданияты үстөмдүк кылат деген маселени чечкен. 
123 А. Бернштам. Архелогический очеркСеверной Киргизии. Фрунзе, 1941, стр. 66 ж.к.6. 
124 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин. Собрание сведений...ч. 1, стр.449. 
125 Истахри С. Волиндин котормосу боюнча. 
126 В. Бартольд. Очерк., стр. 20. 
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кайрылабыз127. Усундарды кыргыздардын бир бутагы катарында кабыл ала албайбыз.       
Жогоруда көрсөтүлгөндөй, кыргыздардын батыш бутагы өз алдынчалыкка эгедер жана 
усундарга карата душмандык мамиледеги уруулардын тобу катарында белгилүү. Бир 
мезгилдеги күч-кубаттуу усундар нушиби деген аталыш менен жашоого тийиш болгон 
жана жашаган деген сыяктуу маалымат Н. Аристов өзү келтирген жазма булактардан 
дегеле байкалбайт. 

Н. Аристовдун Нушиби союзунун уруулар тобун кыргыз урууларынын аталышы менен 
байланыштырууга жасаган аракети чоң көңүл бурууга татыйт. Мында, баарынан мурда, 
белгилеп кете турган маанилүү нерсе, ал тарабынан эскерилген кыргыз уруулары ассык 
жана кущу, же кущук кытай булактарындагы «гэшу» жана «ассиги» уруулары менен 
байланыштырылгандыгында Чынында да, Таншу нушибилердин беш уруусун атап келип, 
ассиге жана гэшу урууларын белгилейт128. 

Ошентип нушиби уруулары менен кыргыздардын ортосунда кандайдыр бир 
этногенетикалык байланыш түзүлгөнсүйт. Нушиби уруулары Түндүк Тянь-Шанда, атап 
айтканда, Чу жана Талас дарыяларынын аралыгында орун алып турган. 

Бирок нушиби уруулары кечирээктеги кыргыздар менен гана эмес, мурдагы усундар 
менен да байланышта болгон. Буга Н. Аристовдун ой-пикири эмес, биз азыр төмөндө 
келтире турган жазма булактар далил боло алат. Тонукуктун эстелик жазуусунда мындай 
деп айтылат: Usyn bundatujurtta jaldy galur ärti, б.а. «биз усундар союзунун өргөлөрүнө 
токтодук»129. В. Радлов эстелик жазуунун мындан мурдагы сабында сөз болгон бул 
союздун түшүндүрмөсүн кытай аймагынан издеген130. 

Бирок бул туура эмес. Эстеликтеги сөздөр толук түшүнүктүү. Тонукук түрк каганы (сөз 
Илтерес жөнүндө болуп жатат) Шандун деңизине жетип, ал жерде 33 шаарды кыйратты, 
андан усун союзунун боз үйлөрүнө жетип, ошол жерде калды, ошондуктан кытай каганы 
түрктөрдүн душманы болуп калды жана «он ок» (батыш) түрктөрү да түрк каганынын касы 
болуп калды деп билдирет131. 

Ырдын түзүлүшүнөн ачык көрүнүп тургандай, усун союзунун боз үйлөрүн басып алдык 
деп батыш түрк каганынын душман болуп калганы, дал ошондой эле, кытайдын 33 
шаарынын кыйратылышы Кытай императорунун ачуусун келтиргени айдан ачык. Бул 
жортуулдар VII к. аягы ченге, мүмкүн, VIII к. башы ченге туура келет; бул мезгилде Батыш 
түрк кагандыгынын аймагында нушиби уруулары үстөмдүк кылып, алар кытай кол 
башчысы Судинфандын жортуулунан кийин да өз алдынчалыгын сактап турушкан. 

Нушиби урууларынын бул союзу түрк булагында усундар союзунун боз үйлөрү деп 
аталган. Ушундан келип, нушиби урууларынын усундар менен болгон белгилүү бир 
байланыштарын таанууга болот. V кылымда эле усундар өзүлөрүнүн автономдуулугун 
сактап, а түгүл Ферганага өз элчилерин жиберип, кытай элчилерине жол көрсөткүчтөр 
менен котормочуларды кошуп берип турганы132 алардын атынын, айрыкча көчмөн 
элдердин арасында унутулбаганынан кабар берет. Бирок усундар — кыргыздар эмес. 

Эгерде б.з.ч. 1-кылымда эле усундардын курамына батыш цзянь-кунь уруулары кирген 
болсо, анда цзянь-кундар VII кылымга чейин, курамында байыркы кыргыз уруулары 

127 Н. Аристов. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности, 
стр. 24. 
128 Таншу, гл. 1406; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр. 356. 
129 W. Radloff. ATIM, 2>е11е Ро1§е, стр. 10-11. 
130 W. Radloff. ATIM. Көрс чыг., стр. 49. 
131 «Šandun (balyqqa) talui ü (gürk)ä tägürtim, üč atuz balyq sančdy Usyn bundatujurtta jaldy galur ärti. Tabyač 
gajan jaƳymyz ärti Onoq gany jaƳymyz ärti», — К а а 1 о Көрс чыг. стр. 11. Р.ШгСЬ Шандун дегенде азыркы 
Шандун провинциясын эмес, Чжили деп түшүнүү керек- тигин көрсөтөт. Салышт. В. Бартольд. «Новые 
исследования об орхонских надписях», ЖМНП, т. 325,1902, стр. 236. 
132 Вейшу, гл. 102, л. 7а; И. Б и чу р и н. Собрание сведений.., ч. II, стр. 138. 
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ассиги жана гэшу деген аталыштарда сакталып калган нушиби уруулар союзуна усундар 
кошулуп кеткен мезгилге чейин жашап тура алмак. Эгерде усундардын тушунда цзянь-
кундар али автономдуу болуп, түндүк гуннулар менен бирдикте усундар менен 
кангүйлөрдүн ортөсунда буферди түзүп турган болсо, анда VI кылымда алар нушиби 
урууларынын айрым бир бөлүктөрү гана болгон, ал эми азыркы кыргыз элинин курамына 
«ассык» жана кущу урууларынын майда тайпалары катарында гана келип жеткен. 

Ошону менен эле бирге, VII кылымда Жети-Сууга уруулардын андан кийин да келип 
турганы жокко чыгарылбайт. Буга далил катарында батыш түрк каганы Ибн Дулунун өмүр 
баянына байланышкан кытай булактарынын маалыматтарын карап көрөлү. Таншуда 
мындай деп айтылат: Ибн Дулу Хилиши каган менен узакка согушту, акырында, 638-ж. 
Иле дарыясында алар ар кимисине тиешелүү өз ээлик чектерин бөлүп алышат. Ибн Дулу 
батышта, Чу — Таласта калат, Хилишинин ээлиги чыгышка созулуп жатат133. Бирок көпкө 
узабастан Ибн Дулу сясми (белгисиз эл) жана гэгу урууларын багынтып алат. Гэгу — 
кыргыз аталышынын транскрипциясы. Сыягы, мында тянь-шандык кыргыздар жөнүндө 
сөз болуп жатса керек. Анткени Дулунун жана енисейлик кыргыздардын ээликтеринин 
ортосунда Хилишинин ээлиги жаткан болучу. Дулу кагандын кыргыздарды багынтып 
алышы Хилиши уруулары менен кагылышпай ишке ашып отурат. Тянь-Шань кыргыздары 
багындырылгандан кийин гана Дулу кагандын аскер башчысы (сылифа) Хилишинин 
ээлигине кол салып, Хилиши Ферганага качууга аргасыз болуп, ошол жакта каза табат. 

Дулу кагандын активдүү ишмерлиги улам кеңейе берет, ал Чыгыш Түркстанда бир 
катар ээликтерди багынтып, чоң олжого ээ болуп, көптөгөн аскер туткундарын, атап 
айтканда, Согдианадан, колго түшүрүп алат. Кытай тарыхынын маалыматы боюнча, ал 
«бардык туткундарды карамагындагылар менен бөлүшпөй, жеке өзү ээлеп 
алгандыктан»134, көчмөндөрдүн кул ээлөөчү ак сөөктөрү тарабынан каршылык пайда 
болот. Бул чыр-чатактарды пайдаланып, ассиго уруусунун башчысы ага каршы көтөрүлүп 
чыгат; ассиго, биз жогоруда көрсөткөндөй, Тянь-Шанда жашаган кыргыздардын бир 
бөлүгү болгон. 

Ибн Дулунун жана андан кийин бийликке келип, бир эле убакта Түндүк 
Кыргызстандын аймагында да өкүмдарлык кылып турган кагандардын ишмерлиги 654-ж. 
Дулу өлгөндөн бир жыл кийин кытай кол башчысы Судинфандын жортуулунан кийин 
токтойт135. Судинфан Иле менен Чудагы түрктөрдү талкалап, Таласка жетет. 
Көчмөндөрдүн мурдагы дубандары префектураларга бөлүнөт136. Бирок бул жерде кытай 
үстөмдүгү бир кыйла даражада номиналдуу гана болуп, уруулар өз маданиятын, а түгүл 
өзүн өзү башкаруу укугун сактап калган. 

Ошол учурда, белгилүү болгондой, 47 жылдын ичинде (657—704-жж.) 9 негизги жана 
ондогон майда акимдердин алмашылганына карабай, Чыгыш түрк кагандыгы да 
Кытайдын үстөмдүгү астында кала берген. Башкаруучулардын мына ушундай үстөкө-
босток алмашылып, уруулардын үзгүлтүксүз жүрүп турган күрөштөрү мезгилинде Тянь-
Шандагы кыргыз урууларынын ролун толук ачып көрсөтүү дайыма эле мүмкүн боло 
бербейт, бирок жогоруда келтирилген маалыматтар кыргыз уруулары Тянь-Шандын 
калкынын бир бөлүгү болгонун жана анын саясый тагдырына олуттуу түрдө 
катышкандыгын жетишерлик ынанымдуу далилдей алат. 

Кыргыздардын таасири маданий эстеликтерде да байкаларлык. Жогорку Таласта 
Каллаур тарабынан байыркы түрк руна тамгалары менен чегилген жазуусу бар төрт таш 
табылган. Мүрзө үстүндөгү стелалардын палеографиясы жана эпитафияларынын түзүлүшү 

133 Таншу, гл 1406; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 331. 
134 Таншу, гл 1406; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 353. 
135 Таншу, гл 1406; И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 358. 
136 История СССР, ч. Ш-1Ү, стр. 800. 
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— нагыз кыргыздардыкы, ал бизге енисейлик мүрзө эстеликтеринен белгилүү, бирок ал 
бизге тааныш болгон Орхон руна жазууларынан кескин айырмаланат. Ошол эле Талас 
өрөөнүндө, Кыргыз Ала-Тоосунун ашуусунан, капчыгайлардын биринен табылган жыгач 
таякчадагы жазуу да ушундай эле палеографиялык белгилери менен айырмаланат137. 
Акырында, биз буга Бахты кыштагы ченде табылган, кыргыз палеографиясынын мүнөздүү 
белгилери ачык байкалган жазуусу бар кытай күзгүсүн да кошуп көрсөтсөк болот. 

Бардык ушул маалыматтар Түндүк Тянь-Шанга кыргыз уруулары Енисейде толук 
өлчөмдө белгилүү болгон маданиятты өзүлөрү менен кошо ала келишкен деп 
болжолдоого мажбурлайт. Эстелик жазуулардын тили байыркы түрк тили, ал 
кыргыздардыкынан айырмаланат, бирок, калыбы, биз жогоруда көрсөткөндөй, ал тил ар 
түрдүү расмий эстелик жазууларга колдонуу үчүн кабыл алынса керек. 

Жогоруда келтирилген фактылар VIII —X кк. доорунда кыргыздар Тянь-Шанда бир 
кыйла көп санда болгонун жана алар Енисей менен Борбор Азиянын гана эмес, Түндүк 
Кыргызстандын да тарыхый процессинин субъектиси болгонун ырастап турат. Тянь- 
Шандык кыргыздар жергиликтүү урууларга аралашып, сиңип кеткен, иш жүзүндө алар 
салмактуу саясый күчкө ээ болушкан эмес. Ошондуктан мусулман авторлору Тянь-Шандык 
кыргыздар жөнүндө толугураак жазууга маани беришпеген. Анын үстүнө, аларга Енисейде 
жашаган кыргыздардын негизги калкы белгилүү болгон эмеспи. 

Мына ошондуктан кытай жазмаларында негизинен Енисей кыргыздары жөнүндөгү 
маалыматтар берилет. X кылымдагы кыргыздар «Худуд ад-Алам»138 кол жазмасында 
төмөнкүчө сүрөттөлөт: «... кыргыздардын өлкөсүнөн көптөгөн жыпар (мускус) (кыргыз 
жыпары жөнүндө башка булактарда да айтылат) жана аң терилери, ошондой эле кайың 
жыгачтары (кабыгы болсо керек) жана бычактын сабы жасалуучу хуту мүйүзү сыртка 
чыгарылып турган; азыркы учурда буларды морждор менен нарвалдардын алыскы 
түндүктөн алынып келинген азуу тиштери деп далилдеп жүрүшөт. Кыргыз падышасы 
кыргыз-хакан (хаган) деп аталат». Ошол эле автордун айтканына караганда кулк-мүнөзү 
жапайы айбандарга бир кыйла окшош; өңдөрү серт, чачтары суюк, адилетсиз, мерезирээк 
келишет. Алар жоокерлиги менен айырмаланат, бардык кошуналары менен согушуп, 
касташып турушат. Алардын арабалары (же кайыктары), кой, уй жана жылкылары бар; 
алар суу, жайыт, жагымдуу аба ырайын жана шалбааларды издеп, көчүп жүрүшөт. Алар 
отко сыйынышат жана өлгөндөрүн өрттөшөт; чатырларда жана кепелерде жашап, 
аңчылык кылышат. Алардын чыгыш тарабында кыргыздардан чыккан фури деген эл бар; 
алар башка кыргыздар менен аралашпайт; таш боор, киши жегичтер; алардын тилин 
башка кыргыздар түшүнбөйт; алар жапайы айбандарга окшош. Кыргыз каганы жашаган 
шаар Кемижкент деп аталат. Тоолордо кыргыздардан чыккан кесим деген эл бар; алар да 
чатырларда жашап, аң терилерин, жыпар, хуту жана башкаларды даярдоо менен 
кесиптенишет. Кыргыздардан чыккан башка да эл бар, алардын тили карлуктардын 
тилине жакын, кийимдери кимактардыкына окшош. Кыргыздардын бир да тайпасында 
кыштак да, шаар да жок; кагандан башканын баары чатырларда жашайт»139. 

Кыргыздар жөнүндөгү бул баянды негизинен XI к. автору Гардизи да кайталап, 
келтирилген маалыматтарды кыргыздардын пайда болушу жөнүндөгү легенда (IV бапты 
кара) жана тогуз-огуздардын өлкөсүнөн, б.а Чыгыш Түркстандан келе турган соода жолу 
жөнүндөгү маалыматтар менен толуктайт. 

137 Кара: С. Малов. Таласские этнографические памятники. Материалы Узкомстариса, вып. 6—7, М,—Л, 1936, 
стр. 17—38. ММассон.К истории открытия древнетурецких рунических надписей в Средней Азии, стр. 1—15. 
138 V. Minorsky. Hudud al-Alam. 
139 В.Бартольд. Киргизы. Фрунзе, 1927, стр. 21; Худуд ал-Аламдан келтирилген цитатанын кыргызчасы төмөнкү 
эмгектен алынды: В. В. Бартольд. Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы бо- юнча тандалма эмгектер. Бишкек, 
1997, 31-бет. — М. С, котормочу. 
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Гардизинин текстинин бир кыйла кызык жеринен үзүндү келтирели140: «Кыргыздарга 
барчу жол тогуз-огуздардын өлкөсүнөн, тактап айтканда, Чинжкеттен Хасанга алып барат; 
Хасандан Нухбекке, андан Кемиз-Арта чейин шалбаа аркылуу бир же эки айлык жана чөл 
аркылуу 5 күндүк жол. Кемизден Манбек-Луга чейин тоо аркылуу эки күн жол жүрөт, 
андан кийин токойго жетишет; Манбек-Лу деп аталган тоого чейин талаа, булактар, аң 
уулоочу жерлер башталат. Тоо бийик; ал тоодо киштер, тыйын чычкандар жана жыпар зат 
алынуучу антилоптор көп, токойлуу келип, аңдарга абдан бай; тоодо бир топ эле эл 
жашайт. Манбек-Лудан кийин Көгмөнгө келишет; жолдо жайыттар, тунук булактар 
кезигет, ал жерлер илбээсинге бай. Мындай жерлер менен төрт күн жол жүрүп, Көгмөн 
тоосуна жетишет. Тоо бийик, токойлуу, жолу кууш. Көгмөндөн кыргыздардын ордосуна 
чейин 7 күндүк жол; жол талаа жана шалбаалар аркылуу, тунук булактардын жана 
чытырман токойлордун жанынан өтөт, ошондуктан ал жакка душман бара албайт; 
кыргыздардын ордосуна чейинки жол бою токойлор өскөн. Кыргыз каганынын кошууну 
орун алган бул жер (өлкөдөгү) башкы жана мыкты жай; бул жакка үч жол аркылуу барууга 
болот; башка бардык жактарын бийик тоолор менен чытырман токой тосуп турат. Үч 
жолдун бири түштүккө, тогузогуздарга, экинчиси — батышка, кимактар менен 
халлуктарга, үчүнчүсү — талаага алып барат; фури деген чоң урууларга жеткенче үч ай жол 
жүрүү керек». 

Андан кийин Гардизинин текстинде төмөнкүлөр айтылат: «Кыргыздардын өлкөсүнөн 
жыпар, аң терилери жана хуту мүйүзүн алып келишет. Кыргыздар индустар сыяктуу өлүктү 
өрттөшөт да, минтип айтышат: «От — эң таза нерсе; отко түшкөндүн баары тазаланат, 
(ошондой эле) от өлүктү да ыпластыктан жана күнөөдөн арылтат». Кыргыздардын кээ 
бирлери уйга, башкалары шамалга, үчүнчүлөрү — кирпиге, төртүнчүлөрү сагызганга, 
бешинчилери шумкарга, алтынчылары кооз бак-дарактарга сыйынышат. Алардын 
арасында фагинун (?) деп аталган адамдар бар; алар жыл сайын белгилүү бир күндө бир 
жерге чогулушат, музыканттардын бардыгын алып келишет; чоң, шаңдуу той-тамашага 
даярданышат. Музьисанттар ойной баштаганда фагинун акыл-эстен танып, жыгылат, 
ошондо андан быйыл кандай окуялар болорун, жокчулук жана молчулук, жаан-чачын 
жана кургакчылык, коркунуч жана коопсуздук, душмандардын кол салуусу жана башкалар 
жөнүндө сурай башташат. Ал көп нерселер жөнүндө алдын-ала айтат жана 
айткандарынын көбү туура чыгат»141. 

Гардизи кыргыздардын түпкү теги славян төрөсүнөн келип чыккан деген уламышты 
айтып, мындай дейт: «Кыргыздардын славяндардан келип чыкканы алардын кызгылтым 
чачтарынан жана ак жуумал жүздөрүнөн (дагы эле) билинип турат»142. 

Гардизи келтирген байыркы маалымат кыргыздардын XI кылымда да бир кыйла 
даражада байыркы славяндарга да мүнөздүү болгон динлиндик кебете-түспөлүн сактап 
калышканын айтат. Мына ушул жерине байланыштуу В. Бартольд төмөнкүдөй эскертүү 
берет: «Кытай маалыматтары боюнча кыргыздар узун бою, сары чачы, кызыл жүзү жана 
көгүлтүр көздөрү менен айырмаланышкан (Иакинф. Собрание сведений..., 1, стр. 443). 
Мына ушулардын баары кыргыздар алгач түрк элине кирбегенин айгинелеп турат. 
Салышт. Radloff. Die Alttürkischen Inschriften, р. 424»143. 
       Рун тексттериндегидей эле кыргыз өлкөсү Көгмөн деп аталат. Гардизинин 
кыргыздардын тотемизми жөнүндөгү маалыматы да кызык; анын айтканы боюнча 

140 Гардизинин текстинин кыргызча котормосу төмөнкү эмгектен алынды: В. Бартольд. Кыргыз жана 
Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер, Бишкек, 1997, 73-74-66. — М. С, котормочу. 
141В. Бартольд. Отчет... стр. 110—111; келтирилген тексттин кыргызчасы төмөнкү эмгектен алынды: В. 
Бартольд. Кыргыз жана Кыргызстан... 274-6. 
142 В. Бартольд. Отчет... стр. 109. Кыргызчасын кара: В. Бартольд. Кыргыз жана Кыргызстан..., 273-6. 
143 В. Бартольд. Отчет... стр. 109. Кара: В. Бартольд. Кыргыз жана Кыргызстан..., 273-6. 
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кыргыздар уйга, шамалга, кирпиге, сагызганга, шумкарга, бак-дарактарга ж.б. сыйынышат. 
Гардизинин кыргыздардын шаманчылыгы жөнүндө айтканы кытай булактары тарабынан, 
ошондой эле Абу Дулеф (X к. автору) тарабынан да ырасталып турат. 

Худуд ал-Алам жана Гардизинин тексттеринде эскерилген фури уруусу «кури» 
уруусунун эле дал өзү, б.а. байыркы түрк тексттериндеги курыкандар жана кытай 
булактарындагы «гулигандар» болуп саналат. Бул уруулар Байкалдын батыш тарабын 
мекендеп турушкан. 

Абу Дулеф кыргыздар жөнүндө мындай деп билдирет (муну да В. Бартольддун 
баяндамасында беребиз): «алар таруу, күрүч жана төө этинен башка бардык малдын этин 
жешет; алардын сыйынуучу үйү жана өз жазуусу бар; алар сабырдуулугу жана аярлыгы 
менен айырмаланышат, шамды өзү өчмөйүнчө өчүрүшпөйт. Сыйынуу учурунда бир 
калыпта кыраат менен айтылуучу сөздөрү бар. Жыпары бар. Жылына үч жолу майрам 
өткөрүшөт. Алардын асабасы жашыл түстө. Алар түштүк тарапка карап сыйынышат. 
Планеталардан Сатурн менен Чолпонго табынышат. Марсты жамандыктын жышаанасы 
катары карашат. Жырткыч айбанаттар көп. Түнкүсүн жарык чыгара турган таштары бар, 
ошондуктан алар башка жарыкты колдонушпайт; ушул таштан алар гана буюм жасашат. 
Алардын падышасы элдин камын көрөт, алар да аны урматташат. Падыша отурган жерде 
жашы кырктан ашкан адамдар гана отура алышат»144. 

Айтмакчы, Абу Дулефтин кыргыздардын дыйканчылыгы менен мал чарбачылыгы 
жөнүндөгү маалыматы X—XI кк. кыргыздар өткөн мезгилдегиден сырткы түрү боюнча аз 
айырмаланышарын айдан ачык көрсөтүп турат. Мындай көрүнүш кечирээктеги авторлор 
өздөрүнөн мурдагылардын маалыматтарын кайталагандыктары, ошондой эле тышкы 
турмуш-тиричилиги жагынан кыргыздар өздөрүнүн салт болуп калган чарбасын улантып 
жаткандыгы менен байланыштуу болгон. Буга алардын салттуу көчмөн турмушунун жана 
мүрзө үстүндөгү эпитафиялардын жогоруда биз талдап чыккан тексттеринен көрүнүп 
турган социалдык түзүлүшүнүн таасири тийген. Кыргыздар Моңголияда үстөмдүк кылып 
турган түрк элдеринин акыркысы болгон. Алардын Енисейге жана Тянь-Шанга ооп кетиши 
бир катар булактарда кийинки доорлордо алар жөнүндөгү маалыматтардын жок болуп 
калышына алып келген. 

Бул абал алардын Тянь-Шанда көп сандаган саясый коомдоштуктар менен аралашып, 
жуурулушуп кеткендиги менен да байланыштуу болгон. Жергиликтүү урууларга караганда 
кыргыздардын аз санда болушунан улам алар Тянь-Шанда өз алдынча саясый абалга ээ 
боло алышкан эмес. 

Өздөрүнүн тарыхынын даңазалуу доорунан кийин Енисейге ооп келишкенде 
кыргыздар кидандардын, чжуржендердин жана моңголдордун кубаттуу борбор азиялык 
бирикмелери тарабынан калган бардык башка дүйнөдөн бөлүнүп турган болучу. Бул 
учурда алар батыш тарабында ягма, карлуктар, түндүк-батышында кимактар менен коңшу 
турушканы кыргыздардын түштүк-батыш байланыштарынын сакталып калганын 
далилдейт. 

Борбор Азиянын аймагына кирип бара алышпаганы менен, алар өзүлөрүнүн өз 
алдынчалыгын сактап туруу үчүн жетишээрлик күчкө ээ болушкан, муну батыш 
кидандардын кыргыздардын жерине кирип келүүгө жасаган (XII к. биринчи жарымында, 
1120—1124-жылдардын аралыгында) аракети ишке ашпагандан кийин, алардын алыскы 
батышка, Эмил дарыясынын бойлоруна ооп кетүүгө аргасыз болгону айгинелеп турат145. 
      Кыргыздардын X к. биринчи жарымында Борбор Азиядагы саясый карым-катнаштарга 
ургаалдуу катышуудан четтеп калышы алардын социалдык-экономикалык түзүлушүнун 

144 В. В. Бартольд. Отчет... стр. 21—22. Кыргызчасы төмөнкү эмгектен алынды: В. В. Бартольд. Кыргыз жана 
Кыргызстан.., 273-6. 
145 В. Бартольд. Отчет.. стр. 102—103. 
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өнүгүшүнө таасирин тийгизбей койгон эмес. VI—IX к. дүркүрөгөн тарыхый окуялар 
тарабынан бузулбай сакталып турган уруулук түзүлүш кыргыздар обочолонгон абалда 
калган шартта кайрадан күч-кубатка ээ боло баштайт. Орто Азиянын шаарларында 
өндүрүштүн өнүгүшү жана Орто Азиянын, Жети-Суунун, Чыгыш Түркстандын жана 
Кытайдын феодалдык шаарларындагы кол өнөрчүлүктүн буюм-тайымдарынын көп санда 
пайда болушу кыргыздардын кол өнөрчүлүгүнүн буюмдарына болгон суроо-талапты жок 
кылып койгон. Алардын өлкөсү кол өнөрчүлүктүн буюмдары ташылып келе турган жана 
сырьёлорду гана алып чыгып туруучу өлкөгө айланат, бул Худуд ал-Алам, Ибн Хаукаль 
жана башка бир катар авторлордун баянда- маларынан көрүнүп турат. 

Өзүлөрүн курчап турган өлкөлөргө салыштырганда кыргыздардын техникалык 
мүмкүнчүлүгүндөгү мындай өзгөрүүлөр (мунун натыйжасында соода-сатыктын мүнөзүнүн 
да өзгөрүшү) алардын өндүрүшүн кыскартып, анын бир кыйла ылдыйлоосуна алып 
келген. Кол өнөрчүлүк базасынын кыскарышы жана жаңы рынок талап кылып жаткан 
нерселерди өндүрүүнүн каражаты катарында аңчылыктын күч алышы кулдардын эмгегин 
кеңири пайдалануу үчүн мүмкүн болуучу базаны бүлүндүрүп салган. 

Кулдар эми кыргыздардын колуна алда канча аз тие баштаган эле. Мына ушул бардык 
шарттар, чогуу алганда кыргыздардын коомдук мамилелеринин өспөй, бир калыпта туруп 
калышына себеп болуп, алардын алга карай ургаалдуу кадамдарын узак мезгил бою 
матап турган. 

Ошондой болсо да, кыргыз коомунда феодалдык түзүлүштүн алгачкы белгилеринин 
пайда болушуна алып келген социалдык өнүгүү процесси токтобой жүрүп жаткан эле. 
Бирок бул маселени кароо бул эмгектин милдетине кирбейт. 
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VI бап 
КЫРГЫЗСТАН УСУН УРУУЛАР СОЮЗУ ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИН 

Кыргызстандын аймагындагы байыркы доорлорду археологиялык жактан изилдеп-
үйрөнүүнүн начардыгы анын эң байыркы мезгилдерден биздин заманга чейинки тарыхын 
ырааттуу түрдө чагылдырууга мүмкүндүк бербей отурат. Илимде ушул күнгө чейин 
Кыргызстандын аймагындагы таш доору боюнча маалыматтар жок. Бирок мындай 
табылгалардын жоктугу Тянь-Шанда эң эле байыркы доордо, а мүмкүн орто палеолит 
доорунда калк жашаган деп божомолдоону жокко чыгарбайт. Мунун далили катарында 
Кыргызстандын аймагына канатташ аймактарда байыркы таш доорунун эстеликтери 
таралганын көрсөтүүгө болот. 

1938-ж. Орто Азияда биринчи жолу, Өзбекстандын Гиссар тоо тармактарындагы 
Тешик-Таш үңкүрүнөн мустье адамынын конуш жайы табылган болучу. Ошол эле жерде 
неандерталь адамынын — адамдардын азыркы тибинен мурдагы, жок болуп кеткен 
түрүнө таандык болгон 7—8 жаштагы баланын сөөгү табылган. Тешик-Таш үңкүрүндө 
табылган таш бычак, жаргыч (рубило) жана учу учтуу эмгек куралдары Гиссар тоолорунда 
жашаган неандерталь адамынын аңчылык турмуш өткөргөнүн баамдоого мүмкүндүк 
берди1. Айтмакчы, үңкүрдөгү неандерталь адамынын аңчылык объектиси — тоо текенин 
сөөктөрү менен мүйүздөрү буга жетишерлик ачык айкын далил боло алат. Ушундай эле 
конуш жай кийин бул аймактын башка жерлеринде, мисалы, Амир-Темир үңкүрүнөн да 
табылган2. 

1940-ж. мустье доорунун (мындан 300—50 миң жыл мурдагы) байыркы адамынын 
ушундай эле типтеги куралдары Зерафшан дарыясынын борпоң сары топурактуу 
катмарынан, Самарканд шаарынын борборунан да табылган болучу3. Бул табылганын сан 
жагынан аз болгондугуна карабастан (бар болгону бир курал жана жаргыч отщеп) чоң 
илимий мааниси бар, анткени, ал, биринчиден, мустье адамы жашаган өрөөндү — жаңы 
географиялык чөйрөнү көрсөтүп отурат, экинчиден, Түштүк Өзбекстан менен 
салыштырганда, бир кыйла түндүгүрөөк районду кучагына алып турат. 

Жети-Сууда палеолит дооруна таандык болгон, кокустан учураган табылгалар гана бар. 
Буга Түркстан—Сибирь темир жолун салып жатканда Курдай ашуусунан табылган нуклеус 
жана таш жаргыч (каменный отщеп), Семипалатинск шаары ченде, Эртиш аймагынан 
табылгандар кирет4. Алтайда, Обь боюнда жана андан ары чыгыш жана батыш тараптарда 
бир катар жогорку палеолит конуш жайлары белгилүү5. 

Ошентип, Кыргызстандын түштүк тарабына карай мустье доорунун палеолит 
эстеликтери белгилүү болсо, түндүк тарапка утурлап жылган сайын бул эстеликтер бир 
кыйла жаш келет да, мында жогорку палеолит эстеликтери гана учурайт. Палеолит 
эстеликтеринин таралышынын мындай мүнөзү байыркы адамдардын түштүктөн түндүккө 
карай таралып отурганын көрсөтөт. Бул таралуу чөйрөсүнө, албетте, Кыргызстандын 
түндүк, ошондой эле түштүк аймактары да кирип турган. Бул аймактарды мындан аркы 
археологиялык изилдөөлөр байыркы таш доорунун эстеликтерин ачууга, адамдын 
байыркы жашоо-турмушунун мүнөзү жөнүндө так сүрөттөп айтууга мүмкүндүк бермекчи. 

Жаңы таш доорунун эстеликтери да ушундай эле абалда турат. Биздин колубузда 
Кыргызстандын аймагынан, Фрунзе шаары ченден табылган бир аз гана сандагы кремний 

1 А. 0кладников. Мустьерская стоянка в гроте Тешик-Таш в Узбекистане. КСИИМК, №2,1939, стр. 8. Бул 
жөнүндө толугураак маалыматты Илимдер академиясынын өзбек филиалынын басылмаларынан кара. 
2 А. Окладников. Амир-Темир, новый памятник каменного века в горах Байсун-Тау (Узбекистан). КСИИМК, № 
6,1940, стр. 67-69. 
3 Г. Григорьев. Находка мустьерского остроконечника в Самарканде. КСИИМК, № 8, 1940, стр. 89-90. 
4 Г.Сосновский.О поисках палеолита в Казахстане. Известия Каз.Ф АН, серия арх., 1948, вып. 1. 
5 Жыйнак «Палеолит и неолит». Издание ИИМК АН СССР. 
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жаргычтар (отщеп) бар6. Ошондой эле, кокустан табылган микролит тибиндеги кремний 
куралдар да бар. Аларга кварцтан же көбүрөөк учурда кремнийден жасалган майда 
куралдар — жаанын учтары, миздүү кескичтер, тешкичтер, кыргычтар таандык. 
Демейкисинде, бул куралдар жыгач саптарга, кыска найзанын жана жебенин учуна 
сайылып, бекитилген. Булардын формаларынын майда болуп кеткени жаанын жана 
ыргытылуучу куралдардын пайда болушуна байланыштуу. Ошондуктан куралдын урула 
турган жана теше турган бөлүгүнүн көлөмү менен салмагын мүмкүн болушунча азайтуу 
керек эле; микролит индустриясы деп аталган нерсе турмушта ушундайча пайда болгон. 

Мындай типтеги эстеликтер Кыргыз ССРине канатташ жаткан аймактарда бир кыйла 
көп санда табылган7. Микролит куралдары Фергана аймагынан, Сыр-Дарыянын боюнан, 
Кара-Таунун беттеринен, Бетпак-Дала чөлүнөн жана башка жерлерден да табылып 
отурат8. 

Бул куралдардын таралышындагы мүнөздүү белгилер — алардын бир кыйла чөлдүү-
талаалуу жерлерден табыла баштагандыгында, алардын айрымдары дарыя 
өрөөндөрүнөн табылгандар. Бул жаа жана жебе, ошондой эле ыргытуучу найза сыяктуу 
бир кыйла өркүндөтүлгөн курал менен куралданган адам эми түздүктөгү тез чуркап 
бараткан айбанаттарга аңчылык кылууга жарап, муну менен өзүнө азык-түлүк таап жей 
турган аймакты кеңейтүүгө жетишкен. Тянь-Шандын байыркы заманда илбээсиндер 
толтура болгон тоолуу өрөөндөрү менен капчыгайлары аңчылыктын өнүгүшү үчүн, адам 
өзүнүн турмуш-тиричилиги үчүн бардык шартты таба ала турган ыңгайлуу жай боло алмак. 

Микролит индустриясынын эстеликтери — Днепрдин сол жээгинен Түндүк Кытайга 
чейинки аймактардагы мүнөздүү көрүнүш. Алардын өнүгүшү байыркы учурда 
дыйканчылыкты билбеген, тоолуу жана талаа аймактары менен байланыштуу болгон. 
Мүмкүн, тоолуу Кыргызстан да адам маданиятынын өнүгүшүнүн ушул эле ареалына кирсе 
керек жана бул аймакта микролит тибиндеги эстеликтердин табылышы да ажеп эмес. 
Дарыялардын өрөөндөрүндө, мисалы, Чу дарыясынын өрөөнүндө жылмаланган таш 
куралдары бар неолит доорунун 1слассикалык эстеликтеринин табылышы да жокко 
чыгарылбайт. Энеолиттин, б.а. таш куралдардан металл куралдарга өтүү мезгилинин 
эстеликтери да ушуга эле окшош абалда турат. 

Колодон жасалган буюмдар Кыргызстанда ачылган алда канча эски буюмдар болуп 
саналат. Буларга Ысык-Көлдө кокустан табылгандар9 жана 1938—1939-жж. кышында 
Фрунзе облусунун Сокулук суусунун оң жээгинен табылган коло буюмдардын кенчи 
таандык10. 

Сокулук суусунун боюнан табылган коло кенчтин буюмдары бизге Енисей 
урууларынын тарыхы боюнча белгилүү болгон андронов тибиндеги маданият деп аталган 
маданиятка таандык (I бапты кара). Кенч 17 буюмдан турат, анда уңгусу ылдый караган 
массивдүү, куюлган коло балталар, массивдүү тешкичтер, шибегелер, бургулар жана үч 
коло күзгү бар. Буюмдардын жасалыш ыгынан аларды даярдаган куюучулардын жогорку 
чеберчилиги билинип турат. Ийне сыяктуу буюмдардан ысык чыңоонун изи байкалат. 

6 Бул жөнүндө А. Тереножкин өзүнүн төмөнкү макаласында билдирет: «Археологические разведки по реке Чу 
в 1929 г.». ПИДО, 1935, № 5-6, стр. 138-150. 
7 Бизге Бетпак-Даладан табылып, жарыялана элек материал белгилүү; ал кыска же узун найзанын узартылган 
түрдөгү учу, анын бети бүт бойдон фасеткалар (грань отшлифованного камня) менен жабылып, 
капталдарында оюктары — саптары (черенок) бар. 
8 Материалдар жарыяланган эмес, музейлерде, негизинен, Алма-Ата шаарында сакталып турат. Эртиштин сол 
жээгинен Н. А Чеканинский тарабынан чогултулган бай коллекция Фрунзе шаарында, Кыргызстан 
мамлекеттик музейинин тарыхый-археологиялык бөлүмүндө сакталып турат. Семипалатинск районунан, 
Эртиштен табылгандар жогоруда айтылган райондордон табылган куралдардын тибине окшош. 
9 Түшүрүлүп алынган сүрөтү төмөнкү мекемеде сакталып турат: Архив ИИМК. 
10 Б. 3имма. Сокулукский клад (печ.). 

www.bizdin.kg



Балталардын мизи мокок, бул алардын ишке урунганын далилдейт. Балтанын биринин 
уңгусуна карагай бутактанган чиймелер түшүрүлгөн. 

Кенч табылган жерди изилдөө кенчтин ошол мезгилдеги конуш жайдын орду менен 
байланышы жок экенин көрсөттү. Эч кандай жер кепелер да, а түгүл убактылуу конуш 
жайдын күлү жаткан катмардын изи да жок11. Коло бычак12 түрүндөгү андронов 
тибиндеги буюмдар Ысык-Көлдөн да табылып отурат. 

Башка жайлардан табылган бир катар табылгалар да бар. Алсак, Талас дарыясынын 
жогорку агымы ченден сокулук тибиндеги уңгусу ылдый караган (вислообушный) балта 
табылган. Ала-Арча капчыгайында сабы узун жана миздин ортосунан кеткен кырдуу 
канаты бар, жалбырак түспөлүндөгү найзанын учу табылган. Фрунзе шаарында, курулуш 
иши жүрүп жаткан жерде түз бурчтук формасындагы, орто ченинде тешиги бар, 
кичинекей жалпак балталар түрүндөгү өзгөчөлүү коло келттер табылган. Келттерде 
демейде түтүгүнүн жанында тешиги жана кыйшык сызыктар же крест түрүндөгү тамга 
сыяктуу белгилер бар; ушуга окшогон белгилерди биз уңгусу ылдый караган балталардын 
сырт жагынан байкаган элек. Ушундай эле коло куралдар Тянь-Шанда да, мисалы, 
Нарында да, дарыялардын бойлорунан (Кичи Нарын) жана байыркы кен казылган 
жерлерде да жолукту13. 

Чоң Чүй каналынын курулушунда да коло доорунун көп сандагы эстеликтери табылды. 
Коло доорунун эстеликтерин б.з. чейинки II миң жылдыкка таандык кылса болот. Алар 

одуракай, карапа чыгырыгында эмес, колдо чапталып жасалган карапанын фрагменттери 
түрүндө сакталган. Чопого акиташ аралаштырылып ийленген. Кумуралар бир кыйла ири, 
негизинен түбү жалпак келет, идиштин мойну кыска, көп учурда таажысы жок болот же 
мойну болор-болбос гана чыгып турат. Идиштин мойну менен ийин жагында таякча же 
тарак менен чукуп жана чийип жасалган чуңкур жана кыйшык кобулдардын, карагай 
бутактанган ж.б. чиймелердин айкалышынан турган оймо-чиймелер бар, бул чиймелер 
ошол эле убакта белгилүү бир культ маанисине да ээ болгонсуйт. Бул карапа идиштердин 
бир бөлүгү өтө архаикалык түспөлдө, алардын бетиндеги оймо-чиймелер «чукуп-чийип» 
жасаган Чыгыш Европанын классикалык неолитине мүнөздүү келген оймо-чиймелерди 
элестетет, буларды атүгүл б.з.ч. IV миң жылдыкка таандык кылса да болот. Карапанын бул 
тиби калдык катарында, мүмкүн узак убактар бою кездешип, коло доорунда да 
колдонулуп турса керек. Материалдардын негизги бөлүгү б.з.ч. II миң жылдыкка таандык 
экени жана коло доорунун андронов этабына тийиштүү экени шексиз. Эстеликтердин бул 
тиби Енисейден казак талааларына чейин кеңири тараган. 

Бул карапалардын ичинен азыр эле жогоруда сүрөттөлүп жазылгандардан ачык 
айырмаланып турган анчалык көп эмес сандагы фрагменттердин тобун бөлүп көрсөтсө 
болот. Булар капталы жука, бир кыйла сымбаттуу жасалган идиштердин фрагменттери. 
Сыягы, идиштин бети бүт бойдон ромб, тик бурчтук жана ийри-буйру түрдөгү, тарак же 
учтуу таякча менен чукулуп же чийилип жасалган геометриялык оймо-чиймелер менен 
кооздолгон түрү бар. Кээде идиштин сырткы бетинин орто чени жарыша түшүрүлгөн 
кырдуу эки алкак менен шөкөттөлгөн. Бул идиштердин сырты капкара түстө болуп, эң 
сонун жылтыратылып, тегиз бышырылган. 

Бул типтеги идиштердин Енисейде табылгандар боюнча археологдор тарабынан 
жакшы изилденген, коло доорундагы карасук тиби деп аталган эстеликтерге жакын 
окшоштугу бар. Бул комплекс б.з.ч. 1200—800-жылдарга таандык. 

11 Кенч табылган жай биз тараптан 1940-ж.изилденген. Кара: А. Бернштам. Археологический очерк Северной 
Киргизии, стр. 20. 
12 Бул жөнүндө М.Грязнов да эскерет: Казахстанский очаг бронзовой культуры... 
13 Жогоруда көрсөтүлгөн буюмдардын көпчүлүгү Фрунзе шаарында, Край таануу музейинде сакталып турат. 
Жогорку Таластан табылгандар — Ташкенде. 
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Карапанын мына ушул эки комплексине ылайык коло куралдардын табылгалары да 
айырмаланат. Биринчисине — андронов этабына — биз одуракай, бир жак учунда тешиги 
бар, согуп жасалганы ачык байкалып турган орок сыяктуу бычакты таандык кылабыз. Ушул 
эле мезгилге жылмакай, бир миздүү, сабы менен мизи бири-биринен бөлүнүп 
айырмаланбаган, бирок кол менен кармай турган жагы (сабы) мокок (туурасы 
курчутулбаган) бычактар да таандык. 

Төрт кырдуу, кээде бөркү оймо-чиймеленген шибегелер, ошондой эле, көлөмү 10x8 см 
болгон күрөк түрүндөгү, диаметри 2 см түтүгү бар өзгөчөлүү кичине балталар да ушул эле 
мезгилге таандык кылынышы мүмкүн. Бул келт — балталардын түтүгүнүн (втулки) 
жанында бир тешиги бар жана крест же кыйшык сызыктар (тамга?) түрүндөгү чиймелер 
менен кооздолгон. Ал эми уңгусу үч катардан турган кыйшык сызыктар менен кооздолгон 
балталар колонун өнүгүшүнүн кайсы этабына таандык экени белгисиз. 
       Эң жогорку чеберчилик менен куюлган коло буюмдардын карасук этабына таандык 
экени шексиз. Баарынан мурда, буга өзгөчөлөнгөн сабы бар, жалбырак сымал мизинен 
сабы урчукча менен бөлүнүп турган, бир аз ийрирээк бычактар, б.а. карасуктун муунактуу 
бычактарын элестеткен бычактар мүнөздүү. Сабынын баш жагы тегерек кылынып 
жалпайтылган бычак да өзгөчө кызык; бул чжоу Кытайынын тыйын түрүндөгү бычагын же 
Енисейдеги карасук тибиндеги ушуга окшош бычакты элестетет. 

Экинчи топко сабын сайып коё турган түтүкчөсү бар, жалбырак түрүндөгү 
симметриялуу найза учтары жана канжарга окшогон, сабы ичке пластиналар кирет. 
Пальставдар (жоокерлик кичинекей балталар) да ушул эле мезгилге таандык болушу 
ыктымал; буларды куюучу калыптар да курулуштан табылган. Калып кум таштан жасалып 
(песчаник), эки бөлүктөн турат. Бири бир кыйла массивдүү келет, металлды түртүп чыгара 
турган тешиктери бар. Мында калыпты бекитүүчү илгичтерди киргизип бекитип коё турган 
майда тешиктер бар. Калыптын экинчи бөлүгү — үстүнөн бастырып коё турган жалпак 
плита. Анда куюудан калган изден башка да, капкагында калыптын бекитүүчү илгичтерин 
киргизип илип коё турган тешиктери да бар. 

Чоң Чүй каналынын курулуш трассасынан чогултулган коло доорунун эстеликтери өтө 
маанилүү эстеликтер. Аларды Кыргызстан менен канатташ жаткан аймактарда изилденген 
буюмдар менен салыштырып көрүү Кыргызстандын байыркы тарыхын калыбына келтирүү 
үчүн көптөгөн маалыматтарды бере алат. Бирок азыр бир мүнөздүү белгини көрсөтүп 
кетели. 

Трассадан табылган бардык нерселер негизинен, азыр сазга айланып калган жерлер 
менен чектелет. Мурда бул жерлерде анча чоң эмес көлмөлөр жана булактан пайда 
болгон кичине суулар орун алганы шексиз («карасуктар»), Карасуктарды бөлүп турган 
анча чоң эмес дөңсөөлөрдө мал чарбачылардын убактылуу конуштары орун алган. Мал 
чарбасынын ургаалдуу өнүгүп жатканына мал үчүн чөп оруп, жыя турган ороктордун 
табылганы далил. Адамдар көлмөлөрдө сууда сүзүүчү илбээсиндерге мергенчилик 
кылып, балык уулап турушса керек. Бир конуштан табылган нерселердин аздыгы, дайыма 
же узак мезгил бою жашап турган турак-жайларга мүнөздүү болгон маданий катмардын 
жоктугу бул жердеги конуштардын сезондуу конуштар экенин көрсөтүп турат. Сыягы, 
конуш жайлар негизинен тоолорго жакын чендерде жайгашса керек. Түндүк 
Кыргызстандын байыркы коомдоштуктарынын өнүгүшүнүн ушул этабына табылган айрым 
таш куралдар да таандык болушу мүмкүн. Мындайларга төмөнкүлөрдү көрсөтсө болот: 
жаргылчактар; булардын көпчүлүгү коомдук өнүгүүнүн бир кыйла кечирээктеги этаптары 
менен байланышкан; ошондой эле айрым бир башка таш буюмдарды айтса болот. Таш 
буюмдардан үч бурчтуу формадагы, жылмакай келген, сабын сая турган тешиги бар 
кетмен сыяктуу куралды, байлап коюуга ыңгайлаштырылган кобулу жана оюгу бар 
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жылмакай таш балкаларды, тешиги бар, тегерек, жылмакай түрдөгү, калыбы торду сууга 
чөгөрүүгө пайдаланылган таш буюмду белгилеп кетсе болот. 

Коло доорунун табылгалары трассанын бардык жеринде жолукту, бирок негизинен 
11—12-курулуш участокторунда алда канча көп (негизинен карапа) табылды. Бул 
жерлердин (Карабалта-Кайыңдынын түндүк тарабында) рельефи байыркы мезгилде 
малчылардын сезондуу көчүп-конуп жүрүшү үчүн көбүрөөк ыңгайлуу болгон. 

ЧЧКнын трассасынан табылган коло доорунун эстеликтери бул доордо Түндүк 
Кыргызстандын бардык жеринде адамдардын жашап турганын көрсөттү. Ал табылгалар 
бизге археологияга түндүк-кыргыз колосу деген түшүнүктү киргизүүгө жана анын эки 
этабына алгачкы мүнөздөмө берүүгө укук берди. Түндүк-кыргыз колосу — карападагы 
архаикалык белгилер, жылмаланган таш куралдар менен катар коло куралдарынын 
бирдей колдонулуп турганы, келттер менен бычактардын өзгөчөлүү типтери жана 
комплекстүү чарбачылыктын (ургалдуу мал чарбачылыгы, аңчылык жана балыкчылык) 
өзгөчөлүгү менен мүнөздөлгөн жергиликтүү айырмачылык- тары аркылуу таанылат. 

Түндүк-кыргыз колосун хронологиялык жактан ажыратууну биз археологияда кабыл 
алынган терминология (андронов, карасук этаптары) менен атоону ылайык көрдүк, 
анткени бизде археологиялык усул менен изилденген, жергиликтүү материалдын 
негизинде бөлүп көрсөтүүгө боло турган ушундай таяныч комплекстер (конуш жайлар, 
көрүстөндөр) жөнүндө маалыматтар али жок 

Мындан 1500—1000 жыл мурдагы мезгилдерге таандык болгон жана Казакстан менен 
Сибирь аймактарындагы эстеликтерге өтө окшош келген андронов маданиятынын 
эстеликтери Кыргызстандын байыркы уруулары байыркы мезгилде Енисейден Арал 
деңизине чейинки зор аймакты мекендеп турган андроновчулардын уруулар союзу менен 
кандайдыр бир байланышта болгонун көрсөтүп турат14. Бул буюмдардын Кыргызстандан 
табылышы мурда Казакстан боюнча гана белгилүү болуп келген бул маданияттын 
таралышынын түштүк чек арасын көрсөтүп турат. Андронов маданиятынын эстеликтери 
Кыргызстандын урууларынын байыркы кыргыздар арасында өнүгүп-өсүп жаткан уруулар 
менен маданий байланыштары болгонунан кабар берет. Бирок бул, албетте, Сокулук 
кенчи, Ысык-Көлдөгү табылгалар жана Чоң Чүй каналынын трассасында табылган 
эстеликтер Кыргызстан менен Енисей урууларынын тарыхый өнүгүшүнүн бирдиктүүлүгү 
жөнүндө айтууга жетишерлик дегендик эмес. Биз I бапта көрсөткөндөй, андронов 
стадиясынан кийинки карасук стадиясында дал ошол Енисей маданиятынын батыш 
аймактардан обочолонуп калганы байкалат15. Борбордук Казакстан менен 
Кыргызстандын карасук тибиндеги эстеликтери Енисейдикинен айырмаланат16. Ал гана 
эмес, түндүк-кыргыз колосу өзүнүн жергиликтүү белгилерине ээ. 

Алма-Атанын жанындагы Каргалы көрүстөнү колодон темирге карай өтмө типтеги 
эстеликтерге таандык болсо керек17. Ал катарлаш жаткан бейит коргондордон турат; 
үстүнө таш жана топурак үйүлгөн, ал шардын сегменти сыяктуу болуп, анын 2,5 м. 
тереңдигинде көр жатат. Көр кабыргасынан коюлган, жакшы жылмартылган таш 
такталардан курулган, сүйрү, кууш сандык сыяктуу келип, огу боюнча түндүк-чыгыш менен 
түштүк-батышка багытталган. Мындай көрдө чалкасынан коюлган сөөк бар, буюм-

14 Кыргызстандын аймагынан табылган эстеликтердин Енисей эстеликтери менен окшоштугун аныктоо үчүн 
коло буюмдарынын сүрөттөрү менен салыштыруу эле жетиштүү, мисалы, кара: Д.А. Клеменц. «Древности 
Минусинского музея». Томск, 1886. 
15 Карасук жана андан бир кыйла кечирээктеги маданияттардын Түндүк Кытай менен болгон байланышын, 
мисалы, I бапта көрсөтүлгөн эмгектерден башка Arne, Anderson , ж.6. эмгектери менен салыштыр. 
16 Нура дарыясындагы эскерилген мүрзөдөн башка да, О. Гракованын Түндүк Казак- стандагы казууларын да 
салыштыр (мында, О. Гракованын «Кустанайский район, 1935— 1936 гг.» деген эмгеги жөнүндө айтылып 
жатса керек. Кара: жыйнак «Археологичекие исследования в РСФСР 1934-1936 гг.». М.-А, 1941, стр. 288-292). 
17 1940-ж. КФАН жана ИИМКнин экспедициясы учурунда биз тараптан казылган. 

www.bizdin.kg



тайымдары өтө жарды. Алсак, бир мүрзөдөн анчалык чоң эмес, бомба сыяктуу түбү 
тегерек идиш табылган, анын узун чоргосунда жип өткөзүлө турган эки тешиги бар. Идиш 
жакшы ийленген чоподон жасалып, жакшы бышырылган. Идиштен башка да, өлүктүн 
жанында кичинекей, жалбырак сыяктуу коло бычак, коло шибеге жана бөрктүү шиш 
темирдин сыныктары бар. Башка бир бейит коргондордо көрдүн ички капталдарына кой 
таштар коюлган. 

Колодон темирге өтмө доорго таандык болгон бул типтеги көрүстөндөргө окшош 
көрүстөндөр Кыргызстанда да учурайт. 

Кыргыз ССРинин Талас өрөөнүндө, Айры-Там өзөнүндө XIX к. 90-жылдарында эле скиф 
мезгилиндеги18 мүрзө казылган, анын ички капталдарына да кой таш коюлуп жасалган. 
Сөөк чыгыштан батышка карай жатат. Анын жанынан коло бычак, темир таралгалар жана 
скиф тибиндеги карапа табылган. Мүрзөнүн казанагынын түзүлүшүнө жана андагы 
табылган буюмдарга караганда Каргалыда казылган мүрзөлөрдүн тибине бир кыйла 
жакын. 

Ал эми сак мезгили үчүн түбү жумуру келген, бир аз чыгып турган чоргосу тукул, анча 
чоң эмес, илмек сыяктуу туткасы бар томолок идиштердин пайда болушу өтө кызыгарлык 
нерсе. Бул идиштер одуракай келет, эч кандай үлгүгө салынбай эле кол менен чапталып 
жасалган, чуңкурайып калган жерлери бар, сырты боз, бир аз сүрүлгөн, карапанын сынган 
жери кызгылтым, бул анын бир кыйла жогорку температурада бышырылганын 
айгинелейт. Сактарга мүнөздүү дагы бир нерсе — буларда коло куралдар — бычактар, 
жебе менен найзалардын сыныктары али сакталып турган эле. Алсак, сак мезгилиндеги 
бузулган мүрзөдөн (Жээктин жанында), анын казанагы шагылдуу катмарга чөгүп кеткен, 
кум аралаш чополуу топурактын астында, сөөк-сактардын жанында, басылып сынган, 
жогоруда айтылган типтеги идиш, күлдүн калдыктары жана найзанын учу жатат. 
Сактардын бейит коргондорунда демейде топурагы бийик (3 м ге. чейин) үйүлөт. 

Норустун аймагынан ушул эле типтеги жалпак коло жебелердин сомолору табылган. 
Жебелер алгач тасма формасында куюлуп, андан кийин экиге бөлүнгөн. Сомолор бир 
жагы ичкерип учтуу болуп кеткен тегерекче түрүндө болуп, ага, сыягы, канат менен 
түтүкчө (втулка) ширетилсе керек, анткени бул жебелерде саптардын эч кандай изи 
байкалбайт. Кокустан табылган эстеликтердин ичинен ат жабдыктардын кайыштарынын 
кесилишкен жерлерине чөгөрүлүп, бетине тордомо оймо-чийме түшүрүлгөн металл 
купаларды белгилесе болот; ушуга окшош табылгалар Ысык- Көлдөн (Түп булуңунан) да 
учураганы белгилүү. 

Татаал барельефтүү оймо-чиймелер түшүрүлгөн эң ажайып коло күбөк да сак 
маданиятына таандык кылынууга тийиш. Таралга дээрлик сүйрү формада, анын өлчөмү — 
7,5x5,5 см. Ал сырты дөмпөйүңкү келген, куюлган коло таралга, үстү жагында болор-
болбос оюгу бар. Четтери жылмакай келип, жогору жагындагы кошулган жеринде 
геральдикалык түрдө бири-бирине карап турган жырткычтын эки башы бар (барстын же 
жолборстун). Күбөктүн — четтериндеги тилкеде эки башка бирдей тиешелүү болгон 
жырткычтын денесинин стилдештирилген сүрөтү түшүрүлгөн. Баштардын өлчөмү — 1,5 х 
1,2 см. 

Таралганын борборунда бир кыйла рельефтүү (дөмпөк) жана күчтүү экспрессия менен 
тартылган эки арстандын геральдикалык сүрөтү бар. Арстандардын сандары бадырайып 
ачык көрүнөт. Алардын куйруктары денесине карай ийрилип, кыр аркага чейин жетет да, 
анын үлпүлдөк учу жогору түз көтөрүлүп чыгып турат. Бир арстандын алдыңкы сол буту 
менен экинчи арстандын оң буту жогору көтөрүлүп, алардын ортосундагы тирөөчкө 
таянып турат. Экинчи алдыңкы буттары ал тирөөчтүн түбүндөгү жазы таканчыкты басып 

18 A. Heikel. Altertümer aus der Tale des Talas in Turkestan. Travaux Etnografiques, VII. Helsinki, 1918, табл. II. 
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турат. Арстандардын ооздору ачык, жалдары, кулактары жакшы сакталган, көздөрү начар, 
арстандардын баштары барстардын ылдыйкы жаактарына жетип турат. Арстандардын 
максимумдуу өлчөмү 2,5 х 2,5 см. 

Арстандардын куйруктары менен таралганын жээгинин ортосу барельеф менен 
толтурулган, ал, сыягы, жүзүмдүн бир кесим сабагы менен жалбырагы болсо керек. 
Арстандар ар биринде төрттөн жалбырагы бар сабактардын чырмалышкан жерине 
таянып турат. Борборунда сабактардын жалбырактарын бири-биринен жогору түз кетип, 
аяк жагы жазы болуп бүткөн түшүнүксүз барельеф бөлүп турат, алар да өз кезегинде үчкө 
бөлүнгөн. 

Жогоруда сүрөттөлгөн күбөк Сокулук шаар чалдыбарында (урандысында), анын өзүнө 
тушташ учурдагы маданий катмардан тышкары жерде табылган. Анткени, ал кийинчерээк 
курдун таралгасынын ички негизи катары пайдаланылган. Жогорку бөлүгүнө, барстардын 
башынын ортосуна тили жеңил жылып турган, алкагы сүйрү келген анчалык чоң эмес 
(узундугу 2,7 см) коло таралга эки өзөккө бөрктүү мык менен кагылып бекитилген. Анын 
төмөн жагында, борборунан четирээк жеринде, курду тартуу үчүн көзөнөк (1,5 х 0,3 см) 
бар. Кадалган таралганын формасына караганда, скиф күбөгүн таралгага айландырып 
«реконструкциялоо» б.з. VI к. эртерээк эмес мезгилде иштелген. Мында күбөктүн 
таралгага айландырылышы эмес, анын скифтик негизи (күбөк) көбүрөөк кызыгууну пайда 
кылары шексиз. 

Кошумча белгилей турган нерсе Чоң Чүй каналынан табылган, биз азыр эле сүрөттөп 
жазган күбөктүн дериваты бир кыйла кийинчерээктеги мезгилге таандык болсо керек 
(пикет 134). Табылган эстелик ошол эле формада, өлчөмү гана бир аз башкачараак (6,5 х 
5,5 см). Күбөк жөнөкөй, колодон куюлган, тор сыяктуу саймасы бар, айрым бир жеринде 
кошумча оймо-чиймелер түшүрүлгөн. Мунун композициясы да геральдикалык түрдө. 
Тышкы жээги бүткөн жердеги жогорку бөлүгү жылкылардын стилдештирилген 
тумшуктарын элестетет, мында тумшуктун, кулактын томоолору ясана тегиз кыркылган 
көкүлдөрү ачык байкалат. Күбөктүн ортосундагы сүрөттө үч катардан эки жагына кеткен 
бутактары бар тике турган сөңгөк бар, анын бутактары күбөктүн жээк жагынан келген 
сызыктар менен укмуштуудай чырмалышкан; мүмкүн булар жылкылардын буттарынын 
стилдештирилген сүрөтү болсо керек. Күбөктүн бетинде бастырып тигип коё турган 
тегерек тешиктери бар. 

Ачык өрөөндөрдө сак маданиятынын эстеликтеринин чектелүү таралганы сактардын 
Тянь-Шандын тоолуу капчыгайларында жашап турушканына улам көбүрөөк ынандырат; 
бул жерден алар кийин усундар менен юечжилер тарабынан Памир аймактарына 
сүрүлгөн. 

Ысык-Көлдүн Түп булуңунан кокустан табылган буюмдардын тобу да скиф мезгилинин 
буюмдарына таандык19. Мында, ат жабдыктарынын ичинен айбанаттардын сүрөтү 
салынган тегерек коло күбөктөр көңүлдү бурат. Анда катуу качып бараткан антилопалар 
менен аларды кууп бараткан арстандар бар. Башка аймактардан табылган ушундай 
типтеги көп сандаган буюмдар б.з.ч. VII—IV кк. эстеликтеринин катарына кирери жана 
алардын көчмөн скифтерге таандык экени шек туудурбайт. Ушул эле жерден табылган 
ооздук жылкынын мингич унаа катарында пайдаланылганын далилдейт. 

Ысык-Көлдүн түндүк жээгинен, Кырчын өзөнүнөн табылган буттары кыска, кичинекей 
курмандык үстөлчөлөрү, кесилген конус сымал буттары бар, үстүндө тегерек же төрт 
бурчтук түрүндө аянтчасы бар чырагдандар жана чоң коло казандар да скиф буюмдарына 
таандык кылынууга тийиш20. Бул буюмдардын бир бөлүгү айбанаттардын — арстандар 

19 Бул буюмдардын калыбына келтирилген көчүрмөлөрү Материалдык маданият тарыхы институтунун 
архивинде бар. Буюмдардын өзү Москва шаарында, Мамлекеттик тарых музейинде сакталып турат. 
20 Б. Зимма. Иссык-Кульские жертвенники. Фрунзе, 1941. Буюллдар Мамлекеттик Эрмитажда сакталып турат. 
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менен текелердин куюлган фигуралары менен мыкты кооздолгон; чырагдандардын 
биринде арстандар менен текелердин алышып турган кош фигуралары бар. Ушул 
буюмдардын тобуна жаткан өгүздүн фигурасы да таандык. Табылган буюмдар куюу 
техникасын изилдеп-үйрөнүүдө эмес, бул эстеликтерди калтырган коомдун идеологиясын 
изилдеп-үйрөнүүдө чоң баалуулукка ээ. Бул эстеликтердеги айбанаттардын алышып 
турган фигуралары сибирлик айбанаттар стили деп аталган көптөгөн буюмдарга окшош 
келет. Экинчи жагынан, курмандык үстөлчөлөрүнүн тиби, атап айтканда, жаткан өгүздүн 
фигурасы скиф-сибирь тобундагы эстеликтерге окшобойт. Анын үстүнө курмандык 
үстөлчөлөрүнүн коло казандар менен айкалышы Жети-Суулук табылгалардын өз алдынча 
өзгөчөлүгү болуп саналат. 

Бул комплекстер зороастриялык культтун атрибуттары болуп саналат; үстөлдөрдүн 
өзгөчөлүү формасы жана жаткан өгүздүн фигурасы да ушул культка байланыштуу. 
Зороастризм сактарга алардын Кир I, Дарий I жана Ксеркстин тушунда ахеменилердин 
аскерлери менен согушкан мезгилдерде кириши мүмкүн; ал эми перс монархиясы 
түзүлгөнгө чейин сактар мидиялыктар менен да согушкан (төмөндө кара). Көчмөн эл 
болгон сактар тарабынан өз идеологиялык түшүнүктөрүнө ылайыкташтырылган бул 
зороастризм, сактардын маданий буюмдарында айбанаттар пантеону түрүндө өз 
чагылышын тапкан. Бул, жалпысынан айтканда, Ахеменилер Иранынын да (б.з.ч. VI—IV 
кк), бир кыйла кийинчерээктеги Сасанилер (б.з. III—VIII кк.) мезгилинин да классикалык 
эстеликтерине дегеле мүнөздүү эмес. 

Сактардын зороастризми жөнүндө айтуу менен, ал, азыркы илимдин колунда бар, 
ортоазиялык жана ирандык зороастризм түшүнүктөрү менен дал келбей турганын 
белгилеп кетүү керек. Сактардан биз шаманчылык культу менен байланышкан 
нерселерди көрүп турганыбыз шексиз; мында от культу бир кыйла орун алып турган жана 
ага ылайык ырым-жырым иштелип чыккан. Кийин, сактардын Орто Азия жана Иран менен 
өз ара мамилелеринин аркасында зороастриялыктардын ырым-жырымдарынын 
сактардын культ ырым-жырымдарына таасири тийген. Ошондуктан сак- тардын 
«зороастриялык» буюмдарын дал ушул жагдайдан кароо керек экени анык. Сактардын 
зороастризми — сактардын шаманизми менен алардын от культунун б.з.ч. 1-миң 
жылдыктын орто чениндеги Иран менен Орто Азия урууларынын зороастриялык ырым-
жырымдарынын синкретизми болуп саналат. 

Б.з.ч. VII—IV кк. Кыргызстандын көчмөн урууларынын коомдук түзүлүпгү жана 
маданияты менен таанышуу үчүн, антик авторлорунун жазма даректерине кайрылуу 
керек; ушул даректердин негизинде сактардын жок дегенде айрым бир мүнөздүү 
белгилери жөнүндө түшүнүк алууга болот. 

Б.з.ч. 1-миң жылдыктын орто ченинен берки мезгил үчүн, б.а алгачкы көчмөндөр 
коому түзүлө баштаган мезгил үчүн Кыргызстанга, тагыраак айтканда,Тянь-Шанга жана 
анын этек-жакаларына калктын жайгашуусу жөнүндөгү проблема келип чыгат. Антик 
авторлору бул аймакка жана көрсөтүлгөн мезгилде сак уруулар союзун жайгаштырышат. 
Түштүк Жети-Суудагы сактардын тарыхый ролу менен маанисин аныктоо маселесине 
кайрылып көрөлү. 

Сактар жөнүндөгү адабияттар сактар жөнүндө айтышкан же жөн эле эскеришкен 
байыркы авторлордун санынан алда канча көп. XIX к. 70-жылдарында эле орус 
окумуштуусу В. В. Григорьев сактар жөнүндө атайын монография жазган21, бул эмгекте 
маселеге тийиштүү адабияттарга берилген шилтемелер бир кыйла арбын орунду алган. В. 
Григорьевдин монографиясынын барк-баасы мында: ал ошол мезгилде илимге белгилүү 
болгон байыркы авторлордун бардык маалыматтарын — сак проблемасына тийиши бар 

21 В. Григорьев.О скифском народе саках. СПб., 1871. 
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болгон ахеменилердин клинопистеринен кытай булактарына чейинки даректерди 
пайдаланган. 

Анын сактардын кайсы этноско таандык экени жөнүндөгү корутундусу, ошондой эле, 
алардын саясый жана социалдык түзүлүшүнө берген баасы, албетте, эскирип калган, а 
түгүл кээде тенденциялуу да. Өткөн жетимиш жылда сактар жөнүндөгү адабияттардын 
саны тынымсыз өсүп отурган, бирок булактар иш жүзүндө эч кандай өзгөрүүсүз кала 
берген. Болгону ахеменилер клинописи айрым бир маалыматтарды гана берген, бирок 
анын маселеге жардамы аз болгон. 

В. В. Григорьевдин эмгеги чыккандан берки элүү жылда, биздин көз карашыбызда, 
мыкты интерпретацияланган жана мурдагылар кыскача жыйынтыкталган эмгек катарында 
Hermann'дын22, ошондой эле сак проблемасын Орто Азияны грек-бактриялык басып 
алуулары менен байланышта карап чыккан Tarn'дын23 эмгеги өзгөчө баалуу, анткени, өз 
эмгегинде автор нумизматикалык материалды пайдаланууга, ошондой эле, негизинен XX 
кылымда Чыгыш Түркстандын жана Түндүк Индиянын экспедициялары тарабынан 
чогултулган сактардын тили боюнча көп сандаган материалдарды, ырас, кыйыр даректер 
катарында пайдаланууга аракет жасаган. Проблеманы чече ала турган археологиялык 
материалдар илим айлампасына аз кирип жаткандыктан ал өзүнүн акыркы чечүүчү сөзүн 
айта элек. Сактар боюнча жазма булактарга (антик булактарына) Julius Junge24 эң сонун 
сын пикирин берген. 

Биз сактар боюнча адабияттарга атайы баяндама берели деген оюбуз жок, бирок 
өзүбүздүн кыскача библиографиялык баяндамабызды аяктоо үчүн Төмсен менен 
Франкенин ысымдарын да белгилеп кетебиз; булар антик жана жалпы эле батыш 
булактарынын маалыматтарын кытай булактарындагы маалыматтар менен салыштыруу 
аркылуу бул проблеманы чечүүгө бир кыйла салым кошушкан25. 

Ктесий менен Геродот сактар жашап турган жер жөнүндө так маалымат бере алышкан 
эмес, бирок Александрлык тарыхчылар Арриан менен Квинт Курцийдин доорунан бери 
сактардын Согдиананын чыгышында жана Сыр-Дарыянын сырт тарабында жашаганы 
белгилүү боло баштайт. Бул маалымат ахеменилердин башкаруучуларынын белгилүү бир 
максаттарда мактанчылык менен айтылган сөздөрүндө саналган элдерди көңүлгө ала 
турган болсок, ушундай сөздөр жазылган ахеменилик тексттерден улам белгилүү. Бирок 
Арриан менен Квинт Курций гана Македондук Александрдын жортуулдарын жазууда 
сактардын Сыр-Дарыянын сырт тарабында жашаганы жөнүндө талашсыз далилдерди 
келтиришкен. 

Белгилүү болгондои, Александр өзүнүн кошууну менен салдарга отуруп, Сыр-
Дарыядан өтүп, сактардын өлкөсүнө 80 стадийге, б.а. 12 км ден көбүрөөк аралыкка 
тереңдеп кирип барган, ал эми анын аскерлери түн ооп кеткенге чейин сактарды бир 
кыйла тереңирээк сүрүп жүрүп отурушкан, бирок ал 30—50 км ден ашпаса керек. Арриан 
да, Квинт Курций да, бул жортуул жөнүндө жазышканы менен, Александрдын 
аскерлеринин сактардын конуштарына тушугуп, аларды курчоого алганы же талкалаганы 
жөнүндө эскеришпейт. 

Александр Сыр-Дарыядан өткөн жерде сактардын туруктуу конуштары болгондугу 
күмөндүү, бирок бул аймак алардын көчүп-конуп жүргөн жерлери гана болуп, ал эми 
негизги жашаган конуш жайлары Сыр-Дарыядан чыгышыраакта болушу ыктымал 

22 A. Hermann.Sakai. Paulis Real — Enczclopädie der Classischen alter-tums. — Wissenschaft, т.la, 1770. 
23 W. Tarn. The Greek in Baktria and India. Cambridge Press,1938. Кара: С. Толстовдун рецензиясы. ВДИ, 3—
4,1940. 
24 J. Junge. Saka-Studien. Der Ferne Nordosten in Welfbild der Antike.«Klio», Beiheft XLI (Neue Folge,H. 28). 
Leipzig,1939. Салышт. С. Волиндин рецензиясы, ВДИ, 1,1941. 
25 W. Tomaschek. Centralasiatische Studien: Sogdiana. SKAW, Wien, 1877. O. Franke. Beiträge aus chinesischen 
Quellen zur Kenntnis der Türkvölker und Skythen Zentralasiens.APAW, 1904, Auhang. 
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Бирок муну менен, Тomaschek26 жетишерлик ачык көрсөткөндөй, сактардын Сыр- 
Дарыянын оң жээгин мекендеп турганы жөнүндөгү маселе али алынып салынбайт. 

Александрдын тарыхчылары, ошентип, сактардын мекенин, атап айтканда, байыркы 
авторлордун «Согдиананын ары жагындагы» деген түшүнүк «Сыр-Дарыянын ары 
жагындагы» деген түшүнүктү билдирет деп айткандарын тактап чыгышкан. Экинчи 
жагынан , байыркы булактарда элдерди ирети менен саноодо белгилүү бир тартип 
болгон: ал түштүк-батыштан түндүк-чыгышты карай жүргөн. Ал эми бир кыйла 
кечирээктеги доор үчүн, мисалы, Птолемей үчүн, а мүмкүн, Страбон үчүн да, Кытай менен 
байланыш туруктуу болуп калган учурда, элдерди жогоркудай тартипте саноо түштүк-
чыгышка (же түштүккө) «ылдыйлап» келген болсо керек. Мындай болгондо сактар 
элдердин бул санагынын четки түндүк-чыгышынан орун алган болуп чыгат. 

Бирок, сактар Яксарттын сыртында жашаганын эске салып кетебиз, болгондо да, 
алардын көчүп-конгон аймактары Сыр-Дарыядан бир кыйла алыс аралыкта орун алган, 
демек, алар байыр алып турган аймактын борбору Тянь-Шандын түндүк тоо тармактарына 
туура келет. Иш жүзүндө да жол сактардан серлерге карай кеткен. Серлер, антик 
даректерин изилдешкендер айткандай, Чыгыш Түркстанды мекендеп турушкан. 
Сактардын серлер менен байланышы ашуулар аркылуу гана ишке ашырылышы мүмкүн 
эле. Бирок үзгүлтүксүз соода байланыштар үчүн ыңгайлуу болгон ашуулар Памир тарапта 
дегеле жок; андай ашуулар Чыгыш Тянь-Шанда гана бар, мында тарыхтын бардык 
мезгилдеринде соода жолдору сакталып, иштеп турган. Бедел, Музарт ж.б. ушундай 
ашуулар. 

Мына ушундан келип (сактардын андан аркы конуш жайларын тактоону токтотобуз; 
бул жөнүндө антик авторлору да ачык эч нерсе айтышпайт) Жети-Суу сактардын 
таралышынын борбору болгон деп табуу керек. Алардын Чыгыш Түркстандын серлерине 
түздөн-түз жакын турушу, ошондой эле кытай булактарындагы усундар сактардын ордун 
ээлеп алышты деген маалыматы аларды Жети-Суунун түштүк бөлүгүнө, б.а. негизинен 
Кыргызстандын аймагына жайгаштырууга мажбурлайт. Бизди буга сактарга таандык 
кылынып жүргөн эстеликтердин — жогоруда биз сөз кылган айбанаттардын 
скульптуралары менен кооздолгон курмандык үстөлчөлөр менен коло казандардын 
таралыш ареалы да түрткүлөйт. 

Эгер ушул маалыматтарды кабыл ала турган болсок, анда сактар ээлеп турган аймакты 
бир аз тактоого болот, б.а. жогоруда көрсөтүлгөн аймакка азыркы Алма-Ата облусунун 
аймагын, анын тоолуу бөлүктөрүн жана тоо этектери (Заилийск жана Жунгар Ала-Тоо 
тармактарын) да кошсо болот. 

Сактардын жайгашуусу жөнүндөгү маселени убактылуу токтото туруп (бизге бул 
маселеге дагы бир нече жолу кайрылууга туура келет) сактардын коомдук түзүлүшүнө 
мүнөздөмө берүүгө өтөлү. 

Сактар жөнүндөгү даректер канчалык эски болгон сайын алардын аталышы да 
ошончолук жалпы, жандама аталыш болуп чыгат. Алсак, Геродот «сактар — скиф 
уруусу»27 экенин белгилейт. Муну менен Геродот сактарды биринчи миң жылдыктын 
экинчи жарымында Алтайдан Днепрге чейинки аймакта үстөмдүк кылып турган көчмөн 
скифтердин бир бөлүгү катары көрсөтөт. Геродоттун «сактар деп амюргийлик скифтерди 
аташкан»28 деген кошумчасы бул жерде Яксарттын сыртында жашаган сактардын бир 
бөлүгү жөнүндө айтып жатат деп ойлоого мүмкүндүк берет. A. Hermann'дын аныктоосу 
боюнча, сактар биздин заманга жакын ченде, негизинен тоолуу Тянь-Шань менен 

26 W. Tomaschek. Көрс. чыг., стр. 120; A. Hermann. Sakai, PW, 1786 ж.кб. 
27 Геродот. История, VII, 64. 
28 Ошондо эле. 
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Памирде байыр алып турушкан29. Сыягы, бул сактар, Геродоттун ошол эле текстинен 
көрүнүп тургандай, Ахеменилерге да белгилүү болгон: алардын клинописинде сактар 
каратылган элдердин ичинде, атап айтканда, Накш-и Рүстөм (күмбөз) эстелик жазууда 
эскерилет, мында сактар ошол эле геродоттук сак-амюргийлер катары сүрөттөлөт30. 
Ушундай эле байланышта сактар Персополь, Бехистун (аскасындагы) жана Хамадандык 
батыш тактадагы эстелик жазууларда да эскерилет31. 

Биздин көз карашыбызча, ахеменилик клинопистерде эскерилген сактар дал ошол 
Яксарттын сыртында жашаган сактардын бир бөлүгү, б.а амюргий сактары болуп саналат. 
Анткени, биринчиден, бул сактар Геродоттун маалыматы боюнча, ахеменилерге баш 
ийип, XV сатрапиянын курамына кирген, экинчиден, ахеменилер армиясынын курамына 
кирген сактар амюргийлик сактар деп аталышкан. Эгерде, бул сактардын орун алып 
турган жери аздыр-көптүр так көрсөтүлгөн болсо, анда алардын амюргийлик сактар экени 
анык. Үчүнчүдөн, амюргийлик сактар Геродот тарабынан бир кыйла ачык сүрөттөлүп 
жазылган, атап айтканда, алар калың кийизден жасалган шуштугуй калпак, шым 
кийишкен, жергиликтүү жаасы, кыска кылычы, акырында, ай балтасы — сагариси 
болгон»32.    

Бул сүрөттөп жазуу Дарий Гистасп тарабынан жеңип алынгандардын арасындагы 
сактардын сүрөттөлүшү менен толук дал келет. Гинц Бехистун эстелик жазуусунун V 
тилкесиндеги текстте 513-ж. Кара деңиз бойлорундагы сактарга каршы жортуул жөнүндө 
эмес, 518—517-ж. «тиграхауда» сактарына каршы жортуул жөнүндө сөз болуп жатканын 
далилдеп чыккан33. 

Ахеменилердин эстелик жазууларындагы сактар жөнүндөгү бардык негизги 
эскерүүлөр амюргийлик сактарга таандык экени ачык, ал эми аларды башкаларынан 
айырмалоо керек болгондо «тарадарайя (же парадарайя) сактары», «тиграхауда сактары» 
деген жаңы аталыштар колдонулган. «Хаомаварга сактары» менен «амюргий сактары» 
бир эле эл экенин Опперт34 алда качан эле далилдеп, аны кийинки мезгилде Herzfeld 
жана Julius Junge колдошкон35. 

Жогоруда баяндалган сактар негизинен мал чарбачылар катарында сүрөттөлөт. Хэрил 
мындай деп жазат: «Сактар да кой өстүрүшөт, скиф тукумунан, бирок буудайга бай 
Азияны байырлап турушат, адамдардын эң адилеттүүлөрүнөн болгон көчмөндөр»36. 
Хэрилдин айтканы менен Геродоттун жазганы да, Бехистун рельефиндеги сактардын 
сүрөттөлүшү да дал келет. Бирок жазма даректердеги маалыматтар сактар жалаң гана 
көчмөндөр болгон деген маселени кайра карап чыгууга мажбурлайт. Буга бир кезде Г. В. 
Григорьев да көңүл бурган, ал антик авторлорунун сактар ахеменилердин аскерлеринде 
атчандарды эмес, жөө аскерлерди түзүшкөндүгү жөнүндөгү маалыматтарын белгилейт37. 
Мындай фактыларга Геродоттогу сактардын 490-жылдагы согушта38, Марафондогу 

29 A. Hermann. Sakai,PW. 1795. Hermann алардын бир тарабы Сарыколго, экинчи тарабы Аму-Дарыяга чейин 
жетип турганын көрсөтөт. 
30 Кара: E. Herzfeld.Alt persischen Ynschriften. Berlin, 1938, стр. 34. Надпись Ксеркса из Персеполиса № 14, 
строчка III. 
31 E. Herzfeld. Көрс чыг., стр. 19. Орус тилиндеги эң алгачкы кабарды, кара: А. Семенов. Бюллетень САГУ, вып. 
17, Ташкент, 1925, стр. 59 ж.к.б. 
32  Геродот. История, III, 93. Персеполь эстелик жазуусунун акыркы текстин салыштыр: ВДИ, 2,1940, стр. 169. 
33 W.Hinz. Zur Iranischen Altertumskunde , Bd. 93,1939. ВДИдеги Синегиревдун рецензиясын салыштыр. 
34 ZDMG, Bd XI, 135. 
35 J.Junge аларды хаомаварга сактары менен окшоштурат; салышт. J.Junge. Saka Studien. Der Terne Nordosten 
im Weltbilt der Antike. Leipzig, 1939. 
36 Страбон. География, VII, 3. 
37 Г. В. Григорьев. Келесская степь в археологическом отношении (к истории культуры древних саков). Изв. 
АН Каз. ССР, N° 46, серия арх, вып. 1,1948. 
38 Геродот. История, VII, 96. 
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салгылашта, 480-ж Фермопилдин жанындагы согушта39 жөө аскерлер катары 
катышкандыгы, сактардын Яксарт дарыясынын сол өйүзүндөгү шаарларда жашагандыгы 
жөнүндөгү маалыматтар кирет40. 

Арийне, бул фактылар өзүнчө алганда эч нерсе деле айта албайт. Анын үстүнө, 479-ж. 
Платеяхтын жанындагы салгылашта атчандардын катышканы да белгилүү. Ксеркс өзүнүн 
армиясына жеңип алган сактардан атчан аскерлерди ала алмак эмес, анткени атчан 
сактар каалаган убакта башка жактарга көчүп кетип калышмак; бул факт жеңип жана 
багынтып алынган көчмөндөр дыйканга караганда өзүнүн артыкчылыгынан — 
атчандыгынан ажыроого тийиш экендигин көрсөтүп турат. 

Яксарттын сол өйүзүндөгү шаарлардагы сактардын козголоң чыгарышканы сактардын 
кайсы бир бөлүгү, мүмкүн, бир аз гана бөлүгү дыйканчылык оазистерине жакын 
отурукташып жашаганын далилдейт, андай болбогондо байыркы авторлор сактарга 
жалпысынан көчмөндөр катарында мүнөздөмө бербес эле. 
Алардын чарбасында үй жаныбарларынын бардык негизги түрлөрү белгилүү болгон, 
бирок малчылык кошумча чарба катарында аңчылыкты али да кеңири пайдалЭйууга жол 
берип турган. Мал чарбачылыгы менен аңчылыктын азык-түлүктөрүн иштетүү, сөөккө 
оймо-чийме түшүрүү, ийиктин башын (дөнгөлөкчөлөрүн) даярдоо ж.б. көптөгөн нерселер 
бул жөнүндө жетишерлик ынанымдуу далилдеп турат. Идеология жагында тотем 
түшүнүктөрү археологиялык табылгалар менен жетишерлик ырас- талат. Яксарттык айрым 
бир уруулар дарыяларга жакын жаткан, дөңсөө жерлердеги бекемделген шаарчаларда 
жашаган, атап айтканда, Каунчи-Тепе ушундай шаарча болгон. Мындай шаарчалардын 
негизинде кийин б.з. чегине жакын ченде Сыр-Дарыянын боюнда дыйкандардын туруктуу 
конуш жайлары пайда болгон. 

Яксарт бойлорундагы сактар дыйкандар менен аралашып, улам көбүрөөк 
ассимиляцияга учурап, Согдиананын курамына кирет (муну сөздүн кеңири маанисинде 
түшүнүү керек), бул аймак (ахеменилерге чейинки) байыркы көөнө замандарда өзүнүн 
географиялык аталышын дал ошол сактардан алган. 

Түндүк тянь-шандык сактарга мүнөздөмө берүү маселесине өтүп жатып, биз баарынан 
мурда, алардын тарыхында, материалдардын аздыгына карабастан эки доору ачык 
байкалып турганын айткыбыз келет. Биринчиси, сактар жөнүндө жазма эстеликтерде 
айтыла баштаган мезгилден (б.з.ч. VII к, а мүмкүн VI к. канатташ аймактарды, атап 
айтканда, Алтайды мезгилдерге бөлүүгө окшоштуруп) Македондук Александрдын 
жортуулдарынын аякташына чейинки, б.а. б.з.ч. IV к. чейинки доорду кучагына камтыйт. 
Бул мезгил сактардын белгилүү бир өз алдынчалыгы, Жети-Суудагы басымдуулук кылган 
ролу менен мүнөздөлүп, аны сак мезгили деп атоого да болот. 

Б.з.ч. III кылымдан б.з. I кылымына чейинки, б.а. Жети-Сууда сактардын ролунун 
биротоло толук жоюлушуна чейинки мезгилди, сактардын башка уруулар менен активдүү 
ассимиляцияга учураган мезгилди биз сактардын тарыхындагы экинчи доору деп 
эсептейбиз. Анткени бул мезгил, акырында келип, усун урууларынын үстөмдүгү менен 
байланыштуу болгондуктан, муну усундар доору деп атаса да болот деп эсептейиз. Бул 
эки мезгил тең Жети-Суунун эртерээктеги көчмөн коомдорунун бирдиктүү өнүгүшүнүн 
стадиялары гана болуп саналат. 

Биринчи мезгилге тийиштүү болгон жазма даректерди жогоруда, сактар байырлап 
турган аймактар жөнүндөгү маселени караганда толук пайдаланганбыз. Бул булактар — 
Геродоттун, Ктесийдин, Полиэндин жана башкалардын эмгектери (жана башкалар 
дегенибизде Ксенофонт менен Эфердин баалуулугу азыраак маалыматтарын айтып 

39 Геродот. История, VII, 184. 
40 Арриан, кн. IV. 
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жатабыз). Булактардын бул тобуна бир кыйла кийинчерээктеги, өзүлөрүнөн мурдагы 
мезгилдерде болуп өткөн окуяларды ачык чагылдырышкан, мисалы, Арриан жана Квинт 
Курций сыяктуу авторлорду таандык кылабыз. Ушуга эле биз жогорто белгилеген 
ахеменилердин клинопистерин да кошумчалай алабыз. 

Экинчи мезгилСтрабондон башталат, анткени антик авторлорунан Страбон менен 
Птолемей жана кытай булактары бул мезгил үчүн негизги маалыматтарды берет. 

Археологиялык материалдардан көрүнүп тургандай, өзүлөрүнүн экономикалык абалы 
боюнча айырмаланып турган яксарттык сактарды сак коомдоштуктарынын биринчи 
мезгилинен чыгарып салып, биз түндүк тянь-шандык сактарга гана токтолмокчубуз. 

Байыркы авторлор отурукташкан жана көчмөн сактарды так ажыратышпай, алардын 
бардыгын жалпы эле көчмөндөр катарында мүнөздөшөт, а түгүл сактарды скифтер менен 
тектеш уруулар катарында эсептешет. Бул факт бизди биринчи мезгилдин сактары 
маданий жагынан алар менен жакын, бирок окшош эмес деп ойлоого мүмкүндүк берет. 
Алардын маданиятынын мындай жалпылыгы көчмөн уруулардын этностук жактан 
бирдиктүү экендигинин далили боло албайт, ал жалпылык алардын баардыгы үчүн 
бирдей болгон социалдык-экономикалык өнүгүүнүн стадиясын жана шартын гана 
мүнөздөйт (этностук айырмачылыктар жөнүндөгү маселеге биз төмөндө кайрылабыз). 
Ошол эле убакта, маданияттын ушундай окшош мүнөзүнөн, археологиялык 
материалдарга таянып, биз түндүк тянь-шандык сактардын батыштын эмес, 
түндүктүн (сибирлик) жана чыгыштын (алтайлык) көчмөндөрү менен алда канча кеңири 
байланышта болгонун бөлүп көрсөтө алабыз. 

Бул жобо, баарынан мурда, айбанаттар менен кооздолгон ысык-көлдүк курмандык 
үстөлчөлөрдүн жана Түптөгү табылгалардын алтайлык, жалпы эле түштүк сибирдик 
эстеликтердин тобу менен окшоштугу аркылуу далилденет. 

Сактардын коомдук түзүлүшү алгачкы «коммунизмдин» ыдыроо стадиясында турган, 
сактар союзу, өз жолбашчылары тарабынан башкарылган бир катар көчмөн урууларды 
бириктирип турган. Сак урууларынын турмушунда аялдар активдүү роль ойногон. Айрым 
учурда алар уруулар биримдигинин борборунда туруп, а түгүл аскердик жүрүштөрдү 
жетектешкен. Алсак, антик авторлору сактардын канышалары Зарина менен Спаретра 
жөнүндө эскеришет. 

Сактардын мидиялыктар менен согуштары жөнүндөгү маалыматтардын даталары 
булактарда белгиленген эмес. Ал согуштар, мүмкүн, б.з.ч. VI кылымга таандык болсо 
керек. Алсак, падыша Кирдин убагында сактардын «падышасы» Аморг туткунга түшүп 
калып, аны аялы Спаретра Кирдин колун талкалап, бошотуп алат. Кийинчерээк Аморг өзү 
546-ж. Кир менен бирге Мидий падышасы Крезге жана дан урууларына каршы согушат. 
Дарий I нин тушунда сактардын жол башчысы Сакук колго түшүп калат да, ошол эле 
учурда сактар курамына кирген XV сатрапия түзүлөт. Ошол мезгилден бери тарта сактар 
Дарийдин жортуулдарына катыша башташат. 

Сактардын андан аркы саясый тарыхы жазма булактарда чагылдырылган эмес. Бизди 
кызыктырган сактар жөнүндө антик авторлорунун маалыматтары ушунчалык жарды 
болгондуктан алардын тарыхы жөнүндө так түшүнүк алуу кыйын. Биз жогоруда 
көрсөткөндөй, ахеменилер менен Александрдын мезгилинде тянь-шандык сактар ушул 
эки империянын курамына органикалык түрдө кирген деп эсептөөгө эч кандай негиз жок. 
Бирок бул сактарга батыш насилиндеги маданий таасирлердин кириши мүмкүн экенин 
жокко чыгарбайт; ал таасирлердин бири катары көчмөндөрдүн шамандык көз караштар 
дүйнөсүнө культ ырым-жырымдары жагынан жакын болгон зороастризмди көрсөтсө 
болот. 

Сактардын өз автономдуулугун сактап турганы жалпы алганда алардын маданиятынын 
батыштагы эмес, чыгыштагы кошуналары менен бир кыйла тыгызыраак байланышта 
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өнүгүшүнө себеп болгон41. Гректик-бактриялык доордон кийин гана батыштын 
өкүмдарларынын кыймылы башталып, сактардын өлкөсүнө улам тереңдеп кирип отурган, 
бирок бул маселе боюнча илимде так маалыматтар жок. В. Тарндын, Эфтидем (б.з.ч. III—II 
кк.) сактардын ээликтерине тереңдеп кирип барып, өз жортуулдарынын учурунда Тянь-
Шанды жана, сыягы, Чыгыш Түркстан менен Моңголияны басып алган деген 
божомолунун пайдасына ошол мезгилден бери тарта эстеликтердин гректик-бактриялык 
чөйрөсүнө таандык болгон маданий көрүнүштөрү жолуга баштаганы белгилүү далил 
болушу мүмкүн42. Түндүк Кыргызстандын Чүй өрөөнүнөн табылган эстеликтер43, Чыгыш 
Түркстандын искусствосундагы, гунну мүрзөлөрүнөн табылган кездемелердеги гректик- 
бактриялык таасирлер ушундай маданий көрүнүштөргө жатат44. Бирок мындай мүнөздөгү 
таасирлерди сөзсүз түрдө эле грек-бактриялыктардын өзүлөрүнүн кирип келиши менен 
байланыштыруу болбостур. 
       Антик авторлорунун бул жерлердин географиясын билишкени жана бул аймакты 
мекендеп турушкан уруулардын аталыштарынан кабары бар экендиги мунун алда канча 
далилдүү айгинеси болушу мүмкүн. Мындайларга Страбонду, өзгөчө Птолемейди таандык 
кылууга болот. Бирок булар да топо жана этнонимикага олуттуу толуктоолорду киргизе 
алышпайт. 

Птолемейдин «Аскатагкас» тоолору сактар байырлап турган жер деп көрсөткөнү 
олуттуу мааниге ээ. Berthelotтун чындыкка бир кыйла жакын көрүнгөн жоромолу боюнча 
бул аталышты Каратау, Талас жана Терскей тоо кыркалары деп түшүнүү керек45. 
«Аскатагкас» сөзүнөн биз кыскартылган «Аска» деген аталышты көрүп турабыз, бул, 
калыбы «сака» термининин бузулуп айтылышы болсо керек; түрк сөзүнүн экинчи бөлүгү 
«таг» — «тоо» жана аягындагы грекче «кас» мүчөсү «кос». Птолемей бул аймакты 
мекендеп турган сак-скиф урууларынын аталыштарын ажыратып карабайт, бирок 
алардын түздөн-түз кошунасы катарында скифтердин чыгыш бөлүгүн — скифтик 
исседондорду көрсөтүп, буларга исседондордун башка топтору болгон сердик же чыгыш 
түркстандык исседондорду карама-каршы коёт46. 

Птолемейде башка уруулардын аталыштарынын арасында сактардын «Каратай» 
аталышы көңүлдү бурат; мындан Каратау тоо тармактарында жашаган каратаулук 
сактардын этнонимин көрүү кыйын эмес. Түндүк Тянь-Шанды жердеген сактардын 
тобунда түрк сөздөрү байкала калганы мүнөздүү, демек, буларды түрк тилдеринин тобуна 
кирбеген, бирок тили кийинки мезгилдерде ачык боло баштаган чыгыш-түркстандык 
сактардан бөлүүгө мүмкүндүк берет47. Мындан келип, бардык сактар түрк тилдүү 
болушкан деген жыйынтык чыгарууга болбойт. Чыгыш Түркстандын изилдеп-үйрөнүлгөн 
сак документтеринде биз бир катар диалектилердин бар экенин билебиз. 

41 Мисалы, курмандык чалынчу буюмдар «фу» тибиндеги кытай буюмдары, ал эми үч буттуу казандар «дин» 
деп аталган кытай казандары менен окшоштугу барын көрсөтүп кетебиз. Салышт.B. Karlgren. Zin and Chon in 
Chinese Bronzes. МЕА, Ви11, VIII, табл. XXV. 
42 W. Tarn. The Greek in Baktria and India. Cambridge, 1938. Ушул эле көз карашты К. Тревер датутат: 
Памятники греко-бактрийского искусства. М.—Л, 1940. 
43 М. Воеводский иМ. Грязнов. Усуньские могильники на территории Кирг. ССР. ВДИ, № 3(4), 1938. Салышт. А. 
Треножкиндин рецензиясы, Известия УзФАН, № 2,1941. 
44 Салышт.G. Boroffka. Griechische Stichereien aus der Mongolei; die Antike III; К. Тревер. Памятники феко-
бактрийского искусства. Л. 1940. 
45 A. Berthelot. L´Asie ancienne Centrale et Sud – orientale d´aprés Ptolemee. Paris, 1930, стр. 199. 
46 Исседондор жөнүндөгү маселенин баяны жана адабиятын биздин төмөнкү макалабыздан кара: «Исседоны— 
усуни» (кол жазма.) (Бул макала төмөнкүчө аталыш менен чыкса ке- рек эле: «К вопросу об усунь||кушан и 
тохарах». Из истории Центральной Азии). СЭ, 1947, 3, стр.41-47. 
47 Байыркы Чыгыш Түркстандын тилдеринин мүнөзү жөнүндөгү талаш маселеге өтө көп адабият арналган. 
Кара: бул адабиятка орус тилинде кыскача баяндама төмөнкү олуттуу макалада берилген: И. Умняков. 
«Тохарская проблема». ВДИ, 3—4,1940. 
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Биз жогөруда белгилегендей түндүк тянь-шандык сактардын канатташ кошуналары 
исседондор болгон. Антик авторлору бул уруулар жөнүндө толук маалымат беришпейт48. 
Сактардын башка уруулар менен алмашылышынын жандырмагы бизге дал ушул 
исседондордо катылып жаткан сыяктанат. Бул басып алуулар, айтылып жүргөндөй, 
сактардын ээлиги болгон Түндүк Кыргызстанды усундардын басып алуулары катарында 
белгилүү. 

Кытайлар «сак» терминин билишкен. Кытайлардын Түндүк Кыргызстандын 
тургундарын «сак» (сэ, сэн) термини менен атаганына караганда «сак» этноними 
батыштан алып келинбей эле көчмөндөрдүн өздөрүнө тийиштүү уруулук термин экени 
ачык болуп отурат. Аларды перстер ушундайча аташкан деген божомол суу кечпейт49. 

Бирок биздин замандын чегине канчалык жакындаган сайын бул термин азыраак улам 
азыраак учурап, анын ордуна кытай транскрипциясындагы жаңы, усун этноними белгилүү 
боло баштайт. Бир коом экинчи бир коом менен, сак коому, кытай булактарынын 
версиясы боюнча гуннулардын кол башчылары Модэ, андан кийин Лао-шань тарабынан 
талкаланып, Чыгыш Түркстандан кирип келген усундардын коому менен алмашылып 
жаткансыйт. 

Андай болсо эмне үчүн антик булактары да, археологиялык материалдар да бул 
катастрофа (кыйроо) жөнүндө эч нерсе айтышпайт? Птолемей менен Страбон да сактарга 
мүнөздөмө берип жатышып, усундардын Чыгыш Түркстандан басып кирип келгени 
жөнүндө эч нерсе дешпейт. Археологиялык материал көчмөндөрдүн сактардан усундарга 
карай жалпы багыт менен өнүгүп жатканын көрсөтүп турат. Бирок кытай булактары бир 
гана жерде, усундар тарабынан сүрүлүп, Асма көпүрө (өтмөк) аркылуу Памирге ооп 
кетишкен сэ — сак уруулары жөнүндө билдирет50. 

Төмөнкүдөй суроо туулат: эгерде усундар Чыгыш Түркстандан келишкен болсо жана үч 
жүз жыл бою Түндүк Тянь-Шандын этек-жакаларында үстөмдүк кылып турган болсо, анда 
маданиятынын мүнөзү таптакыр башка болгон аймактан келишти делинген усундар эмне 
үчүн сак маданиятынын мүнөзүн өзгөртө алышпады? Мындай өзгөрүү археологиялык 
материалдан байкалмак. Бирок биз мындай өзгөрүүлөрдү байкай алганыбыз жок, сыягы, 
бул процесс бир аз башкачараак жүрсө керек го. 

Бул суроого жооп төмөнкүчө. Археологиялык материалдарда сак жана усун 
мезгилдеринин ортосунда принциптүү айырмачылык жок болгондуктан, экинчи 
мезгилдин эстеликтери биринчи мезгилдин маданиятынын логикалык уландысы жана 
андан ары өнүгүшү болгондуктан, биз усундар мезгилин өзүнүн этнонимин Түндүк Тянь-
Шандын этек-жакаларындагы бүткүл көчмөндөр массасына таратып, ошол эле сактардын 
өз чөйрөсүнөн чыккан жаңы уруусунун көчмөндөрдүн үстүнөн болгон үстөмдүгүнүн этабы 
катары карагыбыз келет. Скиф исседондору дал ошол уруунун өзү болгон. «Усун» жана « 
исседон» терминдеринин өзүндө фонетикалык окшоштук байкалып турбайбы. 

Биз мурда көрсөткөндөй, исседондор эки топтон — скифтик жана чыгыш- түркстандык 
топтордон турган. Биринчи скиф исседондорунун үстомдүк кылып турганына 
байланыштуу алар менен экинчи топ — сердик исседондор, айрыкча алар гуннулардан 
жеңилгенден кийин бириктирилген сыяктанат. Биринчиси ачык эле сак урууларынын бир 
бөлүгү болгон бул исседон (усун) уруулары жаңы уруулар союзун — усундар союзун 
түзүшкөн. Дал ушул себептен антик авторлору бул процессти белгилешкен эмес, анткени 
алар үчүн бул процесс сактардын өз ичиндеги үстомдүк кылып турган уруулардын 
алмашылышы гана болгон жана кытайлар белгилегендей, бир урууларды экинчи бир 

48 Исседондор жөнүндөгү, мүмкүн VI кылымдагы исседондор жөнүндө болсо керек, алгачкы реалдуу 
маалыматтар Аристей Проконисскийдин «Аримаспеясында» айтылат. Кара: Julius Junge. Saka Studien. 
49 А A. Hermann.Issedoi.RE,Vol.18,1916, стр. 2235. 
50 1 Кара, мисалы, O. Franke. Көрс. чыг., стр. 46. 
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уруулар, болгондо да бул аймактан өтө алыс турган уруулар келип сүрүп чыккан эмес. 
Мына ошондуктан археологиялык материалдар б.з.ч. VIII— IV кк. жана б.з.ч. III — б.з. I 
кылымдарындагы Түндүк Тянь-Шандын этек-жакаларынын маданий өнүгүшүндөгү 
принциптүү өзгөрүүлөрдү (иш жүзүндө орун албаган өзгөрүүлөрдү) чагылдырган эмес. 
Чыгыш түркстандык усундардын бир бөлүгүнүн — исседондордун скиф исседондоруна 
бириктирилишин кытайлар усун уруулар союзунун түзүлүү процессинин негизги себеби 
катарында карашкан, ал эми бул болсо ал союздун түзүлүшүндөгү кичинекей бир эпизод 
гана болгон. 

Птолемейдин исседондордун эки тобу жөнүндөгү маалыматын археологиялык 
материалдардан баамдалгандарды айкалыштыра келгенде, биздин көз карашыбызда, 
усундардын келип чыгыш тарыхы жөнүндөгү маселени чечип бере алат. Дал ошондуктан 
биз жогоруда көрсөткөндөй, сактардын тарыхын эки мезгилге бөлүүгө болот жана экинчи 
мезгил усундар мезгили деп аталууга тийиш. 

Кеп анын аталышында гана эмес. Экинчи мезгилдеги Түндүк Тянь-Шандын этек- 
жакаларын байырлаган көчмөндөрдүн тарыхы ошону менен эле бирге көчмөн коомдун 
өзүнүн структурасындагы жана алардын эл аралык мамилелериндеги принциптүү 
өзгөрүүлөрдүн тарыхы да болгон. Ошол мезгилден бери тарта уруулук түзүлүштүн эски 
тартиптери толук кыйрай баштаган шартта усун уруулар союзу Түндүк Тянь- Шандын этек-
жакаларындагы, эски сак чөйрөсүнөн түздөн-түз өсүп чыккан аскердик демократиянын 
жана кул ээлөөчүлүк мамилелердин жаңы тибинин түзүлүшүнүн дал өзү болучу. 

Сактар усундар сыяктуу эле Тянь-Шанда үстөмдүк кылуучу уруулар болгон. Страбон 
алардан башка да, асси, пассиандар, тохарлар жана сакараука уруулары жөнүндө айтат51. 
Трог Помпей өзүнүн маалыматтарын Страбондон алат, бирок ага караганда уруулардын 
санын кыскартат (төрттүн ордуна үчтү көрсөтөт). Бул уруулар юечжилердин кысымы 
астында грек-бактрия мамлекетине жапырып кирген негизги күчтү түзүшкөн. Трогдун 
текстинде пассиандар термининин кыскартылышы, сыягы, кокустук болбосо керек. Кеп 
мында болуп жатат: пасси этнониминен биз ошол эле асси терминин көрөбүз, сыягы, бул 
дем чыгаргандагы тыбыш түрүндө берилсе керек. Бир катар окумуштуулар асси 
термининин башка бир түрү катарында «арси» урууларын көрсөтүшөт52. Сыягы, бардык 
ушул үч форма — пасси-арси-асси — бир эле этнонимдин варианттары болушу ыктымал, 
ал эми түпкү, кыскарган формасы алда качан эле усундарга окшоштурулуп жүрөт53. 

Сактар менен катар, этнонимдери ар түрдүү авторлордо ар башка редакцияда 
берилген «ус», «ис», «ас» деген уңгулар үч негизги вариантка: усун-исседон-асси сыяктуу 
негизги варианттарга алып келе турган этнонимди алып жүргөн ар түрдүү уруулардын 
болушу жокко чыгарылбайт. Сакарауктар — сак урууларынын эле бир бөлүгү. Алар мурда 
эле Франке тарабынан Сайван уруулары менен салыштырылып, адатта, Ысык-Көлдүн 
жээгине жайгаштырылат54. Сактардын жогоруда эскерилген Орто Азияга жортуулдары 
жана Грек-Бактриянын талкаланышы, 180—170-жж Чыгыш Түркстандан Тянь-Шанга басып 
кирип, өзүлөрү менен кошо сактарды батышка сүрө кетишкен чоң юечжилердин пайда 
болушунун дал эле өзү. 

Исседондорду кошпогондо бардык ушул уруулар жөнүндө илимден кандайдыр бир 
маалыматтар жок. Өзүнүн исседондор жөнүндөгү даректерин, дагы кайталайбыз, Геродот 

51 Бардык ушул маселелер жөнүндө акыркы жыйынтыктоочу маалыматты кара: G.Haloun. Zur Üe-tsi Frage. 
ZDMG. Bd. 91,1938. И. Умняковдун рецензиясын кара: ВДИ, 3-4,1940. 
52 P. Pelliot.Le Tokharien et le Koutchéen, JA. Vol. 224,1934, стр. 25, 29—31. Ursi терминин мурда эле XV. W. 
Tomsen түрк термини ärsin менен салыштырган, кара: ZDMG 78, 1924, стр. 114. 
53 T. Kingsmill.The Intercourse of China with Eastern Turkestan and the Adjacent countries in the second Century 
YRAS. New series, т. XIV, 1882. 
54 Кара: маселенин адабияты G.Haloun. Zur Üe-tsi Frage.ZDMG. 91,1938, стр. 251 ж.к.б. 
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Аристейден55 алган; Геродоттун жазганы боюнча биз исседондор жөнүндө төмөнкүлөрдү 
билебиз: «кашкалардын (түштүк Уралдагы мифтик уруулар — А.Б.) чыгыш жагында 
исседондор жашайт, кашкалар менен исседондордун түндүгүндөгү жерлер жөнүндө, 
алардын өзүлөрү ал жер жөнүндө айтып жүргөндөн башка эч нерсе белгисиз. 

Исседондордун төмөнкүдөй үрп-адаттары бар деп айтышат. эгер кимдир бирөөнүн 
атасы өлсө бардык туугандары малдарын айдап келишип, аларды курмандыкка чалышат; 
малдын эти менен өлгөн адамдын этин жиликтеп, аларды чогуу аралаштырып, чоң той 
өткөрүшөт. Өлүктүн баш терисин сыйрып, ичин тазалап, алтын менен жабышат да, 
жылына өткөрүлө турган курмандык чалуу салтанатында аны ыйык идиш катарында 
пайдаланышат. Эллиндер өлгөндөрүн эскерип майрамдашкандай, өлгөн атасынын 
урматына тойду уулу өткөрөт. Дегинкисинде бул эл адилеттүү деп эсептелинет. Алардын 
аялдары эркектер менен бирдей укуктан пайдаланышат. 

Ошентип исседондор ушундай эл экен; алардан жогору тарапта, исседондордун 
айткандарына караганда жалгыз көздүү адамдар жана алтын кайтарган грифтер жашайт. 
Муну скифтер исседондордон угушуптур, скифтерден биз билип отурабыз, ошондуктан 
биз аларды скифтерче аримаспалар деп атайбыз; «арима» скифтерде «бир» деген сөз, ал 
эми «оспу» алардын тилинде «көз» дегенди туюндурат56. 

Бул баяндамадан аримаспалар жана алтын кайтарган грифтер жөнүндөгү жомокко 
караганда Аристейдин исседондор жөнүндөгү билгени бир кыйла реалдуу экенин көрүү 
кыйын эмес. 

Ошондой болсо да, кийинки аталыштардан көзгө реалдуу негиздин бүлбүлдөгөн элеси 
илешип тургансыйт. Сөз, сыягы, Алтайдын көчмөндөрү жөнүндө болуп жатса керек; ал 
жактан скифтер дүйнөсүнө алтындар келип турган эмеспи. Геродоттун «аримаспалардын 
атчан колу» деген сөздөрү алардын көчмөн эл болгонунан кабар берет. Бирок алтай 
уруулары жөнүндө аз болсо да, конкреттүүрөөк билишкен, алар фантастикалуу грифтер 
менен аримаспалардан түштүгүрөөктө, б.а. Жети-Суу аймагында жашап турушкан. 

Исседондор — Аристейдин жазганынан көрүнүп тургандай, көчмөн эл болгон. 
Аялдардын бийик абалы аларда матриархаттын калдыктарынын али да күчтүү экенин 
айгинелейт (маалымат б.з.ч. VI кылымдан кеч эмес мезгилге таандык). Баш сөөктөн бир 
нерсе иче турган идиш жасоо салты борбор Азиянын көчмөндөрүнө, мисалы, гуннуларга 
белгилүү болгон. Алсак, Лаошань шанүй юечжилердин жол башчысын өлтүрүп, анын баш 
сөөгүнөн чөйчөк жасаган57. Байыркы усундар, кытай булактарында айтылгандай, 
гуннулардын бийлиги астында болгондуктан, мүмкүн, жалпы эле скиф урууларынын 
арасында тараган бул салтты гуннулар усун-исседондордон кабыл алышса керек. 

Жети-Суулук исседондордун сибирь-алтай уруулары менен байланышы болгонун 
буюм түрүндөгү эстеликтер далилдейт, ал эстелик буюмдар ошол мезгил үчүн, айрыкча 
кооздук-жасалга буюмдар (айбанаттардын сүрөттөрү, алтын зымдан жасалган 
сөйкөлөрдүн түрлөрү жана да көптөгөн башка нерселер) көптөгөн жалпы белгилерге ээ. 
Айтмакчы, бул маселе кийинки бапта талданат. 
 
 

55 Кара:A. Hermann.Issedoi.RE,Vol.18,1916, стр. 2235;Julius Junge. Saka Studien. 
56 Геродот. История, IV, 25—27. 
57 Цзяньханьшу.л. 94,гл.6ТТ4. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1,стр. 78. 
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VII бап 
УСУНДАР ЖАНА ДАВАН ПАДЫШААЫГЫ б. з. ч. III кылым — б. з. V 

кылымы 
Кытайдын улуу хан династиясынын тарыхынын өз алдынча бабында усундар жөнүндө 

маалымат бар1. Усундар жөнүндө мындай толук маалыматтын берилиши б.з.ч. II 
кылымдын акыры ченде, 136-128 жж. жана 115-жж. белгилүү кытай саякатчысы Чжан 
Цяндын усундарга эки жолу келип кетишине байланыштуу2. Чжан-Цяндын миссиясы өтө 
жооптуу болгон. Ал Кытайдан алыскы батышка чейинки соода жолун ачуу мүмкүнчүлүгүн 
аныктоо максатында Орто Азияда «чалгынчылык» иш жүргүзүүгө тийиш эле. Чжан Цяндан 
кийин Кытай менен усундардын ортосунда дипломатиялык мамиленин орношу жана усун 
өкүмдарларынын кытай ханзаада бийкечтерине үйлөнүшү кытайларга усундардын саясый 
тарыхы менен кеңири таанышууга мүмкүндүк берген. Усундардын турмушунун социалдык 
жагы болсо кытай булактарында бир кыйла начар чагылдырылган, бирок бул 
маалыматтарды Кыргызстандын аймагындагы ошол мезгил үчүн бир кыйла жакшы 
изилденип-үйрөнүлгөн археологиялык материалдар толуктай алат3. 

Кыргызстандын б.з.ч. III кылымдын аягынан — б.з. I кылымындагы тарыхы — бул усун 
уруулар союзунун тарыхы. Бирок Ферганага канатташ жаткан түштүк аймак үчүн бул тарых 
башка бир коомдук түзүлүш — Даван падышачылыгы менен да байланышып кетет4. 
Түндүк Кыргызстан, ошондой эле Тянь-Шань, белгилүү бир даражада Памир да усун 
уруулар союзунун тарыхый доору өткөн аймактарга кирет. 

Өткөн бапта биз усун уруулар союзунун пайда болушу уруулук түзүлүштүн 
ыдырашынын натыйжасында келип чыккан көчмөн сак урууларынын өнүгүшүнүн 
автохтондук процесси экенин далилдөөгө аракеттенгенбиз. Усундардын саясый жактан 
жогору көтөрүлүшүнө сак урууларынын бир бөлүгү Тянь-Шандан кетип, башка уруулар 
менен бирдикте б.з.ч. 140-ж. Грек-Бактрия падышачылыгына жапырып кириши да 
ыңгайлуу шарт түзгөн5. Кытайлардын дареги боюнча усундар мурда гуннулардын бийлиги 
астында болгон6. 

Жогоруда биз көрсөткөндөй, сөз усундардын бир бөлүгү — сер исседондору жөнүндө 
гана болушу мүмкүн. Б.з.ч. III—II кылымдарда усундар ээлеп турган аймактарды кытайлар 
«Сэ» элине тандык деп жазган. Кытай термини сэ7 «сак»8 этнониминин транскрипциясы 
болуп саналат. «Чоң юечжилер, — деп жазат кытай жылнаамасы, — батышта сактардын 
башчысын талкалап, кууп жиберди. Сактардын башчысы Асма көпүрө аркылуу (Гиндукуш 
аркылуу — А.Б.) түштүккө ооп кетти; усундардын гуньмосу сактардын жеринде калды, 
ошондуктан усундардын арасында сактар менен юечжилердин бир бөлүгү бар»9. 

Бул үзүндүнүн мазмуну өтө бай. Мында сөз кушандар — юечжилер тарабынан 
талкаланган сактардын бир бөлүгү Тянь-Шандан кетип, бир бөлүгү ордунда калганы 
жөнүндө болуп жатат. Ошол мезгилде бул жерде кытайлар али жок учурдагы Орто Азия 
жөнүндө жакшы кабары бар болгон батыш булактарынан биз кушандардын башчылыгы 

1 Бул бир кыйла толук маалыматтар Шицзиде белгилүү болгон Чжан Цяндын билдирүүсүнөн турат (кара; 
Шицзи, гл. 123. ж.к.б.). Хоуханьшуда кытайлыктар усундар жөнүндө эч кандай маалымат бербейт. Усундар 
жөнүндө кыскача эскерүү Вэйшуда кайрадан пайда болот, гл. 102 жана л. 85. 
2 Кара: H. Cordier. Histoire ganerale de la Chine. V, 1 —4, Paris, 1920. F. Hirth. The story of Chang K´ien, pioneer in 
Western Asia. Text and translation of the chapter 123 of Ssi-ma-Tsiems, Chi-ki. JAOS v. 37. Pt. 2,1917. 
3 Негизинен М. Воеводский менен М. Грязновдун 1929 жана 1931 -ж. эмгектери боюнча. Алардын төмөндөгү 
макалаларын салыштыр: ВДИ 2—3,1939. 
4 Даван падышачылыгы жөнүндө негизинен Чжан Цяндын билдирүүлөрүн кара. 
5 W. Tarn. The Greeks in Bactria and India. IV, Cambridge, 1938. 
6 Шицзи;И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. III, стр. 64. 
7 Шицзи;И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 111, стр. 6 5. 
8 O. Franke. Көрс чыг, стр. 46 ж.к.б 
9 Шицзи; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 65. 
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менен кетип бараткан көчмөн кошуундардын ичинде сактар да болгонун билебиз. Эгер 
сактар аз гана санда болушканда антик авторлору бул жөнүндө эскеришмек эместир10. 

Кытайлардын бул жөнүндө билбегени ачык эле көрүнүп турат. «Усундар мында 
калышты» деген билдирүүсү усундардын батыш жортуулуна катышпаганын айгинелейт, 
бул чындыгында да ушундай. Сактар менен юечжилердин калганы, биринчилери, сыягы, 
Тянь-Шанда, экинчилери түштүк-батышта, Фергана аймагында усундардын курамына 
аралашып, сиңип кетсе керек. С. П. Толстовдун юечжилердин массагеттер менен 
байланышы жөнүндөгү жаңы пикири юечжилер сактардан түштүгүрөөк тарапта байырлап 
турганына бизди дагы көбүрөөк ынандырып отурат11. Б.з.ч. V кылымда, аларды Геродот 
баяндап жазган учурда алар сактардын батыш тарабында жашап, Яксарт алардын чыгыш 
чек арасы болгон12. 

Юечжи-массагет уруулары Кушан империясын түзүшкөндө, алар, албетте, Казакстан 
талааларынан түштүктү карай отурукташкан оазистерге багыт алып, бул жүрүштө өзүлөрү 
менен кошо сактардын батыш бутагын ала кетишкен. Юечжилердин бир бөлүгү 
Ферганада калышкан; Даван падышачылыгынын түзүлүшү мына ошол юечжилер менен 
байланыштуу13. Эртерээктеги кушан эстеликтеринин Кыргызстандын аймагынан 
табылбаганы буга мүнөздүү көрүнүш; кушан тибиндеги буюмдар тараган эң четки чыгыш 
(Орто Азияда) чек ара ошол эле Фергана болуп саналат14. 

Сак союзунун чыгышында жашаган исседон-усундар мына ушул шарт-жагдайларга 
байланыштуу өз бийлигин батыш тарапка кеңейтип, бүт өлкө усундардын аты менен 
белгилүү болуп калат. Батыш чек араларында, албетте, убактылуу усун уруулар союзунун 
курамына юечжилер менен Ташкен оазисинин уруулары кошулат. Алсак, мисалы, кийинки 
жылдарда Ферганада жана Ташкендин аймагында усун тибиндеги маданият табылган15. 

Усундар союзунун ушундай мүнөздө өнүгүшүнө биздин жазма булактардын 
жарытымсыз маалыматтарына негизденген божомол гана эмес, археологиялык 
материалдар да ынандырып отурат. Бул археологиялык материалдардын ошол 
мезгилдеги Чыгыш Түркстандын эстеликтери менен окшоштугу жок, тескерисинче, Чыгыш 
Түркстандын отурукташкан маданиятын кошпогондо, канатташ өлкөлөрдүн талаа 
эстеликтеринин тобуна бир кыйла жакын окшоштугу бар16. Усун маданиятында Казакстан 
жөнүндө айтпаганда да, Алтайдын, Минусин крайынын маданияты менен окшош болгон 
бир катар белгилер бар. 

Усундар өлкөсү чыгышында гуннулар, түндүк-батышында — кангүй уруулары, 
батышында — Даван, түштүгүндө Чыгыш Түркстандын ар түрдүү отурукташкан уруулары 
менен чектешип турган17. Кангүй уруулары Талас менен Сыр-Дарыяга чейин жеткен18. 
Даван Ферганага дал келет; гуннулардын ээликтери Жунгарияга жамаатташ жаткан; ал 
эми түштүктө отурукташкан ээликтер Чыгыш Түркстанда, Тянь-Шандын түштүгүндө 
жашаган коомдор болгон. 

10 Страбон, Трог Помпей ж.б. 
11 Бул көз караш төмөнкү эмгекте берилген: История СССР.., ч. I—II, гл. IV, стр. 303 ж.кб. 
12 Бул Геродот менен Страбондун массагеттер жөнүндөгү билдирүүсүнөн ачык көрүнүп турат. 
13 Шицзи;И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. III, стр. 1 ж.к.б. 
14 Чүй өрөөнүнөн табылган кушан тибиндеги айрым карапалар бизге 1941-ж гана белгилүү болду. Фергананын 
кушан маданияты жөнүндө төмөндө карагыла. 
15 Салыштыр, мисалы, А. И. Тереножкин тарабынан ачылган Ташкен оазисинин бургулюк маданиятын 
(Известия Уз.ФАН, № 9,1940). Усундардын таасири байыркы Фергананын карапасынан да байкалат (Т. 
Оболдуева. Археологические наблюдения на Северном Ферганском канале. Известия Уз.ФАН, № 10,1940). 
16 Салышт. A. Stein. Innermost Asia. Detailed report of explorations in Central Asia and Westernmost China. Vol, 1—
5. Oxf, 1921, т. II, табл. XVI—XXII. Ушунун эле өзү Serindaнын эмгегинде да кайталанат. 
17 Шицзи; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. III, стр. 64—65. 
18 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья, стр. 77. Салыш. K. Schiratori. Über die Wusun-stammen in 
Centralasien. Revue Orientale RO. т. III, вып. 2—3, Budapest, 1902. 
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Усундардын түндүк чек аралары кытайларга белгисиз болгон, калыбы ал чек түндүктүн 
алыскы аймактарынан орун алса керек. Жети-Сууну археологиялык изилдөөлөр 
көрсөткөндөй, усун көрүстөндөрүнүн чек арасы Жунгар Ала-Тоосунун аймагынан өтөт19. 
Усундардын ордосу Ысык-Көлдүн жээгинен орун алып, аны кытайлар Чигу деп аташкан20. 

Кытай булактарынын маалыматтары жана археологиялык материаддар боюнча 
усундардын социалдык түзүлүшү менен экономикасынын мүнөзүн баамдап билсе болот. 

Бул көчмөн уруулардын кеңири союзу болгон. Кытайлар усундардын 120.000 боз үйү, 
630.000 адамы болгонун көрсөтөт. Усундар бир эле жолкусунда 183.000 жоокерден турган 
кошуун чыгара алышкан21. Усундар орто бойлуу, ак жуумал жүздүү, көк көз, сары чач 
адамдар болгон22. Алардын расалык тибин антропологдор памирдик-ферганалык тип деп 
аныкташат, б.а. бул ошол мезгилдеги бир кыйла көп сандагы элдерге мүнөздүү тип 
болгон23. Орто Азиянын бир катар урууларынын расалык жакындыгы алардын кеңири 
сактар союзунун бир бөлүгүнө, эң болбоду дегенде, теги орто-азиялык болгон урууларга 
таандык деп дагы бир жолу ырастоого мүмкүндүк берет. 

Усундардын кесибин мал чарбачылыгы катарында сүрөттөөгө умтулуп, кытай 
авторлору мындай учур үчүн адат болуп калган таризде баяндашат: «Дыйканчылык менен 
багбанчылыкты билишпейт. Оттуу, суусу мол жерлерде малы менен көчүп-конуп жүрүшөт. 
Үрп-адаттары гуннулардыкы менен бирдей»24. Гуннуларды кытайлар типтүү көчмөндөр 
катарында көрсөтүшөт. 

Усундардын көчмөндөр экендиги башка да даректер менен далилденет: «Алардын 
ээлигинде жылкылар көп, байларында 4000ден 5000 ге чейин жылкы бар»25. Кытай 
каныша өзүнүн усундардын ээлигинде өткөргөн өмүрү жөнүндө жазып, «усундардын 
падышасы кийиз жабылган тегерек алачыкта жашайт, эт жеп, сүт ичет»26 — деп эскерет. 
Усундар Кытай императоруна жиберген алмандардын ичинде негизинен мал айтылат 
(жылкы, төө, кой). 

Усундардын көчмөн турмушун археологиялык материалдар да ырастайт27. 
Усундардын мүрзөлөрүнөн өлгөн адам менен кошо көмүлгөн койдун сөөгү, шар түрүндөгү 
көчмөн турмушка ылайыкталган идиштер табылган. Сөөктүн жанында ат жабдыктын 
турмандары жатат. Мүрзөлөрдүн, дыйканчылык болушу мүмкүн болгон өрөөндөрдө гана 
эмес, тоолуу жайлоолордо да орун алганы мүнөздүү көрүнүш. 

Усундардын кесиби, сыягы, жыл мезгилдерине жараша көчүп-конуп жүрө турган 
көчмөн28 мал чарбачылык болсо керек, муну усундардын эстеликтери да көрсөтүп турат: 
кыштоолордо көрүстөндөрдүн көлөмү бир кыйла чоң. Кыштоолор суу менен камсыз боло 
турган, шамалдан ыктоо жерлерде, тоо капчыгайларына жакын жайлардан орун алган. 
Тоолордо жана узак мезгил бою жашоого ылайыксыз жайларда анча чоң эмес, кээде 
жалгыз бейит коргончолор жолугат, булар бул жерде усундардын кыска мөөнөткө жашап 
турганын айгинелейт. 

191939—1940-яок. биздин жетекчилигибиз менен жүргүзүлгөн КФАН жана ИИМКтин археологиялык 
экспедицияларынын материалдары боюнча. 
20 Шицзи;И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. III, стр. 64. 
21 Шицзи;И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. III, стр. 64. 
22 J. Klaproth. Tableux historique de L´Asie. Paris, 1826, стр. 165. Усундардын европеоид тиби жөнүндөгү кытай 
жылнаамасынан кеңири келтирилген жер жалпы эле Цяньханьшу жылнаамасынын өзүндө жана Тан 
мезгилинин белгилүү тарыхчысы Яньшигунун түшүндүрмөлөрүндө бар экенин эскертип кетебиз. 
23 Т. Трофимова. Краниологический очерк татар Золотой орды. АЖ, 1936, № 2. 
24 Шицзи;И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 111, стр. 64. 
25 Шицзи;И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 64. 
26 Шицзи;И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. III, стр. 67. 
27 М. Воеводский и М. Грязнов. Усуньские могильники на территории Кирг. ССР. ВДИ, № 3,1938. 
28 Калыбы, жарым көчмөндүү мал чарбачылыгы болсо керек. 
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Мал чарбачылыгы усундардын өндүрүшүнүн негизин түзгөн. Усундардын 
дыйканчылык менен кесиптенишкени биротоло толук далилдене элек. Алардын белгилүү 
болгондой кыштоолордогу отурукташуусу жөнүндө гана айтса болот. Буга усундардын 
көрдүн ичин жыгач устундар менен каптаганы далил. Карапачылык да кандайдыр бир 
даражада отурукташып жашоодон кабар берет. Бир көрдөн идишке жабышып калган 
дандын кабыгы жана жаргылчактар табылган. Арийне, булар усундардын дыйканчылыгы 
жөнүндө так далил боло албасы ырас, анын үстүнө ушул кезге чейин усундардын 
дыйканчылык куралдары да белгисиз бойдон калууда, данды алар балким, Кытайдан 
сатып келип, жаргылчакта тартышса керек. 

Кантсе да аздыр-көптүр узак жашоого мүмкүн болгон кыштоолору бар болгон соң, бул 
карапачылыктын өнүгүшүнө шарт түзүп, алгач мал үчүн тоют чөп даярдоо түрүндөгү 
дыйканчылыктын өнүгүшүнө да түрткү бергендир. Усундарды дыйканчылыкка кытайлар 
да, айрыкча усундардын өкүмдарларына турмушка чыккан кытайлык ханзаада 
бийкечтерди ээрчип, коштоп келген көп сандагы адамдар да үйрөтүшү мүмкүн. Кытайлар 
усундардын кол өнөрчүлүк техникасын өнүктүрүүгө да олуттуу жардам беришсе керек. 

Усундар карапа буюмдарды бир кыйла жакшы сапаттагы чоподон, бирок примитивдүү 
ык менен чаптап жасашкан. Идиштин тышы кызыл ангоб менен жылтыратылган, алардын 
айрымдары кызыл боёк менен боёлгон29. Идиштер формасы боюнча кыйла бир түрдүү 
келет, алар же жайык чөйчөк, же мойну бир аз ичкерип кеткен, кумура түрүндө кезигет. 

Усундар жүндөн кездеме токуп алуу жагынан да белгилүү бир прогресске жетишкен 
экен. Идиштердин ички беттеринде сакталып калган кездемелердин тагы (кездеме карапа 
идиштерди жасаганда колдонулган) усундардын эки түрдөгү — бир кыйла калың жана 
жукараак түрдөгү кездемени согуп жасашканын көрсөтүп турат. 

Жука алтын каңылтырдан кесип жасалган пластинкалар түрүндөгү алтын 
жасалгаларды, ошондой эле, штампталган күбөктөрдү даярдоо олуттуу орунду ээлеген. 
Бул күбөктөрдүн бир бөлүгүндө гректик-бактриялык союжеттер бар (Сатир, Силен). 
Күбөктөрдү усундар өзүлөрү, бирок алыс жактардан алып келинген штампка салып 
жасашса керек. 

Усун көрүстөндөрүнөн табылган нерселердин арасында кытай буюмдары да бар, алар 
кездемелердин үзүктөрү, кызыл лактын калдыктары. Мындай табылгалар усундардын 
Кытай менен соода-сатык байланышын айгинелейт. 

Усундардын социалдык түзүлүшү жөнүндөгү маселе алар жөнүндөгү маалыматтардын 
өзгөчөлүгүнөн улам талдоо жүргүзүү бир топ кыйынчылыкка турат. Усундардын мүлк 
жагынан айырмаланышы көрүстөндөрдүн ар түрдүү типтери менен айкын-ачык 
көрсөтүлөт. Бир жагынан, буюм-тайымдарга бай, алтын буюмдары бар, өтө бийик топурак 
үйүлгөн бир катар чоң бейит коргондор, экинчи жагынан, үймөгү кичине, кедей бейит 
коргончолор адамдардын мүлк жагынан теңсиздигин далилдүү көрсөтүп турат. 

Усундардын бейит коргондору чогуу, топ-тобу менен, тизмектешип жайгашылган; 
мында уруу ак сөөктөрүнүн чоң бейит коргондору адатта, бөлөк жайда өзүнчө 
тизмектешип турат. Бейит коргондор үчүн жайгашылышы үй-бүлөлүк жана уруулук 
көрүстөндөрдүн системасын ачык чагылдырат. Мында чоң бейит коргондор үстүндөгү 
топурагы араң эле байкалган майда бейиттер менен курчалган. Калыбы, биз мында ак 
сөөктөр да, жамааттын катардагы мүчөлөрү да көмүлгөн бир урукка тийиштүү көрүстөндү 
көрүп турсак керек. Бир катар учурларда, сыягы, кедей урукка таандык болгон кедей 
бейиттерди да белгилеп кетсе болот. Ошентип, материалдык маданияттын эстеликтери 

29 Усун идиштеринин кызыл боёк менен боёлушун ошол учурдагы ферганалык маданияттын таасиринин 
көрүнүшү катары карайбыз. 
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боюнча уруулардын өз ичиндеги, ошондой эле уруулар ортосундагы ажырымдыктын орун 
алып турганын аныктоого болот. 

Усундардын мүлк жагындагы ажырымдыктарын кытай булагы да ырастайт, анда 
«байларында 4000 ден 5000 ге чейин баш мал (жылкы) бар» деп айтылат30. 
Көрүстөндөрдү жайгаштыруу системасы аймактын белгилүү бир аянтынын кайсы бир 
урукка тийиштүүлүгү жөнүндө айтып турат, мында усундардын чоң бейит коргондору 
бейит коргондорунун Алма-Ата тобу, Ак-Суу, Буранаг Чоң-Кемин, Ысык-Көлдүн түндүгү 
менен түштүгүндөгү жана Кочкордогу бейит коргондор кирет. Бардык мына ушул 
райондор усундардын айрым урууларына таандык болгондугу шексиз. Мындан башка да 
ушуга окшош келген бир катар аймактар бар, бирок ал көрүстөндөр али таптакыр 
изилдене элек. 

Аймактардын айрым урууларга жана ак сөөк уруктарга бекитилип берилиши кытай 
жылнаамасындагы төмөнкүдөй дарек менен да далилденет. Кытай, деп айтылат анда, 
Чигу шаарына аскер кошууну менен кытайлык кол башчы Чжан-ло-хэу Хойду акимдикке 
жиберди, ал көчмөндөргө жерди бөлүштүрүп, «жердин чектерин» белгиледи31; башка 
бир учурда усундардын өкүмдары Цыжими «менин жайыттарыма эч ким малын 
жайбасын» деп эскерткенин окуйбуз32. 

Көчмөндөрдүн мүлк жагындагы ар түрдүү абалы жөнүндөгү жогоруда келтирилген 
фактылардан көрүнүп тургандай, малынын санына жараша байлар бир кыйла ири жер 
ээлери да болуп калышкан. Ошол жайыт аймактары үчүн күрөш, малды кайтаруу 
көчмөндөрдүн аскер кошуунун кармап туруунун зарылдыгын пайда кылган. 

Жылкыны мингич унаа катары пайдалануу , атчан адамда өркүндөтүлгөн куралдын — 
темир кылычтын, сөөк менен капталган курама жаанын, темир учтуу жебенин, ээрдин 
(ырас, азырынча үзөнгүсү жок) болушу согуштук жортуулдарда бир канча жолу ийгиликтүү 
салгылашкан усундардын атчан кошуундарын өтө күчтүү жана согушка жөндөмдүү 
кылган. 

Жайыт үчүн күрөш ички өз ара жана уруулар ортосунда согуштарды пайда кылат. 
Алмашуунун өнүгүшү, айрыкча Кытай менен болгон алмашуунун күч алышы көчмөн ак 
сөөктөрүнүн айрым өкүлдөрүнүн колунда байлыктардын бирдей эмес топтолушуна алып 
келген. Мына ушулардын бардыгы уруулук жамааттын бузулушун, аны өркүндөтүүнүн 
зарылдыгын шарттаган. Усундар коомунда биз уруунун ыдыроо этабына мүнөздүү 
болгондой, уруулук түзүлүштүн негизинде аскердик-демократиялык мамлекетти түзүүгө 
болгон аракетти көрүп турабыз. 

Усундардын башкы башкаруучусу гуньмо же гуньми деп аталган33 жана ал шайланган; 
бирок шайланган гуньмолор уруулук бийликти биротоло ээлеп алууга умтулушуп, көп 
учурда аны мураска өткөрүп беришкен. Бул мураскорлорду аксакалдар тарабынан 
«шайлоо» чечүүчү мааниге ээ болгон; бул шайлоодо шайланып жаткан адамдын кол 
башчылык сын-сыпаты да чоң роль ойногон. Кайсы бир булактагы дарек буга мүнөздүү: 
«Ортончу уулу Далу (гуньмо — А. Б.) өзүнүн күчтүүлүгү жагынан кол башчы боло алмак»34. 
Кол башчылыкка жөндөмү бар мындай жоокердин өз кошууну болгон, алар керек учурда 
аны менен согушка жөнөшкөн. 

Усундарда таптарга бөлүнүү менен катар уруулук мамилелердин да жашап турганына 
левират институту кыйыр түрдөгү далил боло алат, бул, демейде, башкаруучу урукта 

30 Шицзи;И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. III, стр. 64. 
31 Шицзи;И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 73. Улуу Гуньмо Хойго бООООге жакын боз үй, 
кичүүсүнө 40000 үй-бүлөнү, боз үйдү бөлүп берген. 
32 Шицзи;И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 76. 
33 Салышт. J. Klaproth. Көрс. чыг. 
34 Шицзи; И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. III, стр. 65. 
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кытай канышага карата колдонулган. Анын биринчи күйөөсү өлгөндө ал тактынын — 
мураскоруна аялдыка өткөн. Алсак, мисалы, «Гуньмо картайганда канышаны өзүнүн 
небереси Сэньцзуга алып бермекчи болду-Каныша ага макул болбой, бул жөнүндө 
сарайга билдирди. Теңир уулу ага элдин салтына жараша бол деп кеңеш берди»35. 
       Согуш усундардын турмушунда олуттуу орунду алып турган. Жортуулдарда алар 
кулдарды, мал жана баалуу буюмдарды олжолоп келишкен. Согуш аскер туткундарына ээ 
болуунун булагы катарында бир кыйла даражада усундардын социалдык түзүлүшүнүн 
өнүгүү жолун аныктоо менен, аскердик уюмдун системасын бекемдөөнү талап кылган. 
Мындай абал, мүлк жагындагы теңсиздикке байланыштуу таптарга жиктелүүнү эсепке 
алганда, усун коомунун кул ээлөөчүлүк түзүлүштүн примитивдүү түрүн түзүүгө карай 
өнүгүшү мүмкүн болуучу жолун аңдап билүүгө жардам берет. Бирок бир катар конкреттүү-
тарыхый шарттар бул процессти бир аз өзгөрүүгө учураткан. 

Бирок усун коомунун акыры кандай болуп бүткөнү жана анын урандысында эмне 
пайда болгону жөнүндө айтуудан мурда, адегенде усундардын саясый тарыхына, 
конкреттүү-тарыхый шарттарына жана аскердик-демократиялык түзүлүшүнө кайрылып 
көрөлү. 

Усун уруулар союзу, жогоруда белгиленгендей, өзүнөн мурдагы сак уруулар союзунун 
өнүгүшүнүн мыйзамченемдүү уландысы болгон. 

Кытайлардын усундардын саясый тарыхы менен иш жүзүндө таанышуусу б.з.ч. II 
кылымдын экинчи жарымынан эртерээк эмес мезгилде башталган, анткени Чжан Цянь 
б.з.ч. 136-жылдан этерээк эмес мезгилде келип жолуккан жана ошондон улам кытайларга 
белгилүү болгон гуньмо усундардын дал ошол эң алгачкы гуньмосу болгон36. 

Усундар менен чоң юечжилердин Дунь-Хуанга, б.а. Чыгыш Түркстандагы Улуу кытай 
дубалына жакын аймакта көчүп-конуп жүргөнү жөнүндөгү кабар Чжан Цяндан белгилүү 
болгон. Усундар менен юечжилердин тегинин чыгыш түркстандык экендиги жөнүндөгү 
версияны биз жогоруда талдап чыкканбыз. Чжан Цянь белгилеген усундар менен 
юечжилердин турмушундагы өзгөрүүлөр 140-ж. Грек-Бактрияга жапырып киргенден 
кийин кушан державасын түзүү менен байланыштуу болгон. Тянь-Шанда усун коомунун 
туруктуу абалга келишин да дал ушул мезгилге, б.а. б.з.ч. II кылымдын орто ченине 
таандык кылууга болот. 

Жоомарттык менен тартууланган белектер жана кытай ханзаада бийкечтерин 
усундардын гуньмосуна күйөөгө берүү аркылуу, Кытай усундарды өз тарабына тартууга 
жана аларды Орто Азия аркылуу соода жолун жөнгө салууга мүмкүндүк бербей жаткан 
гуннуларга каршы коюуга умтулган37. Кытайдын мындай активдүү саясаты император 
Вуди (б.з.ч. 140—87-жж.) падышалык кылып турган учурда эң жогорку өнүгүүгө жеткен; 
Чжан Цяндын элчилиги да дал ушул мезгилге таандык38. Кытайлар алып келген белек-
тартуулар усун гуньмосуна өз таасирин тийгизип, Кытай протекторатын кабыл алат. 
Эскерилген гуньмонун тушунда — кытай тарыхы бул гуньмонун ысмын сактап калган эмес, 
— усун ордосун уюштуруп, түзүү процесси болуп өтсө керек. Усун уруулары ошол тушта 
алардын жол башчыларынын өз ара тууганчылыгы менен байланышкан айрым-айрым 
ордолорго бөлүнүп, ар биринде 10.000 жоокер- ден турган кошуун болгон. Алсак, бир 

35 Цяньханьшу;И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 68. 
36 Шицзи;И. Бичурин.Собрание сведений...,ч. III, стр. 65.Салышт. F. Hirth. The story of Chang K´ien, pioneer in 
Western Asia. JAOS. 
37 Салышт.A. Hermann. Die alten Seidenstrassen zwischen China and Szrien. Berlin. — Quellen und Forschungen zu 
alten Geschichte und Geograpie. H. 21, lpz, 1910. 
38 Кара: Бул доорго мүнөздөмөнү төмөнкү макаламда бергенмин: «Из истории гуннов I в. до н.э. (Хуханье и 
Чжи-Чжи шаньюй)». СВ, 1,1940. 
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ордону гуньмо өзү, экинчисин — анын уулу Дулу, үчүнчүсүн — улуу агасынын уулу Сэньдзу 
башкарган39. 

Усундар менен байланыш түзүүдөн башка да, Чжан Цянь усундар менен гуннуларга 
каршы согуштук келишим түзүүнү да көздөгөн, ушуга байланыштуу Кытай усундарды 
өзүнүн чек арасына жакын көчүрүп келүүгө көндүрүүгө аракеттенген. Көчүү жөнүндөгү 
сунуш усун аксакалдарынын кеңешинде четке кагылып, кабыл алынган эмес. Гуньмо өзү 
«жашы улгайып калгандыктан жана аймактын үчкө бөлүнүшүнө (үч ордонун ортосунда — 
А. Б.) байланыштуу колунда толук бийлик болгон эмес, ошондуктан Чжан Цянды узатып 
баруу үчүн өзүнүн элчисин кошуп берип, Сарайга ыраазылык билдирип, бир нече ондогон 
жылкыны берип жиберген»40. 

Бул усундардын кытай сарайы менен иш жүзүндөгү алгачкы байланышы болгон. 
Кытайдын усундар менен байланыш жасоого умтулгандыгынын максаты анын жогоруда 
айтылган элчиликке жөнөөрдөн бир аз мурдараак Чжан Цяндын айткан сөздөрү менен эң 
сонун айгинеленип турат. Чжан Цянь кытай императоруна усундар жөнүндө буларды 
айткан: «Мен гуннуларда болгонумда укканым бар, усундардын башчысы гуньмо деп 
аталат. Гуньмонун атасынын гуннулардын батыш чектеринде анчалык чоң эмес ээлиги 
болгон экен. Гуннулар согушта анын атасын өлтүрүп, ал эми жаңы эле төрөлгөн гуньмону 
талаага таштап салышат. Куштар анын денесиндеги курт кумурскаларды терип жешип, 
канчык карышкыр келип, ага эмчегин эмизип турат. Муну көрүп таң калган шанүй аны дух 
экен деп эсептеп, өзүнө алдырып алат да, тарбиялап өстүрөт. Гуньмо чоңойгондо шанүй 
аны аскер кол башчысы кылып дайындайт. Ал жортуулдарда бир нече жолу эрдиги менен 
көзгө көрүнгөндүктөн шанүй ага атасынын ээлигин кайтарып берип, Батыш дубалдын 
бойлорундагы кароолго көзөмөл жүргүзүүнү тапшырат. 

Гуньмо өз элинин абалын оңдоо үчүн күч-аракеттерин жумшап, айлана-тегерегиндеги 
анча чоң эмес аймактарды баш ийдирет. Анын салгылаштарда тажрыйбасы бар бир нече 
он миңдеген кошууну болот. Шанүй өлгөндөн кийин гуньмо өз эли менен бөлүнүп кетип, 
гуннулардын ордосуна барып туруудан баш тартат. Гуннулар ага каршы ачык эле 
жиберилген аскерлер ийгиликке жетишпейт, алар гуньмону дух деп эсептешип, чегинип 
кетишет. Гуннулардын гуньмого таасири бар болгондуктан, ага тез-тез кол салып турушкан 
эмес. Азыр шанүйдү биз кысмакка алып турабыз, ал эми князь Хуньшонун жери азыр ээн 
турат. Көчмөндөр адатта кытай буюмдары дегенде баса калышат эмеспи. Эгерде азыркы 
учурда бай белек-тартуулар менен гуньмону чыгышка, мурдагы князь Хуньшонун ээн 
калган жерине көчүп келүүгө көндүрсөк жана (алардын) Хан сарайы менен куда-сөөк 
болушуна жетишсек, анда бул иште ийгиликке жетише алар элек, эгер буга жетишсек, 
анда муну менен гуннулардын оң колун кесе чаап салган болор элек. Усундарды өзүбүзгө 
кошуп алганда Дасини да (Грек-Бактрияны — А.Б.) батыштагы башка да ээликтерди өз 
букаралыгыбызга ала алар элек»41. 

Бул келтирилген үзүндүдөн ачык көрүнүп тургандай, Ву-динин мезгилинде (б.з.ч. 
140—87-жж) жана Чжан Цяндын элчилигине чейин усундардын гуннулардын батышында, 
б.а. Тянь-Шанда байырлап турганы, алар бир аз мурда өзүлөрүнүн батыш тарабындагы 
ээликти баш ийдирип алышканы жөнүндө Кытай кабардар болгон. Даван менен Кангүй, 
Кытай историографиясынын көз карашынан алганда, эч качан усундардын бийлиги 
астында болбогондуктан, батыштагы ээликтер же турак аймактар дегенде, балким, мурда 
сактарга таандык болгон дал Кыргызстандын аймагынан орун алган ээликтер деп түшүнүү 
керек. 

39 Цяньханьшу;И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. III, стр. 65—66. 
40 Цяньханьшу;И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. III, стр. 66. 
41 Шицзи;И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 12 ж.к.б. 
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Усундардын келип чыгышы жөнүндөгү легендарлуу уламыш да бир кыйла кызык, 
Борбор Азиянын көчмөн түрк элдеринин, негизинен, Түштүк Сибирдин, мисалы, Алтай 
түрктөрүнүн уламыштарында өздөрүнүн келип чыгыш тегин карышкыр менен 
байланыштырышат, бул жөнүндө ошол эле кытай булактары да билдирет. Усундардын 
(ошондой эле бир катар түрк урууларынын) келип чыгышынын бул версиясы ушул 
фактыдан усундардын Түштүк Сибирь менен Борбор Азиянын түркий тилдүү уруулары 
менен жалпы этногенетикалык байланышын көрүүгө мүмкүндүк берет, бул өз кезегинде 
алардын, эгерде толугу менен Тянь-Шанда жашабаса да, эң болбоду дегенде, ага жакын 
аймакта жашаган уруулардын тобу менен болгон этногенетикалык байланышын дагы бир 
жолу далилдеп отурат42. Чжан Цяндын Кытайдын усундар менен союзунун саясый 
мааниси жөнүндөгү сөзү ушунчалык таасын айтылгандыктан, ал түшүндүрмөгө муктаж 
эмес. 

Чжан Цяндын миссиясынын ийгиликтүү болушу гуннулардын усундарга ачуусун 
келтирет, буга кошумча усундар болжол менен б.з.ч. 104—103-лок. Кытай менен гана 
эмес, Орто Азия менен да байланыш түзгөн болучу. Гуннулардын усундарга карата 
душмандык мамилеси жана Борбор Азияда гуннулардын саясый үстөмдүгү — мына 
ушулардын бардыгы кытай элчилерин Даванга жана Орто Азиядагы Кушан мамлекетине 
Тянь-Шань, б.а, усун ээлиги аркылуу эмес, бир аз түштүгүрөөктөн өтүп барууга мажбур 
кылган. Соода жолунун мындай өзгөрүшүнөн Кытай менен байланыштын бузулуп 
калышын жана гуннулардын кол салуу коркунучун көргөн усундардын тынчы кете 
баштайт. Ушул шарт-жагдайга байланыштуу алар Кытай менен байланышты бекемдөөгө 
туруктуулук менен аракеттенишип, Кытай ханзаада бийкечтерине куда түшүүгө умтулушат. 
Кытайлар айткандай «тынчтыкка жана тууганчылыкка» негизделген мындай союздун 
түзүлүшү усундар союзунун саясый туруктуулугун камсыз кылар эле. Усундар менен 
союздашууга умтулуу усундардын өтүнүчүн кабыл алууга таасирин тийгизди. Кытай, 1000 
жылкы түрүндө нике тартуусун алгандан кийин, б.з.ч. 107-жылы эле кытайлык князь 
Гяндын кызы Сихюнь дегенди жубай катарында усун гуньмосуна жөнөтөт43. 

Кытай ханзаадасын Тянь-Шанда шаан-шөкөт менен салтанаттуу тосуп алышат. Аны бир 
нече жүздөгөн чиновниктер, евнухтар жана малайлар коштоп келишет. Кыз менен кошо 
кытай императорунун өтө бай белек-тартуулары да келет, алардын ичинде эки 
дөңгөлөктүү араба, кийим-кечектер жана башка көп нерселер болгон. Усун гуньмосунун 
кытай ханзаадасына үйлөнүшү усундардын абалын бекемдейт. Буга кошумча, ошол 
учурда усундар гуннулар менен да өз ара мамилелерин жөнгө салууга жетишет. Мүнөздүү 
бир жагдай бул, усун гуньмосуна аялдыкка берилген гунну шанүйүнүн кызы улуу аялы, 
кытай ханзаадасы Синхюнь кичүү аялы болгон, бирок буга карабастан кытай каныша гунну 
шанүйүнүн кызына караганда алда канча чоң урматка бөлөнгөн окшойт. Кытай ханышасы 
үчүн атайы ак сарай салынып, ал жерде өзү кабыл алуу үлпөттөрүн өткөрүп турат. Кытай 
сарайынан алып турган бай белек-бечкектер ага усундардын арасында кытай 
таасириндеги саясатты жүргүзүүнүн каражаты болгон; анын бул саясатты активдүү ишке 
ашырганын төмөндө көрсөтөбүз. 

Өзүнүн миссиясын аткарып жатканы үчүн ал аял Кытайдан белектерди (мисалы, 
чатырларды жана жибек кездемелерди), ошондой эле, усундарды гуннуларга кантип 
тукуруу жөнүндө көрсөтмөлөрдү бир нече жолу алган. 

42 Чжоушу; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. I, стр. 269. Салыштыр: Н. Аристов. Опыт выяснения 
этнического состава киргиз-казаков Большой орды и каракиргизов на основании родословных сказаний и 
сведений о существующих родовых делениях и о родовых тамгах, а таюке исторических данных и 
начинающихся антропологических исследований. — Живая старина, СПб, 1894, вып. Ш-1У. 
43 Цяньханьшу;И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 67. 
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Ошол учурда Кытай гуннуларга каршы кеңири чабуулга өтө баштаган эле; ошондой эле 
аскер күчтөрү гуннулардын ооругунан басып кире турган усундардын жардамына да өтө 
кызыгдар болгон. Усундардын Кытайга ыктаган саясаты аларга Чыгыш Түркстандын ишине 
аралашууга да мүмкүндүк берген. Б.з.ч. 90-жылдарда эле усун гуньмосу Унгуйминин 
Ваньнян деген уулу Жаркенттин ээси болуп калган, ал эми ошол эле гуньмонун улуу кызы 
Дишы — Кучардын ээси Гяньбинге турмушка чыгат44. 
       Усундардын жигердүүлүгү гуннулардын арасында мыйзамдуу кооптонууну пайда 
кылат. 80-жылдарда алар Чеши (Чыгыш Түркстандын түндүк бөлүгү) урууларынын 
аймагына басып кирип, алар менен согуштук союз түзөт да, усундарга бир нече жолу кол 
салат, натыйжада б.з.ч. 73-жылы Чеяньвуши (?) өлкөсүн басып алып, көптөгөн усундарды 
туткундап кетишет, ошондой эле усундардан Кытай менен дипломатиялык мамилелерин 
үзүүнү талап кылат. Гуннулардын бул согуштары Кытайды чечкиндүү чараларды көрүүгө 
мажбурлайт45. 

Б.з.ч. 71-жылы усундар 50 000 атчан аскерин, Кытай 150 000 аскерин чыгарат. Бүт ушул 
аскер беш жол менен гуннуларга каршы жортуулга жөнөйт. Усун аскерлерине жетекчилик 
кылуу кытайлык кол башчы Чанхойго тапшырылат. Бул жортуул, айтмакчы, гуннулардын 
чыгыш жана түндүк кошуналарынын чабуулу менен толукталып, натыйжада гуннулар 
талкаланат. Усундар өз аскерлери менен гуннуларга батыштан кол салып, алардын Лули 
князь деген титулу бар башчысынын ордосуна басып кирип, чоң олжого туйтунушат: «40 
000 адамды туткундап алышат, алардын ичинде шанүйдүн тууган-туушкандары жана 
көптөгөн ак сөөк жол башчылар да болгон», ошондой эле «700 000 ден көбүрөөк жылкы, 
бодо мал, төөлөр жана эшектер олжолонгон»46. 

Бул согуштардын баяны гуннулардын тарыхында олуттуу орунду ээлейт жана айрым 
бир толук маалыматтарды берет. Бул согуш Хуанжи шанүйдүн тушунда (б.з.ч. 85—68-жж.) 
болгон. Согуштун биринчи этабында усундар Кытай аскерлери менен бирдикте Баркуль 
аймагында жолугушуп, Баркуль көлүнүн боюнда гуннуларга кол салышмак экен. Бирок 
усундардын Баркулдагы аскерлер менен өз ара аракеттери жөнгө салынбагандыктан 
усундар иш жүзүндө согушка катышпай, кетип калышат. Баркулдагы аскерлердин биринчи 
чабуулу ийгиликтүү болуп, гуннулардан анча көп эмес олжо түшүрүп алышат. Кытай 
аскерлеринин башка кошуундарынын чабуулдары ийгиликсиз болуп, алардын кол 
башчылары сотко берилет, бирок алар өзүн өзү өлтүрүп тынышат. Ушундан кийин 
усундардын экинчи жортуулу башталып, алар зор олжого батышат (39 000 адам, 700 000 
баш мал)47. Мында гунну ак сөөктөрүнөн шанүйдүн кайын атасын, келини Гюйцыны, 
жогорку князь Ливу Дуюйду (дуюй — титул — А. Б.), миң башыларды ж.б. туткундап 
кетишкени айтылат. 

Бирок бул экинчи жортуул акыркы жортуул эмес болучу. 71-ж. кышында гуннулар 
усундар менен салгылашта бир аз ийгиликке жетишкени менен, согуштан ордосуна 
кайтып келе жатышканда катуу бороонго тушугуп, жылнаамада жазылганга караганда 
«ызгаардуу сууктан адамдар менен мал ушунчалык көп кырылып, алардын ондон бири 
кайтып келбей калган»48. Мындай жагдайдан усундар гана эмес, түндүктөн динлиндер, 
чыгыштан ухуандар да пайдаланып калышкан. 70-жылдардын башындагы ушул үчүнчү 
жортуул учурунда, үч уруунун согуштук союзу (усундар, динлиндер, ухуандар) «бир нече 
он миңдеген адамдарды кырып, бир нече ондогон миң жылкы, бодо мал жана койлорду 

44 Цяньханьшу; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 68. 
45 Цяньханыиу; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. III,стр. 69. 
46 Цяньханьшу; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. III, стр. 69. 
47 Цяньханьшу; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. I, стр. 63. 
48 Цяньханьшу; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. I, стр. 63. 
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олжолоп алышат. Андан тышкары сууктан адамдардын да, малдын да ондон үчү кырылат. 
Гуннулар таптакыр алсырап калышат»49. 

Усундардын ийгилигин кытайлар да пайдаланышып, гуннуларды толук талкалап 
салышат; ушундан кийин гуннулардын экиге бөлүнүп кетишкени белгилүү50. Гуннулар 
бөлүнүп кеткенден кийин, алардын бир бөлүгү батышка ооп, элдердин улуу көчүнө негиз 
салат. Ошентип, бүткүл дүйнөлүк-тарыхый актыны даярдоодо гуннуларды талкалоого 
катышкан Тянь-Шань усундары да бир кыйла роль ойногон. Бул окуяларга Кытай да чоң 
баа берди, ал өзүнүн өкүлү Чан Хой аркылуу өзгөчө айырмаланган усун аксакалдарына 
тартуу-белектерин жиберет. Мындан башка да, гуньмого кытай хан- заада бийкечин 
аялдыкка берүүгө убада кылынат51. 

Усундардын гуннулар менен толук баяндалган согушу жана усундардын Кытай менен 
союзу бүткүл дүйнөлүк-тарыхый мааниси бар болгон окуяларды даярдоодо гана эмес, 
усундардын өз тарыхы үчүн да зор мааниге ээ. Усундардын көп сандагы гуннуларды 
туткунга алып, аларды өлтүрүшпөгөнү мүнөздүү көрүнүш. 

Эгерде башы барымтага алынышы мүмкүн болгон туткундарды чыгарып салганда да, 
кул катарында пайдаланыла турган көп сандагы туткундар калып отурат. Анын үстүнө 
олжолонгон мал да усундардын экономикалык базасын, алардын мал чарбачылыгын 
кеңейткен. Бул жагдай усундардын андан ары таптарга ажырашына, аларда кул 
ээлөөчүлүк укладдын түзүлүшүнө түрткү болбой коё алмак эмес: 630.000 усун калкына 
бир жолку эле согушта ийгиликтүү туткундалган 60.000 кул, же, тагыраак айтканда, 
120.000 боз үйгө карата алганда, ар бир үч боз үйгө бирден аскер туткун туура келип 
отурат. Туткундардын бирдей санда бөлүштүрүлбөгөнүн, коомдун катардагы мүчөлөрүнө 
караганда ак сөөктөргө көбүрөөк тийгенин эсепке алганда, айрым бир адамдардын 
колуна бир кыйла көп сандагы кулдар топтолгону анык. Дал ушул окуялардан кийин 
усундардын арасында ички өз ара кагылыштардын жана карапайым элдин өз ак 
сөөктөрүнө каршы күрөштөрүнүн тилкеси башталганы мүнөздүү көрүнүш. 

Гуньмо Унгуйми өлгөндөн кийин, аксакалдар, б.а. уруу ак сөөктөрү, анын уулу 
Сэньцзуну гуньмо деп жарыялашат; ал Куан-Ван деген ысым менен өлкөнү башкарууга 
киришет. Өзүн тактыга отургузган ак сөөктөрдүн мүдөөсүн көздөп, ал катардагы көчмөн 
калкты ар кандай жолдор менен кысымга алып, «өзүнүн каардуулугу аркасында элдин 
сүймөнчүлүгүнөн ажырайт»52. Бул жөнүндө кытай элчиси кабарлап, «Куан-Ван 
букараларын кысымга алууда, аны жок кылуу оңой» деп билдирет53. Кытай бул оңтойлуу 
абалды бошко кетирбейт. Үлпөт уюштурулуп, анын учурунда кытай аскери Куан-Ванды 
өлтүрмөкчү болот. Бирок Куан-Ван жарадар болгонуна карабай, качып кетет. Кытай 
каныша жана анын жанындагы чиновниктер ыңгайсыз абалда калышып, алар Куан-
Вандын уулу өзүнүн аскерлери менен курчап алган Чигу шаарында бир нече ай бою 
камоодо турууга аргасыз болушат. Кытай сарайы белек-тартуулар, элчилер, кутумчуларды 
өлүм жазасына тартуу аркылуу усун ак сөөктөрүнүн алдында өзүнүн актыгын далилдөөгө 
аракеттенет, бирок акыры түбү Куан-Ванды жок кылууну бир мүнөткө да унутта 
калтырбайт. Өтө кызык нерсе, Кытай илшератору тарабынан Куан-Ванды дарылоо үчүн 
жиберилген кытай табып гуньмону шарттан пайдаланып өлтүрүүнүн ордуна, аны 
айыктырганы үчүн өлүм жазасына тартылат54. 

49 Цяньханьшу; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. I, стр. 64. 
50 А. Бернштам. Из истории гуннов I в. до н.э. (СВ, 1,1940). 
51 А. Бернштам. Ошондо эле. И. Бичурин.Собрание сведений..,ч. III,стр. 6, 69. 
52 Цяньханьшу; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 71. 
53 Цяньханьшу; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 71. 
54 Цяньханьшу; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 72. 
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Ордодогу кымкууттуктан пайдаланып, гуньмо Унгуйминин, энеси жагынан 
гуннулардын жээни болгон тукумдарынын бири — Уцзюту көчмөндөрдүн кайсы бир 
бөлүгү менен түндүк тараптагы тоолорго кетип калат. Калыбы, Алма-Атанын түндүгүндөгү 
усун көрүстөндөрү ушулар менен байланыштуу болсо керек. Көпкө узабастан, ал Куан-
Ванды өлтүрүп, өзүн жогорку сюзерен деп жарыялайт. Бирок, ошолучурда Кытай усун 
ордосундагы ишти өз колуна алып алган болучу. Мындай абал, атап айтканда, Чыгыш 
Түркстан эми кытайлардын кол алдында болуп, усундардын ээликтеринин чек араларына 
жакын жерде кытай аскерлеринин тургандыгы менен түшүндүрүлөт. Кытайлар гуньлюнун 
тактысына өзүлөрүнө жаккан башка бирөөнү отургузуп, Уцзют алда канча кичи титулга 
ыраазы болууга аргасыз болот. Анын үстүнө усун жери кытай чиновниги тарабынан эки 
башкаруучуга бөлүнүп берилет. 
        60—50-жылдарда усундар толук бойдон Кытайдын протектораты астында жашайт55. 
Кытай гуньмолорду кызматтан алат, жаңысын дайындайт, усун аксакалдарына титулдар 
менен ыйгарым укуктарды ыйгарат. Гуньмо Цилиминин тушунда усундардын убактылуу 
күч алышы, усундардын Кытайга жакпай калган жол башчысын өлтүрүу үчүн кайрадан 
кутум уюштурулат. Кытайдын усундардын ишине мындай кийлигишүүсү алардын бир 
бөлүгүн кангүй урууларынын мекеяине, б.а. Сыр-Дарыяга ооп кетүүгө мажбурлайт. 
Ташкен оазисиндеги усун тибиндеги бургулюк маданиятынын пайда болушун мына ушул 
көчүп келүү менен түшүндүрсө болот56. 

Б.з. биринчи кылымына карата усундардын саясый ролу жокко чыгып, алар иш 
жүзүндө кытайлык акимдерге баш ийип калат, өзүлөрү ошол учурда майда кол салуу- лар 
менен шугулданышкан, бириндеген уруулардын тобуна айланат. Акимдер Чы- гыш 
Түркстандын жакынкы түштүк аймактарында зарыл түрдөгү аскер таянычта- рына дайыма 
ээ болуп турган. Усундар менен канатташ жаткан Гумо, Аксу, Куча ж.б. ушундай аскердик 
таянычтар болгон. 

Усундардын ар башка бөлүктөргө бөлүнүшү, Куан-Ванга байланышкан окуялар жана 
кытайлардын усун ордосунун иштерине активдүү кийлигишүүсү б.з.ч. I кылымдын орто 
чениндеги, усундардын тарыхы үчүн да, жалпы эле Тянь-Шань үчүн да чоң мааниси бар 
бир кыйла олуттуу окуялар менен толукталат. Бирок бул маселеге өтүүдөн мурда Түштүк 
Кыргызстан үчүн белгилүү болгон фактыларды баяндоого кыскача токтоло кетели. 

Түштүк Кыргызстан ошол мезгилде азыркы Фергана аймагын ээлеп турган Даван 
падышачылыгынын курамына кирген. Кытайлар үчүн Даванды биринчи жолу ачкан, бизге 
белгилүү Чжан Цяндын билдиргени боюнча, «Давандыктар отурукташкан тур- муш 
өткөрөт, дыйканчылык менен кесиптенишет, күрүч жана буудай эгишет. Алар жүзүмдөн 
шарап жасашат. Аргымактары да көп. Бул жылкыларынын тери кандуу болот, алар асман 
жылкыларынын тукумунан. Шаарлары жана үйлөрү бар. Даванда 70тей чоң жана майда 
шаарлар бар, калкы бир нече жүз миңге жетет. Куралдары жебелүү жаадан жана 
найзадан турат. Атчан жаа атышта чебер келишет»57. 

Бул кыска маалыматка төмөнкүлөрдү кошумчаласа болот: Давандын калкы бүткүл 
Орто-Азиялык уруулар үчүн бирдей тилде сүйлөшөт, алардан сырткы кебете-кешпири 
жагынан да айырмаланышкан эмес. Сыягы, бул жерде Орто Азиянын иран урууларынын 
бир бөлүгү жашаса керек. Башка бир билдирүүсүнөн көрүнүп тургандай, Давандын 
аймагындагы башкы шаар Эрши болгон, ал эми чыгыш чет-жакасында, сыягы, азыркы 

55 Цяньханьшу; И. Бичурин.Собрание сведений..,ч. III, стр. 74 ж.к.б. 
56 Бул маданият Ташкен каналын казууда ачылып, А. Тереножкин тарабынан баяндалып жазылган. Известия 
УзФАН, 8,1940. 
57 Шицзи; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 4. 
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Кыргыз ССРинин аймагында болсо керек, Ю шаары бар; бул шаарды кытайлар узак 
курчоодон кийин, көп кыйынчылык менен алышкан58. 

Чоң шаарлары эки катар калың дубал менен курчалган. Жогоруда эскерилген 
Давандын 70 шаарын кытайлык түп нускада колдонулган иероглифке караганда жалпы 
эле, жөнөкөй дубал менен бекемделген турак жайларга таандык кылса болот. Эрши жана 
Ю шаарлары ушул эле типке таандык экени, бирок көлөмдөрү гана чоң болгону шексиз. 

Даван урууларынын маданияты эң байыркы маданият. Карапа жасоо салттары жана 
кытайлар Ферганага кире баштаган мезгилдеги дыйканчылыктын түйүлдүктөрү, сыягы, 
б.з.ч. III миң жылдыктын акыры ченге барып такалат окшойт. Бул мезгил үчүн Нарын 
совхозунун аймагынан жана Эйлатандын жанынан табылган археологиялык табылгалар 
белгилүү59. 

Акыркы мезгилде скиф доорунун эстеликтери да табылды. Атап айтсак, Чоң Фергана 
каналынан сырткы капталдарында чубап кетип бараткан тоо текелердин сүрөтү менен 
кооздолгон сак тибиндеги казан табылган. Туткаларынын формасы жана казандын 
өзгөчөлүү профили кадимки сак казандарынан айырмаланып турат. 

Ошондой эле Ош шаарынын аймагындагы сак мезгилине таандык аскадагы сүрөттөр 
да өтө көрөсөндүү келет60. 

Бир кыйла көп сандагы эстеликтер, көрүстөндөр да, ошондой эле конуштар да Даван 
мезгилине таандык. Бул конуштар тегерек жана конус түрүндөгү дөбөлөрдөн турат, 
мында археологиялык калдыктардын арасында жалтыратылган жана боёлгон одуракай 
карапалар учурайт. Бул карапанын формасы көп учурда Түндүк Тянь-Шандын этек-
жакаларынан табылган усун карапасына окшош келет. 

Ушул эле дөбөлөр менен ирригациялык курулуштардын байыркы калдыктары да 
байланыштуу; ал калдыктар бул жерде дыйканчылык чарбачылыктын башкы түрү 
болгонун далилдейт. Анча чоң эмес көлөмдө мал чарбачылыгы да болгон. Казуу учурунда 
табылган остеологиялык калдыктарга караганда, давандыктар бодо малды, жылкыларды, 
кой-эчкилерди багып өстүрүшкөн, мында майда мүйүздүү малдын сөөктөрү басымдуулук 
кылат. Давандыктар чочкону да билишсе керек. 

Ушул эле типтеги конуш жайлар биз тараптан Түштүк Кыргызстандын Ак-Буура 
аймагынан да катталды (Памир трактынын 4-км и; Ош—Кашкар-Кыштак трактынын 12-км 
и, Кашкар-Кыштак аймагында, Бөрү дөбө ж.б.; Жалал-Абад облусунда — Базар-Коргон 
жана Ноокат аймагында). Белгиленген дөбөлөр айрым патриархалдык үй-бүлөлөрдүн 
бекемделген чарбактары болгон. Ушул эле мезгилге дөбөгө (тепе) жакын жаткан төрт 
бурчтуу шаар урандысы да таандык болушу мүмкүн. Булар кытайлар эскерген 
«чэн»дердин эле дал өзү. Айтмакчы, алардын бир кыйла кечирээк мезгилге — Ферганада 
кушандар үстөмдүк кылып турган мезгилге таандык экени да анык. 

Археологдор Даван мезгилине Түштүк Ферганада бир кыйла көп санда ачылган 
топурак дөбөлөрдүн астындагы катакомбалардагы көрлөрдү61, ошондой эле Куршабдын 
ылдыйкы агымы чендеги аймактагы жана Масы, Ноокат, Сакалды кыштактарынын 
жанындагы көп сандаган бейит коргондорун да таандык кылышат. 

58 Түштүк Кыргызстанды археологиялык изилдөөлөр бизди, сыягы, байыркы Ю шаарына байыркы Өзгөндүн 
урандылары жаткан жер дал келет деген ойго алып келди. Бул жөнүндө толугураак биздин төмөнкү 
макалабыздан карагыла: «Отчет о поездке в Южную Киргизию». Мындай салыштыруу А. Миддендорфтун 
төмөнкүэмгегинде да бар: Очерки Ферганской долины. СПб, 1882, XII, 498, ЬХ. Сал: стр. 330. 
59 Кара: «Археологические работы Академии на новостройках» в 1932—1933 гг.». Известия ГАИМК, вып. 110, 
т. II, М - А, 1935. 
60 Бул фактылар жөнүндө М. Массондун төмөнкү макаласын кара: Экспедиция археологического надзора на 
строительстве Большого Ферганского канала. КСИИМК, 4, 1940. 
61 М. Массон. Экспедиция археологического надзорана строительстве Большого Ферганского канала. Краткие 
сообщения ИИМК, IV. 
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Давандын байлыгы кытай сарайынын оборун ачып жиберип, алар б.з.ч. 121-жылдан 
бери тарта аны менен жандуу соода байланыштарын жөнгө салат. Бул өз кезегинде 
усундардын тынчын алган, анткени Чыгыш Түркстандын жакынкы отурукташкан 
ээликтериндегидей эле, Давандан да көчмөн калк ансыз жашай албай турган 
дыйканчылык базасын көргөн болучу. 

Кытайлардын Даван менен таанышуусу аларга давандыктардан жүзүмдү жана мусу 
(беде) чөбүн алууга себеп болгон62. Кытайларды давандыктардын аялдарды урматтаганы, 
сарай этикетинин жоктугу таң калтырган. Кытайлар өзүлөрү жоо жарагын даярдоо үчүн 
металл куюунун ыгы менен давандыктарды тааныштырышканын белгилешет63. 
Давандыктардын Кытайга алардын көп сандаган согуштары үчүн керек болгон 
жылкыларды берүүдөн баш тартканы үчүн Кытайды Даванга атайын жортуул уюштурууга 
мажбурлайт. Бул жортуул, атап айтканда, давандыктардын Че Линин элчилигине 
жылкыларды сатуудан таптакыр баш тарткандыгына байланыштуу болгон64. 

Че Лин менен чыр-чатак Даванга биринчи жортуул жасоого түрткү болот. Аскерге 
жетекчилик кылуу белгилүү кытай кол башчысы Ли-Гуан-Лиге тапшырылат. Жортуул 104-
ж. жайында башталып, кытайлар үчүн ийгиликсиз аяктайт. Биринчиден, аскерлер өтө көп 
санда болгон (8000 аскер), экинчиден, Чыгыш Түркстанда армия тийиштүү өлчөмдө азык-
түлүктөр, жабдуулар менен камсыз кылынган эмес болучу. Кытай аскерлери Ю шаарынын 
жанына келгенде алардын саны абдан эле аз болуп, катуу алсырап калган эле. Ю шаарын 
басып алышса да, кытай армиясы мекенине кайтып кетүүгө аргасыз болот. Дунь-Хуанга 
кытай армиясынын ар бир он кишисинен экөө гана аман кайтып келет65. 

103-ж. кытайлар Даванга экинчи жортуулун жөнөтөт. Бул жолу, тейлеген 
кызматчыларды кошпогондо, армиянын саны 60 000 адам болгон. Кире 100.000 бодо 
малдан, 30 000 жылкыдан, 10 000 эшек, качырдан жана төөдөн турган66. Жортуул эң сонун 
уюштурулат. Келе жаткан жолдо азык-түлүк базаларын даярдап коюшат. Бирок бардык 
көрүлгөн чараларга карабастан Даванга 30000 гана адам келип жетет. Кытайлар Ю 
шаарын 40 күн курчоого алып турат. Кытайлар шаарга келчү сууну буруп жиберишип, 
сырткы биринчи дубалды бузуп өтүүгө жетишет. Давандыктар кытайларга тынчтык 
шартын сунуш кылышат, ал шарт боюнча, Кытай талап кылган аргымактарды жана кайра 
кетчү жолдо керек болуучу азык-түлүктөрдү алууга тийиш болот. Ли-Гуан-Ли тынчтык 
шартын кабыл алып, кытайлар «бир нече ондогон аргымактарды жана экинчи жана 
үчүнчү сорттогу 3000 айгырлар менен бээлерди алышат»67. 

Алган олжолоруна ыраазы болбой, Кытай, адатынча, өздөрүнө айрым бир кызмат 
көрсөткөн Мацай деген немени Давандын мамлекет башчысынын даражасына көтөрөт. 
Давандын мурдагы башчысы Мугуя өлүм жазасына тартылат. Согуштук күч аракеттер 
ушуну менен эле токтоп калган эмес, анткени эркиндикти бийик туткан Ю шаары дагы 
көпкө чейин Кытай бийлигине багынып берген эмес. Белгилеп кете турган нерсе, 
Кытайдын Даван менен болгон күрөшүндө Кытай усундар тараптан да жардам талап 
кылган. Усундар 2000 атчан аскер бергени менен, таасирдүү колдоо көрсөткөн эмес68. 

Даванга жортуул, сыягы, б.з.ч. 100-жылга жакын ченде аяктаса керек. Бирок Кытай 
өзүнүн бийлигин Даванга тарата алган эмес. Кытай аскерлери кеткенден кийин алардын 

62 Шицзи; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. III, стр. 22. 
63 Ошондо эле, стр. 22. 
64 Ошондо эле. 
65 Шицзи; И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. III, стр. 25. 
66 Шицзи; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 26. 
67 Шицзи; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 28. 
68 Шицзи; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 30. 
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койгон адамы Мацай өлтүрүлүп, мурда өлтүрүлгөн мамлекет башчысы Му-гуанын кенже 
иниси Жижань мамлекет башчысы болуп дайындалат69. 

Давандын андан аркы тагдыры, айрыкча анын ички турмушу ушул кезге чейин 
белгисиз бойдон калууда. V кылымда, ал кезде «Полона» деп аталып жүргөн Ферганага 
кытай элчилери Тун Юань жана Гао Миндин келишкени гана белгилүү. Бул элчиликтен 
кийин ферганалыктар 479-жылдан бери тарта Кытайга жооп кылып, өз элчилигин жөнөтүп 
турат, алар жиберген тартуулардын ичинде дайыма жылкылар да айтылат70. 

Тянь-Шанга кайта кайрылып жатып, биз б.з. биринчи кылымынын башы ченде усун 
уруулар союзунун ыдырай баштаганын жана анын саясый ролунун кески төмөндөп 
кеткенин белгилеген элек. Бул процессти аныктаган себептерди жогорто караганбыз. 
Ошону менен бирге, б.з.ч. I кылымдын орто ченинен бери тарта, Талас аймагын ээлеп, 
усун жана кангүй урууларынын ортосунда буферди түзгөн түндүк гунну уруулары бул 
жакка ооп келгенине байланыштуу усундар Тянь-Шандын жана анын айлана-
тегерегиндеги уруулардын арасында бийлигин жогото баштаган болучу (II бапты кара). 

Гуннулардын Түндүк Тянь-Шанга кирип келиши б.з.ч. 49—30-жылдардагы окуялар 
менен эле чектелип калган эмес. Б.з. 87—91-жж. гуннулар биротоло Моңголиянын 
аймагында сянбилер жана кытай аскерлери тарабынан талкаланат. Кытай булактарынын 
билдиргенине караганда, гуннулардын 100000 боз үйү сянбилердин курамына кирип, 
сыягы, алар менен этностук жактан жуурулушуп кетишсе керек, калган бир бөлүгү болсо 
Тянь-Шань аркылуу Жети-Сууга, а мүмкүн Түштүк Балхаш бойлоруна ооп келип, 
уруулардын кубаттуу юебань союзун түзөт71. Түндүк гуннулардын Тянь-Шань аркылуу 
ийгиликтүү өтүп кетишине ошол учурда усун союзунун ыдырап, гуннулардын жолуна 
тоскоолдук кыла албай калганы себеп болгону шексиз. 

Түндүк гуннулардын Тянь-Шанга карай бул агымы б.з. II кылымынын башында 
датоктогон эмес. 112-ж. кытай кол башчысы Собань Чыгыш Түркстанга кайрадан кол сала 
баштаган түндүк гуннулар менен согуш жүргүзүп, бул согушта ал түндүк Чешинин 
урууларына таянат. 123-ж. Дунь-Хуан дубанынын акими Чжан Дан өзүнүн кабарында 
түндүк гуннулардын князы Хоянь өзүнүн бийлигин Баркулдан Каспий деңизине чейин 
таратканын билдирет. Чыгыш Түркстанда кытай бийлигинин кадыр-баркын калыбына 
келтирүүгө умтулуп, батыш аймактын башкаруучусу Бай Юн 127-ж. усундар менен 
алардын батышындагы коңшуларын өзүнүн бийлиги астында кармоого жасаган аракети 
ийгиликсиз аяктайт. Чыгыш Түркстандын түндүк чек ара аймактарында байырлап турган, 
б.а усундар менен коңшу жашаган гуннулар да баш ийбеген бойдон калат. Эки кошуна 
уруулар — түндүк чешилер72 менен усундар ошол мезгилде (б.з.ч. II к. ортосу — I к.) 
гуннулардын протектораты астында турушкан73. 

Усундардын чыгышында байыр алып турган чешилердин кытайлар үчүн да, гуннулар 
үчүн да стратегиялык мааниси бар болучу. Эртиш бойлорунда, а мүмкүн, Илеге чейинки 
аймактарда жашап, алар борбор азиялык көчмөндөрдүн жана Кытайдын армиясы өтүп 

69 Шицзи; И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. III, стр. 31. 
70 Вэйшу, гл. 102,л. 16; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 166. 
71 Вэйшу, гл. 102,л. 76; И. Бичурин.Собрание сведений..,ч. III, стр. 163. Кара: F. Hirth. Über die Wolga-Hunnen 
und Hiung-nu. SPAW, München, 1889; А. Бернштам.Из истории гуннов I в. до н.э. Хуханье и Чжи-Чжи шаньюй, 
стр. 75. 
72 Түндүк чешилер Уту (Эртиш?) аймагын ээлеп турган. 88—82-жылдардын аралыгында Кытайга баш иет. 
Чешилердин башчысы Угуи гуннулар менен куда-сөөк болуп, кытайлардын усундарга кетчү жолун кандайча 
бууп салууну үйрөтөт. 
73 Хоуханьшу,гл. 119, салышт. гл. 78,л. 2,116; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. III. Мындагы мүнөздүү 
нерсе, Хоуханьшуда, ошол мезгилде кытайлардын Орто Азияны абдан эле жакшы билишкенине карабастан, 
батыш өлкөлөрү жөнүндө жазганда кытай тарыхы боюнча бөлүмдө усундар жөнүндө өзүнчө маалымат 
берилген эмес Бул ошол учурда усундардын саясый өз алдынчалыгын жоготуп койгондугунан кабар берет. 
Усундардын ордуна бул аймактарда гуннулар айтылат. 
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кете турган жерди тосуп турган эле. Чешилер кошунасы усундарга караганда бир кыйла 
отурукташып жашаган уруулар болгон. Мындагы кызык нерсе, алардын жеринде 
кытайлар, мисалы, б.з.ч. 62-ж. дыйканчылыкты жайылтуу үчүн аскер конуштарын түзүүгө 
умтулган74. 

Кытайлар чешилердин жерин «Түндүк гуннулардан батыш тарапты тосуп турган 
калкан» деп аташып, муну менен анын маанисин жетишерлик ачык белгилешкен. 73—90-
жж, ошондой эле, 121 — 127-жж. князь Хояндын тушунда, усундар гуннулардын 
протектораты астында тургандай эле, чешилер да түндүк гуннулардын бийлиги астында 
турган. Чешилердин башчыларынын усундардын же гуннулардын арасында баш 
калкалашканы жөнүндө көп эскерилет, мисалы, Аладо 152-ж. гуннуларга качып барып, 
баш калкалаган75. 

Ушундай эле маалыматтар кытай булактарында көп жолугат. Алсак, мисалы, кытайлар 
«Таш шаарды» (сыягы, Чжохо-хото болсо керек) камоого алганда «чешилердин 
башкаруучусу хуннулар дагы кайтып келип, мени өлтүрүп кетпесин деп, жеңил атчандар 
колу менен усундарга кире качат»76. Бул окуя б.з.ч. 68-жылга таандык болсо керек. 

Кыргызстандын аймагындагы Талас дарыясынын жогорку агымы чендеги көрүстөн 
Тянь-Шань гуннулардын протектораты астында турган мезгилге таандык77. Көрүстөн 
көпшөк, сары топурактуу жерде казылган анча чоң эмес, сүйрүрөөк келген, төбөсү тегерек 
формадагы бөлмө сыяктуу катакомбалардан турат. Катакомбалар (ляхат) менен ага кире 
бериштеги дромостордун (айван) үстүнө топурак үйүлгөн, анын ичинде кээде ырым-
жырым иретинде ичип-желген тамак-аштын калдыктары жолугат. 

Б.з.ч. I — б.з. II кылымдарына таандык бул катакомбалардагы бай табылгалар Тянь- 
Шандын көчмөндөрүнүн маданиятынын бир кыйла жогору өнүккөнүн көрсөттү. Көрдүн 
курулушунун конструкциясы жөнүндө айтпаганда да, жогорку сапаттагы карапаны 
белгилеп кетүү керек, бул жогорку температурада бышырууну билген карапачылардын 
белгилүү бир техникалык жетишкендиктеринен кабар берет. Өзгөчө кеңири тараган жана 
бардык катакомбаларда табыла турган, арчадан жана Тянь-Шань карагайынан жасалган 
жыгач буюмдар өтө чеберчилик менен иштелген. Жыгачтан айрым жоо куралдары, үй 
буюмдары (идиш-аяктар, бешиктер), өлүктү көмүү үчүн курулуштар (табыт, астына 
төшөлүүчү тактай) даярдалган. 

Жаа жоо жарактын негизин түзгөн; ал серпилгич болсун үчүн сөөк пластиналар менен 
капталган, ар бир жаада жетиден пластина бар. Жаа жеңил жана кыска, ат үстүнөн атууга 
ыңгайлуу келет. 

Мүрзөлөрдө кытай буюмдары да, мисалы, кездеме жаналак жолугат. Бир катакомбада 
табылган, бир кыйла жакшы сакталган кийим — нагыз көчмөндөрдүн атка мингенге 
ылайыкталып, кең-кесири тигилген чапан менен шымы экен. Эркек көйнөктөрүнүн 
жакалары менен жеңдериндеги саймалар да көчмөндөр үчүн мүнөздүү болуп чыкты. 

Балдар менен кошо көмүлгөн бешиктер да кызыгууну туудурат. Бешиктин бул тиби 
Орто Азиянын көчмөн элдеринде бүгүнкүгө чейин сакталып келатат. Бул көрүстөндөгү 
сөөктөр патриархалдык үй-бүлөнүн жашап турганынан кабар берет (бир көрдө экиден 
өлүк коюлган, эркектин жанына дайыма аял жана эмчек жашындагы балдар кошо 
көмүлгөн). 

74 И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. III, стр. 93. 
75 И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 135. 
76 И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 91. 
77 H. Heikel. Altertümer aus dem Tale des Talas in Turkestan. Travaux Etnoghrafiques, VII, Helsinki 1918. А. Н. 
Бернштам. Кенкольский могильник. А, 1940. Кара: биздин макалабыз: «Археологические работы в 
Семиречье». КСИИМК, вып. IV, 1940. 
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Көмүлгөндөрдүн расалык тиби да өзгөчөлүү келет. Алар — мурдагы европеоиддин 
анча көп байкалбаган белгилери бар моңголоиддер78. Алар баш сөөктү атайылап жасалма 
жол менен артты карай сүйрүйтүп, маңдайы да артты карай жапыз болуп кеткен формага 
келтиришкен. Мындай ык менен алар, сыягы, өзүлөрүн айлана-тегерегиндеги уруулардан 
айырмалагысы келсе керек. Баш сөөктүн формасын өзгөртүү эмчектеги курактан 
башталган, буга алты айлык наристенин баш сөөгү далил болуп турат. Муну менен ошол 
шартта кандайдыр бир мааниси бар болгон, этностук өзгөчөлүк гана эмес, ошондой эле, 
кайсы бир социалдык тарапка таандык экендиги да белгиленсе керек. 

Бейит коргондорунун өзү жана андагы буюм-тайымдардын көрүнүшү көмүлгөндөрдүн 
ортосундагы кандайдыр бир мүлктүк айырмачылыктарды байкатпайт. Бирок көп учурда 
ошол эле көрдө атайылап өлтүрүлүп көмүлгөн адамдардын сөөгү да бар, алар 
катакомбанын өзүндө эмес, анын кире беришине же көрдүн үстүндөгү топуракка 
көмүлгөн. Ал өлүктөрдүн колу-буту байланган, жанында эч кандай буюм-тайым да жок. 
Бул жерде сөз кулдар жөнүндө гана болушу мүмкүн, анын үстүнө, алар өздөрүнүн 
расалык тиби боюнча катакомбаларда көмүлгөндөрдөн кескин айырмаланат: 
катакомбаларда баш сөөктөрүнүн формасы өзгөртүлгөн моңголоиддер, ал эми беркилер, 
сыягы, усундар да таандык болгон, жергиликтүү памирлик-ферганалык расанын 
өкүлдөрүнөн болсо керек. 

Азыр эле баяндалган көрүстөн гуннулар усундарды багынткан мезгилде, алардын 
Тянь-Шанга басып кириши менен байланыштуу экени айдан ачык. Тянь-Шандык 
гуннулардын маданиятында алардын ар түрдүү уруулар менен, атап айтканда, 
жергиликтүү уруулар менен аралашуусунун, ушуга байланыштуу алардын өз ара маданий 
таасирлеринин да белгилери байкалып турат. Алсак, мисалы өлүк коюлган жыгач 
тактайлар Оглахты көрүстөнүндөгү өлүктү көмүүнүн жол-жобосун эске салат. Көрдүн ички 
курулушунун өзү, б. а. катакомба Алтайда, Сыр-Дарыя бойлорунда, Ферганада казылган 
ушул типтеги көрүстөндөргө окшош79. Кеңкол көрүстөнүнө Фергана менен Сыр-
Дарыядагы көрүстөндөр бир кыйла көбүрөөк окшош келет. Бул көрүстөндөрдө гунну 
мезгилине мүнөздүү болгон буюм-тайымдар бар80. 

Катакомбалардын айрым топторунун белгилеринин ар түрдүүлүгү гуннулардын ар 
кайсы аймактарда ар түрдүү жергиликтүү уруулар менен аралашып, өз маданиятынын 
өзгөчөлүү көрүнүштөрүнө ээ болушканын айгинелейт. 

Тянь-Шандагы Кеңкол көрүстөнү Орто Азиянын көчмөндөрүндө жакынкы эле өткөн 
мезгилге чейин сакталып келген көчмөн маданияттын үлгүсү болуп саналат. Орто Азиянын 
азыркы түркий тилдүү калкы үчүн мүнөздүү болгон жаңы расалык типтин калыптанып 
жаткандыгынын алгачкы көрүнүштөрү өзгөчө маанилүү. Белгилеп кете турган нерсе, 
Кеңкол көрүстөнүндө баш сөөктүн формасынын өзгөртүлө башташынын эң эле алгачкы 
жана эң четки чыгыш издерин көрүүгө болот81. 

Гуннулардын Тянь-Шандын үстүнөн болгон протектораты III кылымда эле, алар 
батышка оой баштаган мезгил ченде токтосо керек. Борбор Азияда гуннулар менен 
сянбилердин ордуна эми Жужан кагандыгы келет82. Кытайлардын жужандардын жакын 

78 Хоуханьшу,гл119;И. Бичурин.Собраниесведений..,ч. 1. 
79 Ташкен оазисинин аймагында жана Ферганада ушуга окшош көрүстөндөр М. Массондун изилдөөлөрү 
тарабынан ачылган, ал бизди бул материалдар менен жан дилинен тааныштырды. Бул изилдөөлөр жөнүндө 
М. Массондун макаласынан кара. 
80 Ташкен оазисинде Г. Григорьев тарабынан казылган катакомбалардын материалдары али жарыялана элек. 
81 Е.Жиров. Краткие сообгцения ИИМК, VII. 
82 Б.з. IV кылымынын башы ченде Юйлюй хандын тушунда Тоба уруулары усундардын жерин өз бийлиги 
астында кармап турганы жөнүндө дарек бар. Кара: Саньгочжи жана Вэйшу жылнаамасы; И. Бичурин. 
Собрание сведений..., ч. 1, стр. 193. «Ал (Юйлюй) батышта байыркы усундардын жерин басып алып, чыгышта 
Угеден батышка чейинки бардык жерлерди баш ийдирди». Чыгыш Түркстан жана Моңголия, сыягы, 
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аймактарда көчүп-конуп жүргөнүн кабарлаганы болбосо, алардын Тянь-Шандагы ролу 
белгисиз. Мүмкүн, чыгыштан жужандардын кысымы жана Жети-Сууда юебань уруулар 
союзунун үстөмдүк кылып турушу усундарды Тянь-Шандын түпкүрүн карай ооп кетүүгө 
мажбур кылса керек. Бул жерде алар V кылымда да эскерилет83. 

Усундардын түпкү мекенинин түндүгүндө, негизинен Иле өрөөнүндө жашаган юебань 
уруулары жужандардын алардын жерине басып кирүүгө жасаган аракетине ийгиликтүү 
сокку берген. IV к. аягында — V кылымдын башы ченде эле юебандардын жол башчысы 
Жибаспи «Шелунга (жужандардын ханы — А. Б.) курал менен барып, Егинь дарыясында 
аны менен катуу салгылашып, толук талкалап салат»84. 

Юебандар менен жужандардын кагылышы кийинчерээк, Датань хандын (414— 429) 
тушунда болот, анын үстүнө кытайлардын 426-жылдагы жортуулунда уйгур уруулары 
менен бирге юебандар да активдүү катышат. 

Сыягы, көрсөтүлгөн каршылыктан улам, жужандар жортуулун бир аз түштүгүрөөккө — 
Тянь-Шанды карай бурса керек. Тай-у жужандардын ханы Чилянь Удага (429—444) согуш 
жарыялап, 439-ж. теңир тоолордун батыш тарабына жетип, ал жерде, «бир дөбөгө чыгып, 
ташка жортуулдун жүрүшү жөнүндө жаздырып, жужандар көрүнбөгөн соң, кайра артка 
кайтат». 

Тянь-Шань жужан мамлекетинин курамына кирет деп эсептелгени менен, жужандар 
ал жерде туруктуу жашабаса керек. Борбордук Тянь-Шань болсо али усундардын колунда 
болучу. Жужандар усундар менен чыгышта чектешип турган түндүк чешилердин жери 
аркылуу өз таасирин тийгизип турса керек, тагыраак айтканда, тийгизе алышмак. 

Бул аймакка (Жогорку Эртиш бойлоруна) жужандар бир нече жолу кирип келишкен. 
Алсак, Дэулундун (485—492?) тушунда жужандар гаогүй урууларынын жол башчысы 
Афучжилону куугунтуктап, ал батышка ооп кетет». Ошол эле кытай булактарынан85 
белгилүү болгондой, Афучжило батышка, Тянь-Шандын аймагына барып баш калкалайт, 
кийин анын мураскери Животу да Баркуль көлүнүн түндүк тарабына келип баш 
калкалаган экен86. 

VI кылымдан бери Кыргызстандын аймагы Батыш түрк кагандыгынын системасына 
кирет. Усун этноним катарында биротоло жок болуп кетет. Усун уруулары түрктөрдүн 
үстөмдүгүнө байланыштуу жаңы этностук түзүлүштөрдүн курамына кирет. 

425-ж. усундардын башчысы кытай элчилери Тун Юан менен Гао Минди кабыл алып, 
алар менен сүйлөшүүнү Полондун (Фергана) жана Чже Шынын (Шаш) атынан жүргүзөт. 
Сүйлөшүү, атап айтканда, бул өлкөлөрдүн Кытайдын Бэй Бей династиясынын колдоосу 
астында болууну каалагандыктары жөнүндө жүрөт. Усундардын өкүмдары кытайлык 
элчилерге узатып баруучу адамдарды жана котормочуларды кошуп берет. 

Мына ушул бирин-серин фактылар да V кылымда, гуннулар кеткенден кийин, усундар 
айрым бир саясый өз алдынчалыкка ээ болуп турганынан, бирок бул узакка 
созулбаганынан кабар берет87. 436-ж. Кытай усундарга Дун Дин деген элчини 
жибергенден кийин усундардын Кытай менен туруктуу өз ара мамилелери кайрадан 
башталат88. 
 

Юйлюйдан мурдагы Тоба-ито тарабынан басылып алынса керек, ал 297-ж. «кумдуу талаанын тундүгүнө өтүп, 
батышта отуздан көп ээликтерди жеңип алды». Көрс чыг., стр. 190. 
83 Юебань уруулар союзу жөнүндө кара: В э й ш у, гл. 102, л. 8а. 
84 И. Бичурин.Собрание сведений..,ч. 1, стр. 209. 
85 И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 221. 
86 И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 263. 
87 Вэйшу, гл 102, л. 16; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 138—139. А. Бернштам. Согдийская 
колонизация Семиречья. КСИИМК, вып. VI, 1940, стр. 39. 
88 Вэйшу;И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. III, стр. 209. 
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VIII бап 
КЫРГЫЗСТАН V-VIII КЫЛЫМДАРДАГЫ ТХРК ЖАНА ТҮРГӨШ 

КАГАНДЫКТАРЫНЫН МЕЗГИЛИНДЕ 
VI кылымдын орто ченинен Моңголиянын аймагында түрк кагандыгы түзүлө баштайт1. 

Түрк урууларын саясый жактан бириктирүү 545-жылдан, империяны негиздөөчү Тумын 
алтайлык түрктөрдүн жужандарга каршы көтөрүлүшүн пайдаланып, аларды толук 
талкалап салгандан кийин башталат2. VI кылымдын 80-жылдарына карата анын уулу 
Яньдунун тушунда империя өтө зор аймакты ээлеп, өзүнүн курамына этностук теги 
боюнча ар түрдүү болгон көптөгөн урууларды камтып турган. Бул империя Хингандан 
Кара деңизге чейин, Кытайдын түндүк чек араларынан Енисейге чейин созулуп жаткан 
болучу. 

Империянын түзүлүшү Тумындын ысмы менен байланыштуу болсо, анын уулу Муюй 
каган (же Яньду) өзүнүн ийгиликтүү согуштары менен түрк кагандыгын даңкка бөлөгөн. 
Жужандардын акыркы каганынын уулу Дыншыцзы жетекчилик кылган жужандарды 
биротоло толук талкалоо Муюй каганга таандык. Батышта VI кылымдын 60-жылдарында 
эфталиттер талкаланат, түндүктө кыргыздар багындырылат. Түрк жоо-жарагынын күчүн, 
ошол учурда Юань-Вэй династиясы кыйрап жаткан Кытай да башынан кечирет. 

Кытайды талкалоо жана талап-тоноп алынган байлыктарды соодалоо көчмөндөрдүн 
урук-уруу ак сөөктөрүнүн кубаттуулугун катуу күч алдырат. Алар Кытайдан батышка кетчү 
соода жолдорун басып алышып, согдулук көпөстөр аркылуу Византия менен тыгыз соода-
сатык байланыштарын түзөт3. Алардын атаандашы — эфталиттер талкаланган болучу. 
Сасанилер Ираны, кыска убакытка болсо да, түрктөр менен союздаш болуп турган. 
Согдулуктардын көп сандаган оторлору түрктөрдүн колуна өткөн. Сооданын, ошону менен 
эле бирге, кол өнөрчүлүктүн өнүгүшүндө согдулуктардын бул оторлору олуттуу роль 
ойногон4. Көчмөн ак сөөктөрү менен согдулук дихкандар унгул жалпы мүдөөлөрүнүн 
негизинде түрктөр менен ирандыктардын үстөмдүк кылып турган төбөлдөрүнүн 
кызыкчылыктары айкалышып кетет. Борбордук жана Орто Азиянын аймагында 
примитивдүү түрдөгү кул ээлөөчүлүк түзүлүш калыптана башташ5. 

Коомдук түзүлүштүн бул түрүнүн тездик менен жетиле башташы көчмөндөрдүн 
ичинде эки агымдын пайда болушуна алып келет жана алып келбей да коймок эмес. 
Эгерде мунун биринчиси — кагандык болсо, экинчиси — оппозициялык маанайдагы 
катардагы көчмөн калк болгон. Эгерде биринчилер согду шаарларынын үстөмдүк кылып 
турган төбөлдөрү менен коюн-колтук алышып кеткен болсо, экинчилери көчмөндөрдүн 
катардагы калайык калкына жана шаар кедейлерине таянышкан. Булардын тиреши VI 
кылымдын 80-жылдарында өзгөчө ачык көрүнөт. Кагандык каршы оппозициячыл 
кыймылды Кигиндин (Муюй кагандын) күңдөн туулган уулу Далобянь жетектейт. 
Далобянь «анын энеси күң тегининен болгондуктан аксакалдар кеңеши буга (б.а. 
мурастоого) тоскоолдук кылып», мураскорлордун катарынан чыгарылып салынган 
болучу6. 

569-ж Кигинь өлгөндөн кийин так мыйзамдуу мураскор Далобянга эмес, Кигиндин бир 
тууганы Тобо каганга ыйгарылат. Өзүнөн мурдагы кагандын саясатын улантып, Тобо каган 
буддизмди расмий дин катарында кабыл алып, кагандыктын күч-кубатынын ургаалдуу 

1 А.Бернштам. Социально-экономический строй древне-тюркского общества VI—VIII вв. н. э. Турки в 
Монголии. Л, 1935. 
2 А. Берн штам. Жужане и Тюрки. История СССР..., ч. IV, стр. 87 жлсб. 
3 Ed.Chavannes. Documents sur les Tou-kiue(Turcs) Occidentaux. SPb.,1903, стр. 242 и сл. (Гл. V. Zuttes des Turcs 
et des Romaines contre les Sassanides). 
4 А. Бернштам. Согдийская колонизация Семиречья. КСИИМК, вып, VI, 1940. 
5 А. Бернштам и С. Толстов. Тюрки в Средней Азии в VII—VIII вв. н. э. История СССР..., ч. IV, стр. 95 жасБ. 
6 Суйшу,гл.84;И.Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 276. 

www.bizdin.kg



өнүгүшү ошону менен аяктайт. 80-жылдарга карата кагандыктын күч-кубатынын андан 
аркы тездик менен өсүшү иш жүзүндө токтогон болучу. Ушул мезгил ченде кагандыктын 
кризисинин башталышын шарттаган эки жагдай пайда болот. Биринчи жагдай — 
түрктөрдүн ийгилигине тоскоолдук кылууга жөндөмдүү болгон Суй династиясынын 
бийликке келиши, экинчи жагдай — улам күч алып өсүп жаткан элдик кыймыл Далобянь 
сыяктуу жигердүү жол башчыга ээ болуп, уюмдашкан түргө айланып кеткени болду. 

Шаболио Нету кагандын тушунда Далобянь Або каган деген ысым менен аймактарды 
башкарууга дайындалат7. Або каган Суй династиясына каршы күрөштө жогорку каган 
Шаболионун бийлигине атаандаша алган күчкө ээ болот. Мындай абал Шаболиону Або 
каганды куралсыздандырып, ага каршы чыгууга мажбурлайт. Талкаланган Або каган 
батышка, өзүнүн агасы Далу каганга качып барат. Бул жерде ал шаардык кедей-
кембагалдардын кыймылына жетекчилик кылып, оппозициячыл элементтер менен 
бирдикте 581—584-жылдарда Шаболиого кол салып, натыйжада Шаболиону Суй 
династиясынын аскерлерин жардамга чакырууга агасыз кылат. Шаболио өтө оор абалда 
калат. Ошол учур ченде Далобянь кагандыктын олуттуу сандагы аймактарын ээлеп алууга 
жетишет. Ага орто-азиялык ээликтер гана эмес, ошондой эле Чыгыш Түркстандын И-ву 
жана Кучага чейинки отурукташкан ээликтери да таандык болгон. Ал аймактардан 
Далобянь күчтүү социалдык колдоо табат. 

Далобяндын жортуулунун негизги багыты Бухара оазиси болгон, ал жерде «кайыр- 
чылар менен кедей-кембагалдардын»8 күчүнө таянып, «дихкандар менен бай 
көпөстөрдү» качууга аргасыз кылат. Кагандыктын социалдык-экономикалык базасындагы 
эң маанилүү звено болгон Чыгыш Түркстандын отурукташкан оазистерин тартып алганы 
да түрктөрдүн күчүн кемиткен. 

Кытайдын жардам бергени өзүнө бир кыйла жакын байырлаган кошунасы — 
Шаболионун көчмөндөрү менен союздаш болууну, ошону менен бирге, батыш менен 
түздөн-түз байланышуу үчүн Орто Азиянын аймагына кирүүнү көздөгөн. Кытай тарабынан 
көрсөтүлгөн жардамы Шаболиону Кытай вассалитетин кабыл алууга аргасыз кылып, 584 
жана 587-жылдарда Шаболионун бир тууганы, батыш аймактын мурдагы акими Чуло Хэу 
кол башчылык кылган кытай аскерлери Далобянды колго түшүрүп, ал башкарган 
кыймылды талкалап салат. Түрк кагандыгынын Кытайдын түндүк чек арасынан Аму-
Дарыяга чейинки бардык аймактарында түрк төбөлдөрү менен согдулук дихкандардын 
бийлиги кайрадан калыбына келтирилет. Оппозициялык кыймылдын таянычы болгон 
Бухаранын аймагында бийлик кайтадан дихкандарга кайтарылып берилип, алар 
кыймылдын мурдагы катышуучуларын кайрадан өзүлөрүнүн «малайларына жана 
кедиверлерине» айландырышат9. 

Саясый кризисти жеңип чыккан Чуло Хэу түрктөрдүн 80-жылдардагы саясый кризис 
менен гана эмес, 583-жылдын жазындагы ачарчылык менен да начарлаган экономикалык 
куч-кубатын кайра калыбына келтирүүнү чечет. Ушул максатта хазарлар жана Византия 
менен бирдикте Иранга жортуул уюштуруп, бирок ийгиликсиз бүтөт. Иран аскерлери 
тарабынан 588-ж. талкаланып, Чуло Хэу өзү ушул согушта каза болуп, натыйжада Иран 
түрктөрдүн мүмкүн болуучу протектораттыгынан кутулат10. Балх менен Тохаристандын 
аймагында түрктөрдүн бул жүрүшкө катышкан бир кыйла сандагы уруулары калып калат; 
Батыш түрк кагандыгынын урууларынан мында карлук уруулары да калат11. Ошол учурда 
алардын башкы ордолору Чу-Иле дарыяларынын аралыгындагы аймактардан орун алып 

7  С.Толстов.Тирания Абруя. Исторические записки, III, М. — Л, 1939. 
8 Нершахи. История Бухары, А. Лыкошиндин котормосунда, стр. 12, Ташкент, 1897. 
9 Нершахи. Көдэ. чыг, стр. 13. 
10 J. Marqwart. Éranschahr nach der Ps. Moses. Xorenacΐ. Berlin. 1901. Царь Mayk´itik-ryloxty (стр. 65). 
11  W.Barthold. Die Alttürkischen Inschriften und Arabischen Quellen. A.S.I.M. Neue Folge. 
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турган. Алар тили боюнча Батыш түрк уруулары менен бирдей болгон жана 
диалектилердин жекающий деп аталган тобуна кирген12. 

Кагандыктын саясый кризиси анын кулашын, андан кийин анын Кытайга баш ийишин 
гана аныктабастан, ошондой эле кагандыктын Батыш түрк кагандыгы жана Чыгыш түрк 
кагандыгы болуп экиге бөлүнүп кетишине да себеп болгон. Кыргызстандын тарыхына 
Жети-Суу, көбүнчө, Түндүк Кыргызстан курамына кирген Батыш түрк кагандыгынын жакын 
тиешеси бар. 

Өз алдынча саясый түзүлүш катарында Батыш түрк кагандыгынын пайда болушун иш 
жүзүндө Далобяндын ысмы менен байланыштырса болот. VI кылымдын орто чендеринде 
түрк кагандыгы түзүлгөндөн бери тарта батыш түрктөрү түрк мамлекетине курамдык бир 
бөлүгү катарында киргени менен, өз алдынча саясый бир бүтүндүк катарында бөлүнүп 
турушкан. Алардын мындай обочолонушу мекендеп турган орду менен гана эмес, 
ошондой эле экономикалык өнүгүшүнүн өзгөчөлүгү жана батыш урууларынын чыгыш 
урууларынан этностук жактан айырмачылыгы менен да түшүндүрүлөт. Кытай 
булактарынын маалыматтары боюнча, батыш кагандарынын өз ордолору «мурдагы 
усундардын жеринде», б.а. Тянь-Шандын аймагында болгон13. Тянь-Шань, Ысык-Көл, Чу 
жана Талас дарыяларынын өрөөндөрү батыш түрктөрүнүн борбордук ээликтери болгон. 
Бул аймактарда биринчи согдулук оторлошуунун мезгилинде эле түзүлүп калган көп 
сандагы отурукташкан конуштар бар болучу. Далобянын мезгилинде согдулуктар бир 
кыйла көп көчүп келишип, Талас дарыясында Ха-мукат шаарын негиздешет14. 

Сюань Цзандын мезгилинде, 630-ж. батыш түрктөрүнүн ээликтери төмөнкүчө 
сүрөттөлүп жазылган: «Ысык-Көлдөн түндүк-батышка болжол менен 500 ли (250 км) жол 
жүрүп, ал (Сюань Цзан) Су-е (Чу) суусундагы шаарга жетет. Бул шаардын (Суяб) айланасы 
6—7 ли ни түзөт, ал айрым мамлекеттерден келип турган көпөстөр жолугуша турган шаар 
болуп саналат. Жеринин кыртышы кызыл таруу, буудай жана жүзүм өстүрүү үчүн жарактуу 
келет; токою аз. Бул жердин климаты суук болуп, өтө муздак шамал согуп тургандыктан 
калкы кийизден кийим кийишет. Суябдын батыш тарабында бири-бирине көз каранды 
эмес, бирок тукиуге (түрктөргө) баш ийген акимдердин бийлиги астында турган бири-
биринен обочо жаткан онго жакын шаарлар жайгашкан. 

Су-е дарыясындагы шаар менен Ки-шан-ни (Касанна) падышалыгынын ортосундагы 
аралыкта жаткан өлкө Су-ли деп аталат; анын калкы, ошондой эле алардын тили менен 
жазуусу да ушундайча аталат. Негизги жазуу тамгалары анчалык көп эмес, 32 тамгадан 
турат, ал тамгалардын айкалыштырылышы акырындык менен көп сандаган сөздөрдүн 
пайда болушуна алып келген. 

Бул өлкөнүн тургундарынын адабияты бир нече (гана) тарыхый мемуарлардан турат. 
Тексти жогортон төмөн карай окулат, бул китептеги билимдер адамдарга бири-бири 
аркылуу берилет; ошентип адабият жагындагы билим муундан муунга тынымсыз өтүп 
турган. Адамдары жүндөн, териден, пахтадан жасалган, кууш келип, адамдын денесине 
кыналып турган кийим кийишет. Төбө чачын кырып, калганын бир тутам кылып байлап 
коюшат, кээде аны таптакыр кырып салышат. Баштарын жибек чүпүрөк менен байлап 
алышат. Бойлору бийик... 

Калкынын бир бөлүгү жерди иштетишип, экинчи бөлүгү соода жүргүзүшөт. 
Миң Булактан батышты карай жүз кырктан жүз элүү ли аралыкты басып өтүп, Сюань 

Цзан айланасы 8 ден 9 ли ге чейин жеткен Талас шаарына келет. Мында ар кайсы 

12 Кара: жекание жөнүндө биздин төмөнкү макалабызды: «К семантике термина... «сын» — Язык и мышление, 
т. 9, Л. — М, 1940. стр. 95—100. 
13 Суйшу, гл. 84; И. Бичурин.Собрание сведений...,ч. 1, стр. 341. 
14 Нершахи. Көрс.чыг., стр. 12. 
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өлкөлөрдөн келген көпөстөр токтошуп, ар түрдүү товарларын сатып, соода жүргүзүшөт. 
Өзүнүн табигый байлыгы жана климаты жагынан бул өлкө Су-еге окшош келет. 

Түштүктү карай он ли дей жол жүрүп, жакын айланасында калк жашаган конуштар жок 
шаарга келет. Бул шаарда үч жүз кытай үй-бүлөсү жашайт экен. Аларды өткөн бир учурда 
түрктөр Кытайдан күч менен көчүрүп келиптир....»15. 

Бул баяндама VII кылымдын 20-жылдарына таандык. Ушул мезгилде эле Чүй өрөөнү 
менен Талас аймактарында дубал менен бекемделген бир катар конуштар болгон 
(чэндер). Түрк калкы менен катар бир кыйла сандагы согдулуктар да жашаган. Алар 
дыйканчылык жана соода, шаарларда, сыягы, кол өнөрчүлүк менен кесиптенишкен. Бул 
мезгилдин конуштары баксадан курулуп, бекемделген үйлөрдөн турат. Үй-чарбактар 
чарбасында кулдарды пайдаланышкан патриархалдык үй-бүлөнүн өзгөчөлүү сепили 
болгон. Мындай конуштардын урандыларын Фрунзе шаарынын чыгышынан 35 км 
аралыкта жаткан Красная Речка кыштагы ченден байкоого болот16. 

Үйлөр бири-бирине параллель (жарыш) жаткан узун бөлмөлөрдөн турган; төбөсүн 
чийки кыш менен дубалдардын баштарын улам ийип, кынап отуруп чүмкөк менен 
кошкон. Үй дубал менен курчалган. Короосунда көрүстөнү бар. Чүй өрөөнүнүн согдулук 
калкы зороастризмди тутушкандыктан өлгөндөрүн жерге көмүшпөй, өлүк чиригенден 
кийин сөөгүн атайын чоподон жасалган, археологдор оссуарий деп аташкан кичине 
табыттарга салып коюшкан17. Бул табыттар иранча — астодан деп аталат18. 

Чүй өрөөнүнүн иран калкы түрк көчмөн чөйрөсү менен тыгыз карым-катнашта 
болгондуктан түрктөрдүн таасири согдулуктардын идеологиясына белгилүү бир изин 
калтырбай койгон эмес. Демейде оссуарийлер үйгө окшоштурулуп жасалат. 
Көчмөндөрдүн жашап турган жайы боз үй болгондуктан согдулуктар да оссуарийлерин 
боз үйгө окшоштуруп жасашкан19. 

Оссуарийдин формасы сүйрүрөөк, капкагы тоголок келет. Анын сыртына боз үйдүн 
арчындаштырылган негизин (кереге менен уугун) элестеткен чиймелер бар; башка 
биринде көчмөндөрдүн кийиздериндеги аппликациялары менен оймо-чиймелерин 
түшүрүшкөн. Согдулук устанын техникалык салтына ылайыктап боз үйдүн 
жасалгаларынын даана түшүрүлгөн сүрөттөрүнүн үстүнө түркүктөрү менен баганалардын 
сөлөкөтүн оюп түшүргөн. Жогоруда сүрөттөлгөн оссуарийлер түрк көчмөндөрү менен 
согдулук дыйкандардын идеологияларынын кайчылашып кеткендигинин далилдүү 
эстелиги болуп саналат20. 

Ортосунда анык түрккө окшогон адамдын сүрөтү берилген, чекелерине майда тоголок 
«буурчак сымал оймо-чийме түшүрүлүп (Сасанилер Иранынын үлгүсүндөгү) жасалган 
алтын жасалга да ушул эле типтеги көрүнүштөргө кирет. 

Маданий синкретизмдин мындай көрүнүштөрү менен катар орто-азиялык тектеги 
иран маданиятына таандык болгон бир катар буюмдарды да белгилеп кетсе болот. 

15 Да Тан Сиюйцзи, цз. 1, л. 86 ж.к.6.: St. Julien. Vozage de Hiaen-Thsang. Paris, 1853; ошондой эле кара: S. 
Beal. The life of Hiaen-Tsiang. London.1911. Батыш түрктөрүнүн маданияты жана социалдык түзүлүшү жөнүндө 
кара:W. Barthold. Vorlesungen... стр. 42 ж.к.б. 
16 А. Бернштам.К исторической топографии Чуйской долины. ВДИ, № 2,1940. Ушундай бекемделген үйлөр 
жөнүндө айтылган төмөнкү макаланы салыштыр: В. Гайдукевич. Укрепленная villa rustica на Темир горе. СА, 
№ 7, М,—Л, 1941. Ушундай үйлөргө Хорезмде та- былгандарды салыштыр: А. Тереножкин. Археологические 
развязки в Хорезме. СА, № 6, 1940; С. Толстов. Древне-хорезмийские памятники Каракалпакии. ВДИ, 1939, № 
3. 
17 Бул маселе боюнча адабият өтө көп. Кийинки макалалардан төмөнкүлөрдү кара: А. Потапов. Рельефы 
древней Согдианы какисторический источник. ВДИ,2,1938;А. Борисов. К истолкованию изображения на 
биянайманских оссуариях (VI—VII вв.). ТОВЭ, т. II, Л, 1940. 
18 Н. Марр. Сирийское происхождение найского dambaran (оссуарий), «могила», «склеп», ЗВО.т.ХХ. 
19 В. Бартольд. К вопросу об оссуариях Туркестанского края. ИРКИСА, № 8,1908. 
20 А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941, стр. 58. 
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Мындайларга Чүй өрөөнүнүн жана Таластын конуш жайларынан табылган карапалар, 
Тараз шаар чалдыбарынын согдулук катмарынан табылган түшүмдүүлүк кудайы 
Анахиттин статуэткасы да таандык21. Бетинде токулуп жасалган кытай лотосу менен 
сасанилик оймо-чиймелүү тегерекчени айкалыштырып турган көркөм көчөтү бар жибек 
кездеме да Жети-Суунун өзүндө иштелип чыкса керек22. 

Сюань Цзандын Чуй өрөөнүндөгү согду жазуусу жөнүндөгү айтканы археологиялык 
табылгалар менен да ырасталып отурат. Алсак, мисалы, согду жазуусу Красная Речкада 
казылып алынган идиштин туткасынан табылган. Ал жазууда «дайыма толуп турсун» деп 
айтылат23. Согду жазуусу мында түрктөр тарабынан өзүнүн тили үчүн биринчи жолу кабыл 
алынган, бул жөнүндө нумизматикалык табылгалар да айтып турат24. 

Чоң Чүй каналынын курулушунда б.з. V—VII кк. согду-түрк маданияты боюнча эң 
маанилүү маалыматтар алынды. Согдулук оторлошуунун мезгилине таандык болгон 
коллекция негизинен Сокулук суусунун сол жээгинен чогултулду. Бул жерде каналдын 
трассасын байыркы аты белгисиз шаардын соода-өнөр жайлуу этек-жакасын кесип өттү. 
Бул жерде б.з.ч. V кылымдан б.з. XII кылымына чейинки ар түрдүү доорлордун 
калдыктары бар болуп чыкты. Сокулук конуш жайы байыртан эле кеңири өнүккөн кол 
өнөрчүлүк өндүрүшүнүн борбору болгон. Сокулук шаар урандысынын ылдыйкы 
катмарынын маданий калдыктарынын мүнөзү көрсөткөндөй, биз мында б.з. V 
кылымындагы эки маданий көрүнүштү чектеп бөлө алабыз. Анын биринчиси, жергиликтүү 
уруулардын маданий салты менен генетикалык байланышы бар болгон жергиликтүү 
маданий көрүнүштөр, экинчиси, ачык байкалган согду таасириндеги көрүнүштөр деп 
айтса болот. 

Жергиликтүү маданий салт, мисалы, колодон жасалган, баш жагында куштун 
башынын, кээде бүт денесинин түспөлүндөгү бөркү бар чач сайгычтар сыяктуу буюмдарда 
чагылып турат. Ушул типтеги төөнөгүчтөр усун бейит коргондорун казууда да учураган. 
Буга башка бир табылгалар да мүнөздүү, мисалы, конус формасындагы бир буттуу, скиф 
тибиндеги казандардын миниатюра түрүндөгү көчүрмөлөрүн (бийиктиги 5 см ге чейин) 
айтса болот. Башка бир учурда мындай казандардын эки даанасы табылган, аларды чогуу 
бириктирсе майда коңгуроолордун өзүнчө бир түрүнө окшоп калат. Сокулук шаар 
чалдыбарынын жогоруда айтылган стратиграфиялык жактан даталары эң сонун 
белгиленип турган (V к) бул табылгалар байыркы маданий салттардын мурасталып өтүп 
турганын ачык көрсөтөт. 

Байыркы Сокулуктун тургундары иран этносуна таандык экендигин табылгалардын 
негизги көпчүлүгү, негизинен карапа буюмдар жетишерлик ачык айтып турат. Мында 
кандай максатта колдонулары белгисиз болгон, мүмкүн культ маанисиндегиби, айтор өтө 
көп сандаган, өзгөчөлүү буюмдар табылган. Ал буюмдар одуракай, массивдүү, оор келген, 
жаныбарлардын — иттин, жырткычтын, бодо малдын денелеринин түспөлдөрүңдөгү 
скульптуралардан турат. Бул буюмдардын схемасы жөнөкөй: астындагы эки таянычты — 
жаныбардын буттары десе болот, андан кийин анын тулку бою, аркасында туткасы бар, 
скульптуранын бир бөлүгү бир аз көтөрүлүп турат, ал кээсинде гана жаныбардын мойну 
менен башына окшошуп кетет. Мына ушул бардык буюмдар көрксүз, одуракай түрдө 
жасалганын дагы кайталайбыз, ийленген чопого таштын күкүмдөрү же жогорку 
температурада бышырылган, отко чыдамдуу чопонун күкүмдөрү (шамот) 

21 А. Бернштам. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941, стр. 21. 
22  Бул жөнүндө биздин төмөнкү макалабызды кара: «Согдийская колонизация Семиречья», стр. 40. Бул 
райондор үчүн сасанилер мотивинин бир кыйла кечирээктеги таасири жөнүндө төмөнкү макаладан карап 
салыштыр: Г.Балашова. Бронзовое зеркало со сценой охоты. ТОВЭ, 
т. 3,1940. 
23 А. Фрейман. Древнейшая согдийская надпись. ВДИ, 3,1939, стр. 193. 
24 А. Бернштам. Тюргешские монеты. ТОВЭ, т. 2,1940. 
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аралаштырылган, статуэтканын өзү, айрыкча анын уркуюп чыгып турган жерлери оймо-
чиймелер менен көрөсөндүү кооздолгон, статуэтканын маңдай жагы отко абдан какталып 
күйгүзүлгөн, жалпы бардык ушул буюмдар от менен байланыштуу болгону ачык байкалат. 
Бардык белгилерине караганда бул буюмдар от культу менен байланыштуу деп 
болжолдосо болот25. Биздин пикирибизче, бул буюмдар Чүй өрөөнүндө жергиликтүү 
өзгөчөлүккө ээ болгон зороастриялык ырым-жырымдардын бир көрүнүшү болсо керек. 

Бул баяндалган предметтер, алардын аткарган милдеттерине карабастан, өтө мыкты 
оймо-чиймелер менен шөкөттөлгөн, ал оймо-чиймелер кээде чындыкка кыйла эле жакын 
келет. Бул буюмдардын оймо-чиймелери өтө ар түрдүү. Оймо-чиймелер оюу ыгы менен 
түшүрүлгөн ичке сызыктар же кыска-кыска сызыкчалардан турат. Алсак, мисалы, көп 
учурда жаныбардын дене боюна жүнгө окшоштурулган майда сызыкчалар түшүрүлгөн. 
Айтмакчы, малдын жүнүн ушундай сүрөттөп чиймелөө Чыгыш Түркстанда алда канча көп 
тараганын белгилеп кетебиз. Буга көбүрөөк окшоштуктар Хотан терракотасында жана 
Свен Гединдин коллекциясында учурашы мүмкүн26. Бул буюмдарда өсүмдүк түрүндөгү 
жана геометриялык оймо-чиймелерден башка да, жандыктардын — кыргоолдор менен 
тоо текелердин геральдикалык сүрөттөрү да бар. Алсак, бир буюмда борборундагы 
дарактын эки жагында симметриялуу жайгаштырылган эки кыргоолдун сүрөтү тартылган. 
Сүрөттүн сюжети жана анын берилиши Иранда, ошондой эле Чыгыш Түркстанда (Астана) 
да табылгандардан белгилүү болгон, VI—VIII кк таандык сасанилик кездемелердеги 
сүрөттөрдү толук бойдон кайталайт. 

Буюмдардын ушул тобуна сандалдардын капкактары жана бир бөлүгү, сыягы, ушул 
капкактардын туткасы болгон статуэткалар да абдан жакын. Капкактын бетинде да оюп 
түшүрүлгөн оймо-чиймелер бар. Алардын биринде тоголок формадагы капкак төрт аркага 
бөлүнүп, анын ар биринде барельеф техникасы менен тоо теке жана кыргоолдун алышып 
турган сүрөттөрү тартылган. Айбандардын кармашып турган сүрөтү өзүнүн теги боюнча 
өтө эски келип, эреже катарында, скифтердин өнүккөн айбанаттар стилинин салтына 
барып такалат. 

Биз бул буюмдардан байыркы сюжеттердин кечирээктеги кайталанышын гана көрүп 
турабыз. Ушуга байланыштуу бир дасторкондогу чөйчөктүн түбүндөгү айбандардын 
алышып турган сүрөтү өтө кызыгууну туудурат. Мында эки жырткычтын — арстан менен 
барстын алышып турган сүрөтү тартылган, бул скифтердин сюжетине бир аз карама-
каршы келет, анткени скиф сюжеттеринде дайыма жырткычтын же фантастикалык 
айбандын чөп жечү жаныбарга кол салып жаткан сүрөтү берилет. Биз талдап отурган 
сүрөттө илбирс (барс) алдыңкы бутунун таманы менен арстандын кыр аркасын басып, аны 
тиштегенге аракеттенет. Арстан илбирстин катуу соккусунан шайы ооп, бели абдан эле 
төмөн ийилип кеткен. 

Бул сюжеттердин маанисин чечмелеп түшүндүрүү өтө кыйын, анткени Түндүк 
Кыргызстан үчүн бул тематика бир кыйла аздык кылат. Ошентсе да, белгилей турган 
кызык нерсе, идиштин капкагына тартылган тоо теке жергиликтүү калктын тотеми болсо 
керек, ал эми кыргоол болсо атам замандан бери эле ирандыктардын ыйык кушу катары 
белгилүү. Илбирсти да ушундай эле жагдайдан караса болот, анткени байыркы түрк 
тексттериндеги көп сандаган маалыматтарга караганда илбирс байыркы түрк 
урууларынын тотеми болгон. Эки учурда тең жергиликтүү тотемдердин — тоо теке менен 
илбирстин көбүрөөк сүрөттөлүшү, мүмкүн, V—VIII кк. саясый реалдуулуктун чагылышы 

25 Ушул эле комплекс менен сасанилердин аташдандары тибиндеги астындагы таканчыгы бийик чырак-дандар 
да байланышып турат. Бул жөнүндө кара: К. Тревер. Художественное значение сасанидских монет. ТОВЭ, т. 
1,1939, стр. 266 ж.к.б. 
26 Төмөнкү макаланы кара: C. Montell. Sven Hedi´s archaelogical collections from Khotan 1. BMFEA. VII, Stockholm. 
1935, табл. XVI. 
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болсо керек, анткени ушул мезгилде ирандык калк жана анын идеологиясы иш жүзүндө 
түрк урууларына саясый жактан багыныңкы абалда болучу. 

Антропоморфтук статуэткаларда кайталанган тип негизинен ирандык тип экенин 
белгилей кетебиз. Бул жагдайдан алганда мурду уркуюп чыгып турган, көздөрү 
чүңүрөйгөн, сакалдуу абышканын статуэткасынын табылышы чоң баалуулукка ээ. Ушуга 
эле окшош тип мойну цилиндр формасындагы, томпок идиштин мойну ченде ушундай 
эле иран тибиндеги мурду оркойгон, көздөрү чүңүрөкөй, узун сакалчан абышканын сүрөтү 
тартылган. Абышканын маңдайы чүпүрөк менен таңылып, ал чүпүрөк ортосунда чекиттер 
бар бурчтуктар түрүндөгү сайма менен кооздолгон. Идиштин тулкусу ошол эле убакта 
абышканын да тула бою болуп саналат. Колдорун бооруна алып турат, колуна бир нерсе 
кармап турса керек, бирок бул жерде идиштин бир бөлүгү сынып калган. Колуна фаллос 
кармап турган эркектин фигурасы түрүндөгү коло тумар (амулет) да ушуга окшош позада 
берилгени мүнөздүү. Бул фигуранын төбөсүндө илип коё турган илмеги бар. 

Бир катар учурларда адамдардын сүрөттөрү бир кыйла карикатуралык түрдө 
берилген, бирок негизи чындыкка жакын экени шексиз. Сүрөттөрдүн бир бөлүгү ирандык 
Чыгыштын мифтик образдарын ачык эле кайталайт. Айрым жаныбарлардын сүрөттөрү 
(кыргоолдун) жана бир эркектин башы ушундайча берилген. Башында таажыны 
элестеткен үч тиш көрүнүп турат. Көздөрү менен оозу валик түрүндө чийилген, оозу ачык, 
муруту даана тартылган. Сүрөттөгү нерсе ирандык мифтин каарманы Захактын образын 
элестетет27. Сүрөттөрдүн бир бөлүгү башы адамдыкындай, тула бою жаныбардыкындай 
тартылган, мүмкүн бул Гопатшахтын образынын стилдештирилген сүрөтү болсо керек28. 

Чоң Чүй каналынын трассасынан табылган боз үйгө окшогон оссуарийлер согду 
маданиятынын эстеликтерине таандык. Алсак, Ивановка кыштагынын жанынан сүйрүрөөк 
келген, капкагы томолок оссуарийлер табылган. Капкактарында туткалары бар, алардын 
биринде капкактын үстүнө башында томогосу бар бүркүттүн сүрөтү чапталып түшүрүлгөн. 
Бүркүттүн буттары оссуарийдин капкагынын эң жогорку бетине оюп тартылган. 
Оссуарийдин маңдай жаккы бети ар түрдүү оймо-чиймелер менен толтурулган, ал эми 
чекелеринде эшилген жип түрүндөгү көркөм көчөт бар. Кеңбулуң кыш заводунун 
аймагындагы курулушта табылган дагы бир оссуарийде алты желекчелүү эки гүл оюлуп 
түшүрүлүп, оссуарийдин четтери сасанилер «шаарчасы» түрүндөгү оймо-чийме менен 
кооздолгон. Айрым бир оссуарийде чаптап жабыштырылган нерселер бар. Алсак, 
Баласагундагы некрополдон колунда бир аз бийигирээк келген (мүмкүн, түтүк) чөйчөк бар 
эркек түрүндөгү статуэтка кокустан табылган. Статуэтка композициясы боюнча таш 
скульптураны — «балбалдарды» элестетет, бирок портрет будда терракотасына жакын. 

Азыр эле саналып өткөн материалдар менен катар, жергиликтүү эмес экени ачык 
байкалган чыгармаларды да белгилеп кетүүгө болот. Мисалы, башында келишимдүү баш 
кийими бар, сасанилер падышасынын портрети сыяктанган адамдын бет түспөлүн 
түшүрүп ала турган штамп дал ушундай табылгага кирет. 

Сокулуктан табылган идиштин туткасынын ылдый жагында тартылган будда тибиндеги 
адамдын бет түспөлү чоң кызыгууну туудурат. 

Бети будда түспөлдүү келип, башында түндүк-индиялык типтеги баш кийим бар. 
Адамдын бет түспөлү өтө мүнөздүү формада берилип, туткасы салмактуу ийилип кеткен 
идишке чапталып жасалган. Идиштин сырты ачык сары түстө жылтыратылган. Ушундай 
типтеги идиштер Самаркандын түбүндөгү Кафыр-Калада VI—VII кк. сасанилер катмарын 
казганда да жолукту, ал эми ушундай эле формадагы күмүш идиш Фрунзе шаарынын 

27 Н. Дьяконова. Терракотовая фигурка Захака (VII—VIII кк.), ТОВЭ, т. 3,1940, стр. 193 ж.к.б. 
28 К. Тревер. Гопатшах — койчу-падыша.ТОВЭ, т. 2,1940, стр. 71 жлсб. 
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жанындагы Покровка кыштагы чендеги буюмдардын кенчинен табылган, бул да ошол эле 
мезгилге (VI—VII кк.) таандык29. 

Мына ушул кыскача баяндамадан көрүнүп тургандай, Чоң Чүй каналынын трассасында 
согду маданиятынын көп сандагы эстеликтери бар болуп чыкты, буларды майда-
чүйдөсүнө чейин изилдеп-үйрөнүү мында согдулук калктын маданий ролу жөнүндө толук 
түшүнүк алууга мүмкүндүк берет. 

Ошондой болсо да, бул аймакта, V—VII кылымдардын, ошондой эле кийинки 
кылымдардын маданиятынын түзүлүшү менен өнүгүшүнүн жүрүшүндө башка 
компоненттер — Византиянын, андан кийин бир аз кечирээкте Кытайдын таасири да 
олуттуу мааниге ээ болгон. Жакшы белгилүү болгондой, VI кылымда Жети-Суу аймагы, 
анын ичинде Түндүк Кыргызстан да Византиянын таасир чөйрөсүнө кирген болучу. Бул 
байланыштын бирин-серин далилдери Жети-Суу археологиясынын колунда мурда да бар 
эле. Бирок каналдын трассасында, ошол эле Сокулукта византиялык монеталардын 
окшоштуруу жолу менен алынган көчүрмөлөрү болгон эки (электровых) электролук 
брактеаттын табылышы ал байланыштын жаңы далили болуп калды. Покровка кыштагы 
ченде кокустан табылгандарды, Таразда чыгыш римдик солиданын табылышын 
айкалыштырып келип, Чыгыш Түркстандагы, өзгөчө Кучардагы византиялык антикти 
(Кизилдин жана Кум-Турдун фрескаларын) эске алсак, анда ушул табылгалар өтө чоң 
илимий кызыгууну пайда кылат, анткени алар Батыш түрк кагандыгынын гүлдөп турган 
мезгилиндеги Византия менен болгон кеңири байланыштары жөнүндө жазма 
булактардагы үзүндү түрүндөгү фактыларды документтештирип, байытат. 

Түндүк Кыргызстандын маданиятынын өнүгүшү үчүн Батыш түрк кагандыгынын 
мааниси өтө зор. Кагандыктын ишмердигинин ийгиликтүү башталышы, айрыкча VI 
кылымдын акырындагы жана VII кылымдын орто чениндеги ишмердиги Түндүк 
Кыргызстандын Енисей менен Кытайдан Византия менен Иранга чейинки кеңири аймак 
менен саясый, андан кийин маданий байланышын камсыз кылган. Бул байланыштар, атап 
айтканда, согдулук жана византиялык таасирлердин күчөшүнө алып келген. 

Түрктөрдүн өзү узак мезгил бою көчмөн турмуш-тиричиликти сактоо менен, 
отурукташкан калктын маданиятынан айырмаланган өзүнүн өзгөчөлүү маданиятын да 
сактап калышкан. Каналдын трассасында түрк мезгилинин бир катар түрк мүрзөлөрү 
ачылды. Көмүлгөн буюм-тайымдардын ичинен ат жабдыктын бир бөлүгү — эсо түрүндөгү 
суулугу (с эсовидными псалиями) бар ооздук, таманы кууш, кайыш өткөрүүчү төрт бурчтуу 
көзү бар үзөңгү, көп сандагы ар түрдүү таралгалар сакталып калган. Басмайыл үчүн жылып 
турма тили бар чоң сөөк таралгалар, жылып турма тили бар, алкагы сүйрүрөөк келген, 
геометриялык жана өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер менен кооздолгон фигуралуу 
негизи бар, майда коло таралгалар сыяктуу табылгаларды өзгөчө белгилеп кетсе болот. 
Тегерек, сүйрү, жүрөк, айчык жана башка формалардагы кайыштын бетине чегеленүүчү 
күбөктөрдүн чоң тобу да өзгөчө бөлүп көрсөтүлүүгө тийиш; булардын көпчүлүгү оймо-
чиймелер менен жабылган. 

Бул буюмдардын формалары, ошондой эле оюп-чиймелениши Алтай менен 
Енисейдегиге өтө жакын окшош келет, бул болсо Түндүк Кыргызстандын көчмөн 
калкынын көрсөтүлгөн аймактардагы элдер менен этностук жактан тектештигин 
айгинелеп турат. 

Курал-жарактар анчалык көп кезиккен жок. Мисалы, кесилишкен жери дээрлик чарчы 
келген, учу бир кыйла узун жана узундугу ушуга эле барабар болгон сабы бар жебе 

29 Кафыр-кала тибиндеги идиш Г. Григорьевдин «Городигце Тали-Барзу» (ТОВЭ, т. 2, 1940, стр. 101) деген 
макаласында сүрөттөлүп жазылган. Ысык-Көлдөн кокустан табылган византия монеталары да белгилүү. 
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мүнөздүү табылга Жаанын ортоңку бөлүгүнө сөөк капталып, ал оюу, сызык жана тегерек 
турдөгү оймо-чиймелер менен мыкты кооздолгон. 

Калган буюмдардын ичинен электролук брактеатты көрсөтсөк болот, анда тиара 
тибиндеги баш кийимчен, түспөлү анык моңголоид, тегерете сасанилик оймо-чиймелер 
менен курчалган кайсы бир өкүмдардын бетинин сүрөтү түшүрүлгөн. 

Бул мезгилдин буюмдарынан казанга окшош, боору бир кыйла тик, туткалары баштан 
аяк туташ жана тууралжын, бирок бир аз көтөрүңкү болгон идишти айтса болот. Бул 
казандардын сыртынын жана сынган жеринин түсү боз келип, кээде гана (эшилген жип 
сыяктанган) көркөм көчөттү айтпаганда, оймо-чиймелер дээрлик жокко эсе. Формасы 
түзүк, чапталып жасалган, стакан түрүндөгү, сырты кызыл түстө жылтыратылган, Ташкен 
оазисинин жана Фергананын кушан карапаларын элестеткен карапалар да ушул эле 
мезгилге таандык болсо керек. 

Эгерде согдулук оторлошуунун мезгили үчүн Түндүк Кыргызстанга Согдунун, Ирандын 
жана Византиянын таасири мүнөздүү болсо, кийин түрктөрдүн саясый жогөрулашына 
байланыштуу биринчи жолу усундардын доорунда ачык көрүнө баштаган Кытай таасири 
кескин түрдө күч алат. 

Тарыхый даректерге караганда, Түндүк Кыргызстанга Кытайдын тийгизген таасири VII 
кылымдын орто ченинен бери тарта өзгөчө күчтүү сезиле баштайт. Сюань Цзандын 630-
жылдагы ийгиликтүү миссиясы кытай маданиятынын таасиринин бир звеносу гана болгон. 
Кытайлардын (654-ж. Судинфандын) ийгиликтүү жортуулу Жети-Сууга Кытайдын саясый 
жана маданий таасирин бекемдеген. Чоң Чүй каналынын трассасында ачылган жана биз 
тараптан казылган түрк мүрзөлөрүнүн буюм-тайымдарында «варварлардын» (Кытай 
түшүнүгү боюнча) аймактарында жүгүртүлгөн Кытай тыйындары да бар болуп чыкты. 
Булар «Кай Юань» деп аталган, VIII кылымдын ортосуна жакын ченде согулган тыйындар. 
Тыйындар менен бирге кытай темир күзгүлөрү да кеңири таралат. Жергиликтүү кол 
өнөрчүлөр кытай үлгүлөрүнө окшоштуруп күзгү жасоого аракеттенишкен. Мисалы, буга 
жергиликтүү кол өнөрчүлөрдүн кытай күзгүсүнүн үлгүсүндө жасаган күзгүлөрүн көрсөтүүгө 
болот, бул күзгүлөр жасалышы жагынан начар, анын арткы бетинде татаал оймо-
чиймелери жок. Ал гана эмес, жергиликтүү башкаруучулар кытай үлгүсүнө салып, 
жергиликтүү түрк башкаруучуларынын ысмы жазылган коло тыйындарды чыгарышкан. 

Чоң Чүй каналынын трассасы, негизинен, түрк доорунун (б.з. VI—VIII кк.) мүрзөлөрүн 
ачты. Өлүктү оссуарийде сактоо менен катар, өлгөн адамдын жасатын аты менен кошо 
көмгөн учурларды, таш скульптуралар — балбалдар менен байланышкан мүрзөлөрдү 
белгилеп кетсе болот. Сарыг шаар урандысынын жанынан табылган бир скульптура өзгөчө 
кызыгууну туудурат, ал эркектин көөдөн жагы (башы жок, сынган), сол колунда чөйчөк 
бар, оң колунда шумкар конуп отурат. Мындай типтеги скульптурадан буга чейин бирөө 
гана белгилүү болучу. 

Каналдын трассасында ачылган дагы бир мүрзөнү белгилей кетсе болот. Анда өлгөн 
адамдын сөөгү отургузулуп көмүлгөн, бети түштүккө каратылган; анын жанында төөнүн 
сөөгү жатат, оң колунда одуракай, чоподон тасма түрүндө жол-жол кылып чапталып 
жасалганы ичинен көрүнүп турган, тышы жылмаланып сүрүлгөн бир кызыктай идиш бар. 
Идиштин тышында симметриялуу жайгаштырылган, бирок өтө начар тартылган, ортолору 
үч бурчтуу фестондор менен бөлүнүп турган кыргоолдордун сүрөтү бар. Мүрзөнүн бул 
тибине оппокшош болгон мүрзөлөр бизге мурдатан белгилүү, сыягы, бу кытайлык мүрзө 
болсо керек, ал эми идишти тиби боюнча б.з. VIII кылымына түз эле таандык кылса болот. 

Бул аймактарда түрк жана согду калкы менен катар кытайлар менен сириялыктар да 
жашаган. Кытайлар менен сириялыктар кул абалындагылар болсо керек, буга, мисалы, 
Сюань Цзандын бул жакка кытай аскер туткундарынын күч менен алып келингени 
жөнүндөгү айтканы далил боло алат. Кытай булагында айтылган дагы бир маалымат да 
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кулчулук жөнүнөн кабар берет. Анда Чу дарыясынын боюнда «бир нече ондогон миң түрк 
аскерлери бар, бирок алар башкача аталышат. Жер иштеткендери соот, чопкутчан 
жүрүшөт; бирин бири туткундап алышат; алар батышта Талас шаарына таандык 
болушкан»30 деп айтылат. 

Чу жана Таласта бекемделип курчалган үйлөр түрүндөгү конуш жайлар менен катар, 
бекемделген шаарлар — түрк кагандарынын ордолору да болгон. Мындай шаарлардын 
катарына Суяб (Чоң-Кемин дарыясындагы Новороссийск шаар чалдыбары) жана Талас 
кирет31. Бекемделген шаарларда кагандыктын үстөмдүк кылуучу төбөлдөрү менен согду 
дихкандары жашап, мамлекетти биргелешип башкарышкан. Көчмөн түрктөр менен согду 
ак сөөктөрүнүн тыгыз байланышы жөнүндө булактарда бир нече ирет айтылат. Алсак, 
мисалы, согдунун башкаруучусу Гюймучжи батыш түрк каганынын кызына үйлөнгөн32. 
Көчмөн ак сөөктөрү менен согду дихкандарынын мындай куда-сөөк болушу аймакты 
аларга чарба жүргүзүүнүн кул ээлөөчүлүк түрүнүн негизинде башкарууга мүмкүндүк 
берген. 

Көчмөндөрдүн курамында бүткүл жергиликтүү урууларды өз бийлиги астына 
бириктирип жана аларды өзүнө сиңирип алган түрк уруулары үстөмдүк абалды ээлеп 
турган. Батыш түрк кагандыгынын курамына байыркы усун уруулары да кирген; алар 
кагандыкта өзүнүн усун деген аталышын да биротоло жоготуп коюшкан жана көптөгөн 
авторлордун пикири боюнча, нушиби урууларынын аты менен аталып кетишкен33. 
Нушиби Талас—Чу дарыяларынын аралыгын байырлап турган беш уруудан турган 
союздун аталышы болуп саналат. 

Нушиби союзунун курамына ушул союзду түзгөн, теги боюнча усундар болгон башка 
да Чүйлүк уруулардын (чу-е, чу-ми ж.б.) курамында жүргөн, азыр чубан деп аталган 
байыркы юебань уруулары да кирген сыяктуу34. Башка бир беш уруу дулу союзун түзүп 
Чу—Иле дарыяларынын аралыгында жашаган. Алар менен чыгышында карлук уруулары, 
түндүгүндө түргөштөр кошуна турган. 

Батыш түрк кагандыгынын калкын изилдеп-үйрөнүү, ал калктын азыркы казактар 
менен кыргыздардын келип чыгышына өтө тыгыз түрдө байланышкан түрк урууларынын 
тобуна кире турганын көрсөттү35. Алар этностук жактан өздөрүнүн чыгыш кошуналарынан 
— Моңголиянын түрктөрүнөн айырмаланып турган. Ошентип, VI кылымдын акырында 
саясый борбору Чүй өрөөнүнөн орун алган, өз алдынча мамлекетти түзгөн батыш түрктөрү 
этностук жактан чыгыш түрктөрүнөн айырмаланышкан. Экономикалык жагынан алганда 
алар отурукташкан дыйканчылык менен өтө тыгыз байланышкандыгы боюнча 
айырмаланып турган, бул согду маданиятынын күчтүү таасири астында турган алардын 
маданиятына өз изин калтырган. 

Ошентип, бизге белгилүү болгон археологиялык материалдар жана жазма 
булактардын маалыматтары, эң негизгиси Сюань Цзандын жазгандары Кыргызстандын 
көчмөндөрүн, алардын социалдык-экономикалык түзүлүшүн жана маданиятын мүнөздөп 
баяндоого мүмкүндүк берет. 

Батыш түрктөрүнүн башында «жабгу-каган»36 титулун алып жүргөн хан турган. Жабгу 
титулу аркылуу анын теги жана чыгыш түрктөрүнө үстүртөн гана, кээде иш жүзүндө баш 
ийип тургандыгы билдирилген. Батыш түрктөрүнүн каганы башка көчмөндөрдөн 

30 Таншу; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. III, стр. 245. 
31 А. Бернштам. К исторической топографии Чуйской долины, ВДИ, 2,1940. 
32 Таншу; И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. 1, стр. 239. 
33 Н. Аристов. Көрс. чыг. 
34 Таншу; Салышт. И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 354. 
35 А. Бернштам. О древнейших следах жекания в тюркских языках Средней Азии. Жыйнак: «Памяти акад. 
НЛ.Марра». Л, 1938. 
36 М. Артамонов. Очерк древнейшей истории хазар.Л,1937. 
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айырмаланып, жибек чатырда жашап, жибек кийим кийип, башын, так айтканда, 
маңдайын жибек тасма менен таңып алган, ал тасма кагандын башына бир нече катар 
оролуп, анын учу далысына түшүп турган. Башка көчмөндөрдөн олуттуу айырмасы, каган 
демейде тактыда отурган37. 

Кагандын эң жакын жардамчылары буюруктар (анын тапшырмасын аткаруучулар) 
жана тархандар (кыт. дагань) болгон. Салык жыйноо үчүн ал тутуктарды (кыт. тутунь) 
дайындаган. Багынтылган уруулардын башына элтеберлер (кыт. сылифа) жана хуанду38 
коюлган. Кагандыктын курамына кирген уруулар бектердин арасынан өз башчыларын — 
сыгиндер менен таухандарды шайлашкан, булар Сюань Цзан белгилегендей, сыягы, түрк 
буюруктары болсо керек39. Каган баарынан мурда, жортуулдардан жана соодадан 
түшкөн, негизинен кымбат баалуу асыл заттардан жана жибек шайылардан турган 
байлыгына таянган. Мындан башка да каган малга жана кулдарга ээ болгон. Кагандын өз 
карамагындагылар менен болгон бир катар кагылыштары олжону үлөштүргөндө каган 
бирөөлөрдү куру калтырды дегенден улам чыгып турган. 

Кулдар түздөн-түз анын ордосунда, ошондой эле каганга таандык болгон кол 
өнөрчүлөр ага ар түрдүү буюмдарды жасап берип турган шаарларда да пайдаланылган. 
Бир катар түрк башкаруучулар ошол эле убакта шаарлардын да ээси болгону кокустук 
эместир; ал шаарлар соода гана эмес, кол өнөрчүлүктүн да борбору болгон. 

Жергиликтүү өндүрүш буюмдарындагы кол өнөрчүлүк салттарына караганда кулдар ар 
түрдүү өлкөлөрдөн алып келингени байкалат. Мүнөздүү нерсе, түрк каганы византиялык 
элчи Земархка (568-ж.) кыргыз кызын күңдүккө тартуу кылган40. Сыягы, тянь-шандык 
уруулардын арасында кыргыз кол өнөрчүлөрү да болсо керек (бул жөнүндө төмөндө сөз 
болот). 

Кагандын бийлиги уруулардын ак сөөктөрүнө — бектерге таянган; алар 
жортуулдардан түшкөн олжолорду каган менен бөлүшүп алып турган. Уруулардын 
негизги байлыгы — жылкы, төө жана кой болгон. Бул жөнүндө Сюань Цзандын 
маалыматы жана археологиялык казуулар айтып турат. Каган шаарлардын гана ээси 
болбостон, аңчылык жана жайыт жерлердин да ээси болгон. Алсак, байыркы авторлор 
Миң-Булак аймагынын каганга таандык экенин жазышат41. 

Көчмөндөр териден, куну терилеринен, жүн жана жибек кездемелерден кийим 
кийишкен. Кийимдери тери тумак, денеге кыналып турган, бели бүйүрмөлүү бешмант, 
багалегин жумшак, такасы жок өтүктүн кончуна салып коё турган кең чалбар болгон42. 

Белине курал-жарак тагынган — сол ыптасында кылыч, оң жагында чөйчөк үчүн куту, 
оттук таш, шибеге ж.б. майда-чүйдө нерселер салынуучу калта бар; оң жагында жаа 
менен жебелер салынган саадак илинип турат. Мындан башка да, колунда демейде найза 
жана туу болот43. Түрктөр бүт атчандар болгон, жылкыдан башка да мингич унаа катары 
төөнү пайдаланышкан44. Жоо-жарактары бүт темирден жасалган, бул учурда коло 
колдонуудан таптакыр чыгып калган болучу. Аны кооздук жасалга үчүн гана 
пайдаланышкан (таралгалар, купалар ж.б.). 

Көчмөндөр боз үйлөрдө жашаган. Бирок кыштоолордо жана Суяб сыяктуу ордолордо 
чийки кыштан анчалык чоң эмес курулуштар тургузулган. Боз үйлөр кийизден жасалып, 

37 Да Тан Сиюйцзи, цз.1. S. Beal. Көрс чыг, стр. 42. 
38 Суйшу, гл. 89; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 267 жана 341. 
39 Да Тан Сиюйцзи, цз. 1.St. Julien. Көрс чыг. салышт. А. Бернштам. Социально-экономический строй 
древнетюркского общества. 
40 Менандр Протектордун маалыматы. Кара: «Византийские историки». С. Дестунис которгон, СПб., 1861. 
41 Да Тан Сиюйцзи, цз. 1.St. Julien. Voyage de Hiaen-Thsang. Paris, 1853. 
42 Түрк кийимдери Фетисовдун казууларында табылган. ОАК, 1898 г. Архив ИИМК, IV, 1898 г. 
43 Да Тан Сиюйцзи, цз. 1. 5. Веа1. Көрс.чыг., стр. 42. 
44 Да Тан Сиюйцзи, цз. 1. 5. Веа1. Көрсчыг., стр. 42. 
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көп учурда түстүү аппликациялар менен кооздолгон. Чатырлар үчүн колдонулган 
жибектер да токулган саймалар менен шөкөттөлгөн, бул, сыягы, кытай кездемеси болсо 
керек. 

Көчмөндөр чебер уста болушкан. Темирден жоо-жарактан башка да, түрдүү 
эмеректерди, ошондой эле алтын, күмүш жана колодон кооздук жасалгаларды жасашкан. 
Эмеректерден демейде, күмүш каңылтырлардан түбү томолок келген чоң чөйчөктөр, түбү 
бир аз дөмпөйүңкү келген цилиндр формасындагы кубоктор жасалган45. 

Алтындан жасалган жасалгалар өзгөчө кызыгууну туудурат. Кочкор өрөөнүнөн 
фантастикалык жаныбарлар менен өсүмдүктөр айкалыштырылып түшүрүлгөн, тордомо 
оймо-чиймелери бар пластиналар (күбөктөр) белгилүү. Бул жасалгалардын жасалыш ыгы 
жана сюжеттери ушул мезгилдеги Енисейдеги буюмдарга толук окшош келет46. Мүмкүн, 
бул буюмдар VIII—IX кк. бул жакка ооп келген енисейлик кыргыз усталар тарабынан 
жасалса керек (V бапты кара). Жогорку Таластан табылган эстеликтеги кыргыз руна 
жазуулар да кыргыз өнөрчүлүгүнө таандык47. Мүрзөгө коюлган бул эстелик жазууларда, 
Енисейдегидей эле өлгөн адамдын кимдерден «бөлүнгөнү» — «айрылганы» жөнүндө сөз 
болот. 

Мында демейде аялы — «хатын» жана уулдары айтылат. Бир учурда уулу мураскор 
деп аталган. Бир эпитафияда «жаркыраган күмүш» жана «тартуу» эскерилип, аларга чоң 
маани берилет. Бул эстелик жазуулар анча чоң эмес бектердин мүрзөлөрүнө коюлган. 
Аларда бектердин өз уулдарына өз ээлигине жана өз кошууну — огландарга болгон 
бийлигин өткөрүп беришкени айтылат. 

Эстелик жазуулардын биринде, мисалы, мындай делинет: «Мунун ысмы Чур. Ал отуз 
оглан Силерден, дүйнөнүн пайдасы менен жыргалчылыгынан айрылды. Силерге, Оглан 
Чур, мураскор болуп калды. Аялы каралуу калды»48. Оглан Чур маркум Чурдун уулу экени 
шексиз. Анын кошуунчулары да «уул» дегенди билдирген оглан деп аталган. Мындай 
бектердин өз ээликтери болгонун башка бир эстелик жазуу кабарлайт: «ээлигимди жөнгө 
келтирди элем, менин баатырдык ысмым Улун; Силерден айрылдым. Аялым каралуу 
калды. Инилерим Кара Барс жана Огул Барс эле. Өзүмдүн курдаштарымдан 
(айрылдым)»49. 

Бул төрөнүн ишмерлиги жөнүндө башка бир эстеликтеги жазуу жетишерлик ачык 
айтып турат: «Мен чет өлкөлөргө жана мамлекет ичинде тынымсыз жортуулдарга 
бардым, мен Бек Чур уулумун, дүйнөнүн пайдасы менен жыргалчылыгынан айрылдым 
Уулу анын мураскору болуп калды. Аялы каралуу калды»50. 

Бул жазуулардан бектердин жоокерчилик турмушу жана алардын турмушунда 
байлыктын мааниси менен ролу ачык көрүнөт. Эстелик жазуулар стили жана түзүлүшү 
боюнча енисейлик эпитафиялар менен дээрлик окшош. Алсак, мисалы, «айрылдым» 
(adyrylmaq) этиш сөзүн колдонуу мүнөздүү көрүнүш; Енисей кыргыздарында Барс ысмы, 
кичүү бир тууган үчүн «ини» (ini) сөзү ж.б. тараган. Көчмөндөрдүн жоокерчилик турмушу 
жөнүндө (Талас өрөөнүндөгү) Чийим-Таш өзөнүндөгү аскага чегилген анчалык чоң эмес 
жазуу да далилдеп турат51. Ошол эле Талас өрөөнүндөгү Нелди өзөнүнөн табылган жыгач 

45 Мындай идиштердин коллекциясы Эрмитажда сакталып турат. Кара: А. Якубовский. Культура и искусство 
Средней Азии. Путеводитель по выставке, А., 1940. 
46 Көчүрмөлөрү Материалдык маданият тарыхы институтунун архивинде сакталып турат. Кара: Л. Евтюхова.С. 
Киселев. Открытия Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1939 г. ВДИ, 1939, № 4; Ошолордуку эле: 
Десятый сезон работ Саяно-Алтайской экспедиции. ИИМК и ГИМ.. КСИИМК, № 3,1940. 
47 С. Малов. Древние турецкие надгробия с надписями бассейна р. Талас И АН ООН, № 10, 1929. 
48 С. Малов. Көрс чыг. 
49 Ошондо эле. 
50 С. Малов. Көрс чыг. 
51 С. Малов. Таласские эпиграфические памятники. Материалы Узкомстариса, вып. 6—7, 1936, стр. 17-38. 
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таякчадагы кербен жолун көргөзгөн жазууда соода жөнүндө жетишерлик ачык-айкын 
билдирип турат52. 

Руна жазуусу мында согду, сирия жазуусу менен катар, бул райондо VIII кылымдын 
аягы ченден эрте эмес — IX кылымдын башы чендерде араб жазуусу пайда болгонго 
чейин колдонулуп келген53. 

Көчмөндөрдүн дини шаманизм болсо керек. Алар ата-бабаларынын арбактарына 
табынуу үчүн Алтайга барышканы жөнүндө маалымат бар54. Сюань Цзан түрктөр отко 
табынышат деп белгилейт. Алсак, мисалы, өлгөндөрүн көп учурда өрттөшкөн. Негизинен 
атактуу ак сөөк тегиндеги адамдардын өлүгүн гана өрттөшкөн55. Бул жөнүндө 
византиялык авторлор да белгилешкен, мисалы Земарх кагандын алдына баруудан мурда 
«эки катар оттун ортосунан басып тазалануу жөрөлгөсүнөн» өткөн56. Сюань Цзан 
түрктөрдүн буддизмди кабыл алышканын билдирет, бирок ошол мезгилде алар 
буддизмдин берилген жолдоочулары болбосо керек57. 

Чүй өрөөнүнүн отурукташкан калкынын арасында буддизм кеңири тараган. Таластан 
табылган бир эстелик жазуудан байкалгандай, көчмөндөр 12 айдын ар бири 
айбанаттардын аты менен аталган календарды пайдаланышкан58. 

VI—VIII кк. көчмөндөрдүн маданиятында көп сандаган чет жерлик таасирлердин изи 
көрүнөт59. Жогоруда согдулук (курулуш ишинде, карапачылык, жазуу), енисейлик (кымбат 
баалуу металлдардан иштелген жасалгалар, жазуу), кытай (тыйын согуу, таштан адам 
тулкусун чегип жасоо өнөрүндөгү кытай ыгы, буддизм, жибек ж.б.) таасирлери жөнүндө 
айтылган эле. Буга кошуп, византиялык таасир жөнүндө да белгилеп кетсе болот, бул 
таасир жазма даректер менен гана эмес, (Фрунзеге жакын жерде), Покровка кыштагы 
ченде табылган күмүш идиштер менен да далилденип отурат; бул идиштердин 
византиялык кол өнөрчүлөрдүн клеймолоруна одоно түрдө окшоштурулуп, жергиликтүү 
кол өнөрчүлөр тарабынан жасалганы ачык байкалат60. 

Батыш түрктөрүнүн маданиятына батыш өлкөлөрүнүн алда канча көп сандаган 
таасирлери алардын саясый тарыхы менен түшүндүрүлөт, аны баяндоого биз эми 
кайрадан кайрылабыз. 

Батыш түрк кагандыгынын саясый гүлдөп-өсүшү анын чыгыш түрктөрүнөн 
бөлүнгөндөн кийин көпкө узабай, болжол менен 600-жылдарда, Нигю Чуло Дамань каган 
башкарган мезгилге туш келет. Ошол учурда Согдиана гана эмес, Чыгыш Түркстан да анын 
кол алдында болот, бирок бул узакка созулган эмес. Кытай андан жаңы атаандашты 
көрүп, ордодо бөлүнүп-жарылууну уюштуруп, Нигю Даманды Кытайдын протекторатын 
кабыл алууга аргасыз кылат61. Тунябгунун тушунда гана (такка 616-ж. отурат) Батыш түрк 
кагандыгынын солкулдай баштаган абалы кайра калыбына келет. Тунябгу биринчи 

52 С. Малов. Көрс чыг. 
53 С. Малов. Древнетурецкие надгробия... 
54 Суйшу,гл89;И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 270. 
55 Да Тан Сиюйцзи, цз. 1. St. Julien. Voyage... 
56 Менандр Протектор. Кара: котормосу С. Дестунистики,СПб., 1861. 
57 Анын жазганы боюнча түрк каганы андан буддизмди кабыл алган. Да Тан Сиюйцзи, цз. 1. 5. Веа1. Көр. чыг., 
стр. 44. Салыштыр: В. Бартольд. О христианстве в Түркестане в домонгольский период. ЗВОРАО, т. VIII, 1893-
1894. СПб., 1894, стр. 1-32. 
58 С. Малов. Таласские эпиграфические памятники... 
59 Ошол доордогу түрк маданияты жөнүндө эң сонун, кыска баяндаманы, кара: XV. W. Barthold.Vorlesüngen 
über die Geschichte der Türken Mittelasiens. Berlin, 1932, стр. 16. Атап айтканда, В. Бартольд манихейчиликтин, 
христианчылыктын, буддизмдин жана зороастризмдин таралышын көрсөтөт. 
60 В. Городецкий. Серебряные сосуды из курганов села Покровского Пишпекского уезда. Известия 
Средазкомстариса. в. 1,1926. М а 2 и 1 е VI ВггапйкЬе Апйке. ВегЬп ип<1 Ье1р21§. 1929. К.Тревер бул 
табылгаларды жаңылыш гүрдө грек-бактрия искусствосунун эстелик- терине таандык кылган. Анын төмөнкү 
чыгармасын кара: Памятники греко-бактрийского исскуства. М.—А, 1940. 
61  Суйшу, гл. 89; И. Бичурин.Собрание сведений...,ч. 1, стр. 341. 
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кагандардын саясатын улантат. Ал кошуна өлкөлөрдү талап-тоноодон ошол учурда күч 
алып келаткан ички саясый кризистен чыгуунун жолун көргөн. Согуштук чоң олжодон 
берилген кайыр-садагалар жакырланып бараткан көчмөн букара калкты убактылуу болсо 
да тынчытып турмак62. Ушул максат менен батыш авторлоруна Синжибу деген ысым 
менен белгилүү болгон Тунябгу Византиянын императору Ираклий менен бирдикте 
сасанилик Хосров Парвизге каршы күрөшкө чыгып, анын аскерлери хазарлардын 626—
628-жылдарда Сасанилердин закавказиелик ээликтерине карата чабуулуна активдүү 
катышып, Тбилиси шаарына чейин жетет63. 

Батыш менен бөлгөн мындай өз ара мамилелердин натыйжасында Чу жана Талас 
өрөөндөрүнө византиялык буюмдар келе баштаган же ал буюмдарга чала-була 
окшоштуруп буюмдарды жасоо сыяктуу варвардык көрүнүштөр пайда болгон, буга, 
мисалы, Таразда табылган чыгыш рим солидасына окшогон, же Покровка кыштагы 
чендеги кенчтен табылган, ушул жердин өзүндө, бирок византиялык кол өнөрчүлөрдүн 
клеймолоруна одоно түрдө окшоштурулуп жасалган күмүш буюмдарды көрсөтсө болот. 

Тунябгунун согушту батыш тарапта жүргүзүүгө умтулуусу анын ордосун Чыгыш 
Түркстандагы шаар-мамлекеттерден Түндүк Тянь-Шанга, Талас шаарынан 75 км чыгышта 
жаткан «миң булак (Миң-Булак) деп аталган жерге көчүрүп келүү зарылчылыгын пайда 
кылат. Сыягы, анын ордосу ошол кезде Куландын (Луговая станциясы) аймагында болсо 
керек. Тунябгу мамлекеттик аппарат системасын калкты эксплуатациялоону камсыз кыла 
ала тургандай кылып, бир катар өркүндөтүү иштерин жүргүзөт. Ээликтердин башчылары 
андан «сылифа» (түркчө «элтебер») деген титул алышат, бул алардын Тунябгунун 
бийлигине баш ийгендигин билдирип турган, ал эми анын буйруктарынын туура 
аткарылышы жана салыктарды чогултуу үчүн тутуктар институтун киргизет64. 

Тунябгунун жеңип алгандары күч алып келаткан кризисти токтото алган эмес. Саясый 
кризисти алдын алуу үчүн ага мамлекеттик аппаратты чыңдоого туура келет. Бул 
согуштардан башкаруучу чөйрөдөгүлөр гана байышкан. Кытай жылнаамасы, ал өзүнүн 
күч-кубаттуулугуна таянып, кол алдындагыларга анчалык ырайымдуу боло алган эмес деп 
бекеринен билдирбегендир. Элдин нааразылыгы күчөп, көптөгөн ээликтер бөлүнүп 
кетишет. Акыры тунябгуну өз тууганы Мохэду өлтүрүп салат65. 

Түрктөрдүн ички чыр-чатактары — уруулар союзунун өзгөчөлүү жогорку катмарын 
түзгөн төбөлдөрдөн — эл ден турган, сансыз көп согуштардан байып кеткен уруу ак 
сөөктөрү менен, Тунябгунун тушунда оор, көз каранды абалда болуп, көчмөндөрдүн 
«кара будунун» түзгөн, катардагы, жакыр көчмөн калктын ортосундагы ажырымдыктын 
күч алып кеткени менен түшүндүрүлөт. 

Жортуулдан түшкөн олжолорду басып алуунун эсебинен гана эмес, өзүнүн көчмөн 
жана отурукташкан (согду ак сөөктөрү менен бирдикте отурукташкан чарба менен 
байланышуу аркылуу) чарбаларында кулдарды эксплуатациялоо жолу менен да өзүнүн 
күч-кубатын арттырган көчмөн ак сөөктөр ач көздүүлүк менен катардагы көчмөн эркин 
букараларды да эзип турган. Мындай абал чыгыш жана батыш кагандыктарында бирдей 
көтөрүлүштөрдү пайда кылып, чыгыш кагандыктын Кытайга баш ийип калышына , 
батышта — Тунябгунун өлтүрүлүшүнө жана бийликти башка бир, жолбун 
башкаруучулардын басып алышына алып келген. 

Көчмөндөрдүн кул ээлөөчү төбөлдөрүнүн бийлигинин кыйрашынын түпкү себебин 
каган ордосунун төбөл өкүлдөрүнүн биринин мүрзөсүндөгү стеладагы төмөнкү текст 
айдан ачык көрсөтүп турат. Текстте мындай деп айтылат: «Андан кийин иниси агасындай 

62 Таншу,гл.89;И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 341. 
63  Ed. Chavannes. Documents...стр. 253 ж.к.б.М. Артамонов. Очерк древнейшей истории хазар. Л, 1937. 
64 Таншу, гл 140-6; И. Бичурин.Собрание сведений..,ч. 1, стр. 346. 
65 Таншу, гл. 140-6; И.Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 348. 
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болбоду, уулдары атасындай болбоду, падышалыкка акылсыз кагандар отурду, коркок 
кагандар отурду, алардын бардык «буюруктары» акылсыз жана жөнсүз болду.  

Бектери менен элинин каганга көзү түз эместигинен улам, табгач мамлекетинин 
бузукулугунан жана шимшүүлөрүнөн улам анын азгырыгынын натыйжасында жана да ага 
менен инини кайраштырып, бектер менен элдин колуна курал берип, бирин-бирине 
жоолаштырганынын натыйжасында түрк калкы буга чейин жашап келген өз элинен 
ажырап (ошол кезге чейин) падышалык кылып келген каганын өлүмгө дуушар кылды. 

Табгач элине бек болгон уулдарың кул болду. Аруу кыздарың күң болду. Түрк бектери 
өзүнүн түрк наамдарын таштап, табгач беги аталып, табгач наамдарын алып, табгач 
канына баш ийди. 

Алар ага элүү жыл эмгеги менен күчүн берди»66. 
Күл-Тегиндин эстелигиндеги кичине жазуудан келтирилген бул үзүндүнүн аягы, 

негизинен, Чыгыш Түркстандын тарыхына таандык, ошол учурда Хели каган 630-ж. 
Кытайдын протекторатын таанууга аргасыз болуп, түрктөр чындыгында да (680-ж. чейин) 
элүү жыл Кытайга баш ийип турган. Тексттин биринчи жарымы толугу менен кагандыктын 
эки бөлүгүнө тең таандык кылынса болот. 

Ырас, текстте балакеттин баары Кытайга оодарылган, бирок, мындагы айдан ачык 
нерсе, сөз түрк коомунун өз өнүгүшүндөгү ички проблемалар жөнүндө жүрүүгө тийиш, 
ошондуктан тексттин автору да муну моюнга алуу менен бирге, маселенин оорчулугун 
Кытайга оодара салып, ички абалды жымсалдоого аракеттенген. 

Тунябгунун өлтүрүлүшү жөнүндө жогоруда биз цитата келтирген кытай булагынын 
маалыматы бул ички күрөштүн мындай көрүнүшүн батыш түрктөрүндөгү таптык күчтөрдүн 
өз ара катышына да тийиштүү кылса болот, анткени мындагы экономикалык өнүгүүнүн 
өзгөчөлүгү шаар кедейлеринин күчүн да кыймылга келтирүүгө мүмкүндүк берген болучу, 
булардын көтөрүлүп чыгышы жогоруда Далобяндын тарыхый ишмердигин талдаганда 
көрсөтүлгөн. Бул жолу да бул күч белгилүү бир мааниге ээ болгонунда шек жок. 

Кулдардын ролу толук ачык эмес бойдон калууда. Бирок бул боюнча да кыйыр түрдөгү 
даректер бар. Демейде түрктөр өздөрүнүн социалдык жактан катуу чөгүп кеткенин 
билдиргилери келгенде, «алар кул болушту» деп айтышат67. Тескерисинче, абалы 
жогорулап турган мезгилин «биздин кулдарыбыз — кул ээлөөчүлөр, күңдөрүбүз да кул 
ээлөөчүлөрдөн болуп калышты»68 деген сөздөр менен мүнөздөшөт. Бул кыйыр түрдөгү 
даректер түрк кагандыктарынын экономикалык базасында кулдар аз эмес роль ойногон 
деп айтууга жетишерлик ачык далил боло алат, анткени алар элге карата оппозициячыл 
маанайдагы көчмөн букаралардын союздаштары катары олуттуу күчкө ээ болушкан. 
Тунябгунун өлтүрүлүшү ушундай көтөрүлүштүн натыйжасы болгон. 

30-жылдардын акыры жана 40-жылдардын башы батыш кагандыкта ички өз ара 
согуштардын мезгили болгон, ошол учурда колдорунда эң жок дегенде үстүртөн болсо да 
бийлиги бар уруу ак сөөктөрү койгон башкаруучулар улам алмашыла берген. Бул мезгил 
үчүн дагы бир мүнөздүү нерсе, уруулук түзүлүштүн кыйроо процесси ургаалдуу жүрүп, 
тигил же бул башкаруучу алардын колдоосуна ээ боло алышпай калган эле. Тунябгуну 
өлтүргөн Сыби каган Мохэду бийлигин колунда кармап кала алган эмес. Уруулар 
Согдианада үстөмдүк кылып турган батыш акими Сыга кетип калышат. Ал жакка 
оппозициялык маанайдагы бардык көчмөндөр улам агылып келе беришкен. Мохэдунун 

66 П. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина. ЗВОРАО, т. XII, ч. II—III, СПб., 1900. Доорго жана текстке 
берилген мүнөздөмөнү кара: А. Бернштам. Социально-эконо- мический строй древнетюркского общества. С. 
Толстов. Тирания Абруя. 
67 П. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина. 
68 Ошондо эле. 
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кол алдындагы уруулар гана эмес, Мохэдунун өз уруусундагылар да «акырындап кете 
бергендиктен» Мохэду Алтайга качып кетүүгө аргасыз болуп, ошол жакта өлтүрүлөт69. 

Көчмөн ак сөөктөр Далобяндын мезгилиндеги демократиялык катаал бийликтен 
деспоттук башкаруу түрүнө өтүшөт. Тынымсыз согуштардан алсыраган көчмөн ак сөөктөр 
өзүнүн экономикалык жана саясый үстөмдүгүн камсыз кылуу үчүн ички кулчулукту 
орнотуунун каражаттарын күчөтөт. Урук жана уруу төбөлдөрүнө таянбай туруп, бийликти 
борборлоштуруу каалаган натыйжага алып келген эмес. Кытай жылнаамасы кагандардын 
иш-аракеттерине улам көбүрөөк терс мүнөздөмө бере баштайт. Мохэдунун ордуна келген 
Сы каган «шекчил, өз билгенин бербеген, карамагындагыларга ырайымы жок адам 
болгон. Иленин кенже каганы (Иле аймагын башкаруучу) мамлекетке чоң кызмат 
сиңиргенине карабай, Сы ябгу бирөөлөрдүн ушагы менен аны бүт тукуму менен жок 
кылган»70. «Кара будундардын» жаңы кар- шылыгы аны тактыдан кулатып салганда, ал 
өзүнөн мурдагыларга окшоп, Согдианага качат. Аксакалдар карашарлык акимди Дулу 
Нишу каган деген ысымменен такка отургузушат (634-ж. өлгөн). 

Батыш түрк кагандыгы ушул учурда төмөндөө абалында турганын болжол менен төрт 
жылдын ичинде 4 каган алмашылганы эле айтып турат. 634-жылы Дулу Нишинин ордуна 
анын бир тууганы Шаболо Хилиши келет. Кагандыктын кул ээлөөчү ак сөөктөрүнүн 
алдында, баарынан мурда, көчмөндөрдүн ордосундагы ички өз ара мамилелерди жөнгө 
салуу жөнүндөгү маселе тикесинен турган эле. Ушул максатта Шаболо Хилиши көчмөн 
ордону 10 бөлүккө бөлүп, ал «ок» деп аталат; дулу урууларында ар бир бөлүктүн башына 
«чжо» деп аталган башкаруучуну коёт, ал эми нушибилерде «сыгинилер» дайындалат. Чу 
дарыясы уруулардын чек арасы болот: дулулар Чунун чыгыш тарабында, нушибилер — 
батышында жашайт. Бул уруулар түрк булактарында «он ок будун», б.а. «он ок эли» деп 
аталган, аларды кытайлар да ушундайча аташкан. 

Урууларды администрациялык жактан кайра түзүү жана аймактарды бөлүштүрүү 
ордодо орун алган баш-аламандыктарды жөнгө сала алган эмес. Тескерисинче, алар 
уруулардын белгилүү бир даражада өз алдынчалыгын пайда кылып, ушуга байланыштуу, 
бир каган менен катар эле экинчи бир каганды шайлап турушкан. Алсак, Шаболо 
Хилишинин тушунда, анын башкаруусунун төртүнчү жылында Иби Дулу Юйгу-ше каган 
(638-ж.) баш көтөрүп чыгат да Шаболо Хилишиге каршы согуш баштайт. Иле суусундагы 
келишим боюнча эки кагандын бийлик жана таасир чөйрөсү ажыратылып белгиленет. 
Чыгыш тарап Шаболо Хилишинин, батыш тарап Иби Дулунун ээликтери болуп калат71. 

Ошентип, Чу жана Түндүк Кыргызстан Иби Дулунун бийлиги астында калат. Бирок бул 
бөлүнүү узакка созулган эмес. Акыры түбү Хилиши Ферганага качып кетип, 639-ж. каза 
табат. Ушул мезгилден бери тарта кагандыктын саясый турмушу Батыш түрк 
кагандыгынын эки өкүмдарынын — Иби Дулу менен 639-ж. Хилиши өзү жана анын уулу 
өлгөндөн кийин Хилишинин ордун ээлеген Иби Шаболонун ортосундагы күрөштүн 
айланасында жүрөт. Иби Аулу чыгышта кыргыздар менен бомя урууларын 
багындыргандан кийин, Иби Шаболого Чыгыш Түркстандын ээликтсри (Куча, 
Лоу-Лань, Цзюймо, Карашар), тохарлар (сыягы, тохаристандык карлуктар болсо керек) 
жана Согдиананын ээликтери (Ши, Шы, Хэ, Шу жана Кан) кошулганда эки кагандын күч-
кубаты бир аз өсө түшөт. Иби Дулунун Тянь-Шандагы жана Чу дарыясындагы ээликтери 
Иби Шаболонун ордосунун ортосунда калат. Иби Шаболо а түгүл өзүнүн ордосун да 641-ж. 
Чу дарыясынын түндүк тарабына, Иленин чыгышына, Иле Ала-Тоосунун кайсы бир 
аймагына жайгаштырат. 

69 Таншу, гл. 140-6; И. Бичурин. Собрание сведений...,ч. 1, стр. 349. 
70 Таншу, гл 140-6; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 350. 
71 Таншу, гл 140-6; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 351. 
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Мындай курчоого карабастан, Иби Дулу жигердүү аракеттенип, бул курчоону 
кыйратып салат. Иби Дулунун тутуктарынын бири Иби Шаболону өлтүрүп, анын 
бийлигиндеги аймактарды үстүртөн болсо да ээлеп алат. Бирок таластык нушиби 
уруулары ага баш ийишкен эмес. Иби Дулу аскерине өзү кол башчылык кылып, батышта 
Тохарстанды басып алып, Хашиге (Ичжоу) кол салат. Иби Дулунун бул жортуулдарынын 
учурунда Чыгыш Түркстандагы кытай акими Госяокэ Тянь-Шанды убактылуу ээлеп алат. 
Иби Дулу Тянь-Шанды өзүнө кайрып алууга аракеттенип, Чүй урууларынын (чу-е жана 
чужи) жортуулун уюштурат, бирок Госяокэ Гесо (?) тоосунун жанындагы чу-е урууларынын 
сыгинисинин шаарын басып алып, Иби Дулуну өз жортуулун батышка буруп кетүүгө 
мажбурлайт, ал жакта ал Согдианада дао-ми урууларын талкалап, жортуулун ийгиликтүү 
аяктайт. 

Алдырып жиберген ээликтеринин эсесине, Таншуда айтылгандай, ал мол олжолордон 
согдулук туткундарды кол алдындагылар менен бөлүшпөй бүт өзү ээлеп алат. Анын кол 
башчысы Нишу Чжо ачуусу келип, өз үлүшүн тартып алат»72. Көтөрүлүш чыгарганды өлүм 
жазасына тартуу Иби Дулунун кадыр-баркын бекемдей алган эмес, ошондуктан ал өз 
ээлигине кайтып келүүдөн баш тартууга аргасыз болот, анын үстүнө ал ээликтери кытай 
аскерлеринин кол салуу коркунучу астында турган болучу. Е (Зеравшан) дарыясын кечип 
өтуп, Ши ээлигине (Согдиананын ээликтеринин бири — Кашка-Дарыя өрөөнүндөгү Кеш) 
келип жетет73. Ага каршы көтөрүлгөн көчмөндөрдүн каарынан качып, Байшунху шаарына 
келип байыр алат. 

Калган уруулар Кытай империясынын макулдугу боюнча такка 642-ж. Иби Шегулду 
отургузушат. Нушиби уруулары жаңы кагандын буйругу боюнча Иби Дулу баш калкалаган 
Байшунху шаарын камоого алат. Бул согуш нушибилер үчүн ийгиликсиз аяктайт. Ошондой 
болсо да, уруулар Иби Дулуга барышпай мындай деп билдиришет: «мейли, согушта миң 
кишибизден ажырап, жалгыз бирибиз калган күндө да ага барбайбыз»74. Бул сөздөрдөн 
көчмөндөрдүн өз кагандарына жасаган мамилеси ачык-айкын көрүнүп турат. Көчмөндөр 
тараптан колдоо болбосуна көз жетип, Иби Дулу Тохаристанга өтүп кетет. 

Иби Шегулдун аскерлери Иби Дулуну куугунтуктап бараткан маалда Иби Шегулдун 
тылында Таластын ээси Хэлунун жетекчилиги астында чу-е, чуши, гусу, гэлолу жана 
нушиби урууларынын көтөрүлүшү чыгат. Хэлу Кытайдын колдоосуна таянып, 653-ж. каза 
болгон Иби Дулуга мурда таандык болгон бардык аймактарды ээлеп алат. 

Ордодо түзүлгөн кырдаал Батыш түрк кагандыгынын ишине жандуу кийлигишүү үчүн 
Кытайга бардык жагынан оңтойлуу мүмкүнчүлүктөрдү берет. Дулу каза болгон жылы 
Кытай армиясы Ченьчжицзенин кол башчылыгы астында жортуулга чыгат, анын алдыңкы 
кошуунуна Судинфан жетекчилик кылат. 654-ж. Чунда карлук урууларынын колу 
талкаланат. Мунун артынан Чумугун урууларынын ордосу кулайт. Ошол эле жылы 
Судинфан Алтайга басып кирип, андагы уруулар согушсуз багынып беришет. Судинфан 
Илеге батыш тарабынан келип, ал жерде көпкө узабай Чумугун урууларын талкалайт. 
Судинфандын ийгиликтүү жортуулдары активдүү каршылык көрсөтүүнү талап кылат. Хэлу 
Таластын, Чунун жана Иленин көчмөн урууларынан 100.000 адамдан турган аскер 
топтоого жетишет. Ошол кезде кытай аскерлеринин согуш жүргүзүү айла-амалдары өтө 
жогору болгон. Фалангаларды жөө аскерлер менен коргоону атчан аскерлердин айланып 
барып курчоого алуу ыгы менен айкалыштырып отуруп, Судинфан Хэлунун аскерин 
талкалоого жетишет. Хэлунун жоготууларын төмөнкү цифралар айтып турат: өлгөнү менен 
колго түшкөнү 30000 адам, улуктарынан 200 киши туткундалат. Нушибилердин беш уруусу 
багынып, дулулар чегинип кетет. 

72 Таншу, гл. 140-6; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. 1, стр. 353. 
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Судинфандын аскерлери Таласка кирип келет. Дулу каган баш болгон көчмөндөр Иле 
дарыясына чегинишип, бирок туруштук бере алган эмес. Судинфан аларды Иле 
дарыясынан Чуга чейин кайрадан куугунтукка алат. Хэлунун Согдианага (Ши ээлиги, Суду 
шаары) качып баш калкалашы аны баары бир куткара алган эмес. Шаар башчысы Ине 
Дагань аны кытай бийликтерине кармап берет. Мурда ага караган жерлер беш 
префектурага бөлүнөт. Жети-Сууда бардыгы болуп, Гуньяин жана Хаочис деп аталган эки 
префектура түзүлөт. Ашина Мише дулулардын беш уруусуна, Ашина Буч-жень — 
нушибилердин беш уруусуна башчылыкка дайындалышат75. Бул акимчиликтердин 
курамына түргөш уруулары да кошулат. Карлук уруулары, сыягы, өз алдынча калса керек. 

Акимдерди көчмөндөрдүн өзүнөн дайындоо Кытай үчүн козголоңдордун чыгышын 
токтото алган жок 660-ж Судинфан кагандардын эркинен тышкары Хотан ээлигин 
талкалаган Кашкар менен бирдикте көчмөндөргө каршы кайрадан аттанат. Көпкө узабай 
Кытай өзү койгон акимдерди өлүм жазасына тартып, Жети-Суудагы көчмөндөрдү 
башкарууну толугу менен өз колуна алат. Кытай тарабынан түрктөрдөн дайындалган аким 
Дучжи убактылуу болсо да абалды жөнгө салып турат, ал 676— 678-жылдарда өзүн батыш 
түрктөрүнүн бүткүл он уруусунун башчысы деп жарыялаган экен. Дучжинин кыска мезгил 
башкаруусу (ал 679-ж. туткунга алынат) Орто Азиянын жана түрк кагандыгынын тарыхы 
үчүн өтө чоң мааниси бар76. 

Дучжи өз бийлигинин биринчи эле жылында Тибет менен келишим түзүп, Кытайга 
каршы чыгып, Аньси провинциясына кол салат. Дучжинин бул жортуулу Орто Азияга 
арабдар (651-ж Мерваны басып алышат) басып кирген, ал эми Борбор Азиянын 
түндүгүндө түрк уруулары биригип, алардын Кытайга каршы жортуулу ийгиликтүү жүрүп 
жаткан мезгилде башталган болучу. Дучжинин жортуулу менен бирге башталган 
түрктөрдүн көтөрүлүшү 682-ж. алардын жеңиши жана экинчи Чыгыш түрк кагандыгынын 
түзүлүшү менен аяктайт. Дучжинин жортуулу Борбор Азиядагы окуялардан Кытайдын 
аскер күчтөрүн алагды кылып, кытайлардын Орто Азияга жигердүү жортуулуна 
тоскоолдук кылган. Орто Азия арабдар тарабынан ийгиликтүү басып алынат. Орто Азия 
жигердүү каршылык көрсөтө алган эмес, анткени анын ээликтери согуштардан алсырап 
калган эле. 

Дучжинин жортуулунун тарыхый мааниси мына ушул эки факты менен аныкталат. Бул 
тарыхый ролду аткарышкан жети-суулук түрк уруулары, алардын ичинде Кыргызстандын 
да уруулары, өздөрү да бардык ушул согуштардан улам алсырап калышкан эле. 
Кытайлардын өзүлөрү да «ушул мезгилден (679-ж.) баштап он уруу (дулу жана 
нушибилер) баарынан көбүрөөк алсырап калышты»77 деп бекеринен жазышпаса керек. 

Кагандык жашап турган кийинки беш жылда алты каган алмашылат. Бул кагандардын 
башкы иш-аракети түрктөрдүн Тибет менен коалициясын чыңдоого багытталып, 
Дучжинин учурундагыдай бул да эл аралык-саясый мааниге ээ болгон. Кагандыктын 
саясый майданына уруулар ортосундагы өз ара кагылыштарга мурда баарынан азыраак 
катышкан туциши уруулары же түргөштөр чыга баштайт. 704-жылы түргөштөрдүн 
жетекчиси Бага Тархан Кулан шаарында (Луговая станциясы чендеги шаар чалдыбары) 
батыш түрктөрүнүн акыркы каганы Ашина Синди өлтүрөт. Ушул учурдан, б.а 704-жылдан 
тартып, Жети-Суудагы, анын ичинде Кыргызстандын аймагындагы бийлик түргөштөрдүн 
колуна өтөт78. 

75 Таншу.гл 140-6; И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. 1,стр. 360—361.Таншу,гл 140- б;И.Бичурин. Собрание 
сведений.., ч. 1, стр. 353. 
76 А. Бернштам. Тюркские племена в конце VII и первой половине VIII в. История СССР.., ч. IV, стр. 480 ж.к.6. 
77 Таншу, гл 140-6; И. Бичу рин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 363. 
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VIII кылымдагы түргөштөр жөнүндө биз кытай булактарынан гана билебиз жана бир аз 
маалымат байыркы түрк тексттеринде учурайт, бирок бул маалыматтар VIII кылымдын 
экинчи жарымында үзүлүп калат79. Түргөштөр Чудан түндүк-батыш тарапта, балким 
Балхаш бойлорунда жашап турса керек. Түргөш уруулары өтө көп болуп, ар биринде 7000 
адамдан турган жыйырма топко бөлүнгөн. Түргөштөр саясый майданга VII кылымдын 
элүүнчү жылдарында эле чыгып, 699-жыддан тарта түштүк багытта жигердүү аракеттене 
баштайт. VII кылымдын 90-жылдарында түргөштөр Суябды ээлеп, бул жерге түргөштөрдүн 
чөң ордосун көчүрүп келет. Кичи ордосу Иле дарыясында калат. Согэ кагандын тушунда 
сары түргөштөр өзгөчө күчкө ээ болушат; түргөштөрдүн каганы да ушул сары 
түргөштөрдөн чыккан. Бирок бул үстөмдүк узакка созулган эмес, ал теги ак сөөк 
бектеринин бири менен болгон согуштан баштап, чыгыш түрктөрү жана анын каганы 
Мочжо (693—716-жж.) менен болгон ийгиликсиз согушка чейин гана созулат. 

Түрк булактарында түргөштөрдүн талкаланышы төмөнкүчө баяндалган: «Ошол эле 
(711) жылы биз Алтун Жышын (Алтай) карай көтөрүлүп, Эртиш дарыясын кечип өтүп, 
түргөштөргө каршы жөнөдүк. Түргөш элин жеңип, качууга аргасыз кылдык. Түргөш 
каганынын аскери Болчунун (?) жанына өрт менен бороон сыяктанып келди», андан ары: 
«душмандардын катарын кайрадан жарып кирип, ал (Күл-Тегин) түргөш каганынын 
«буюругун», аздардын тутугун өз колу менен тутуп алды. Алардын каганын биз анда 
өлтүрдүк, анын «эл»ин багындырдык. Бирок кара түргөштөрдүн эли өлкөнүн ичин карай 
көчүп кетишти»80. 

Байыркы түрк текстинде айтылганды кытай булагындагы маалымат да ырастайт. Ал 
булакта бул жөнүндө мындай деп айтылат :«... Согэ мага аз эл берилди деп, ачууланып, 
Чженден бөлүнүп, Мочжонун тарабына өтүп кетти. Ал Мочжодон агасына кол салганда 
өзүн кол башчы катарында пайдаланууну өтүнөт. Мочжо Чженди токтотуп, өзү болсо 
20000 аскер менен Согэге сокку уруп, аны колго түшүрөт. Мочжо жортуулдан кайтып 
келгенден кийин Чженге мындай дейт: «Силер бир тууган ага-ини болуп туруп, өз ара 
ынтымакта жашай алган жоксуңар. Силер эми мага ак ниетиңер менен кызмат кылып 
бере алмак белеңер?». Ошентип экөөнү тең өлүм жазасына өкүм кылат»81. 

711-ж. түргөштөр жеңилгенден кийин кара түргөш уруулары көчүп кетишип, Түндүк 
Тянь-Шандын этек-жакаларын толук бийлеп калышат. Кара түргөштөрдүн башында өзүн 
каган деп жарыялаган Сулу (түрктөрдүн «сулук» деген сөзүнөн) деген неме туруп калат. 
Анын тушунда кара түргөштөр алда канча кеңейип, саны 200000 адамга жетет (адегенде 
түргөштөрдүн 140000 адамы болгон)82. 717-ж. Сулу Кытай менен достук мамиле түзүп, 
бирок аны тез эле бузуп, кайрадан көчмөндөрдүн Тибет менен союзун жандандырат. Бул 
союздун жана Кытайга каршы жортуулдун (атап айтканда, Ансичень шаарын ийгиликтүү 
камалоонун) натыйжасында Сулу эгин, мал жана туткундар сыяктуу чоң олжого ээ болот. 

Сулунун өмүр жолу өзүнөн мурдагы жана замандаш көптөгөн кагандардын тагдырын 
кайталайт. «Адегенде, — деп жазат Таншу, — Сулу адамдарды жакшы башкарат, аларга 
көңүл буруп, сарамжалдуу болот. Ар бир жортуулдан кийин түшкөн олжолорду бүт 
бойдон карамагындагыларга берген; ошондуктан уруулаштары ага ыраазы болушуп, ага 
жан дили менен кызмат кылышкан. Ал чыгыш түрктөрү жана тибеттиктер менен 
байланышта болуп, алар экөө тең өз кыздарын Сулууга күйөөгө беришет. Ошондуктан ал 
падышалык кылып турган үч үйдүн кыздарын канышалык даражага көтөрүп, уулдарына 
жабгу наамын берет. Чыгым күн сайын көбөйүп, колдогу байлык кемий берет. Акыркы 
жылдарда ал зыкым боло баштайт. Ушул себептен талап-тоноп келген олжолорду 

79 Күл-Тегин менен Тонукуктүн тексттерин кара: ЗВОРАО, т. XII. 
80 П. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина.Таншу, гл. 140-6. 
81 Таншу, гл 140-6; И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. 1, стр. 368. 
82 Таншу, гл. 140-6; И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 368. 
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бөлүштүрбөй өз колуна аз-аздап алып кала турган болот. Ошондо карамагындагылар 
андан четтей башташат»83.738-ж. түндөрдүн биринде Сулуну өлтүрүп салышат. 

Сулунун ушул кыскача өмүр таржымалында кагандын тукуму менен көчмөн 
букаралардын ортосундагы карама-каршылыктардын улам өрчүп-өсүп отурганы 
чагылдырылган. Кагандын башка мамлекеттердин үстөмдүк кылуучу катмары менен 
байланыш түзүшү кол алдындагы карапайым калкты эксплуатациялоого умтулган 
төбөлдөрдүн жогорку катмарын пайда кылат. Согушта олжолонгон кымбат баалуу дүр- 
дүнүйөлөр менен аскер туткундар алардын колунда топтолуп, каган жана анын жан- 
жөкөрлөрү эң бай кул ээлөөчүлөрдөн болуп калышат. Кул ээлөөчү ак сөөктөрдүн 
кызыкчылыктары көчмөндөрдүн катардагы букара калкынын кызыкчылыктары менен 
албетте, кайчы келген. Кызыкчылыктардын карама-каршылыктарынын айрым көрүнүшү 
катарында кагандын өлтүрүлүшү, ал эми кээде анын тукумун бүтүндөй кырып салуу, 
башка жаңы уруктардын жана алардын койгон адамдарынын жогорулашын көрсөтүүгө 
болот. 

Бул процесстерди согуштар жана кошуна империялардын, мисалы, Кытайдын 
кийлигишүүсү татаалдантып турган. Тигил же бул карама-каршы тараптардын 
кызыкчылыктарын пайдаланып, Кытай кээ бир учурларда өзү койгон адамдарын колдоп, 
убактылуу болсо да, алардын аймактарында үстөмдүккө жетишип турган. Сулуну өлтүргөн 
учурда Кытайдын ушундай колдоосун Мохэ Дагань (Бага Тархан) пайдаланган. Мохэ 
Даганга Суябда жашаган түргөш каганы Тухосянь Гучжо, Талас шаарынын ээси Живэй 
каган каршы чыгышат. Алардын Даганга каршы көтөрүлүп чыгышы VIII кылымдын орто 
чендеринде болгон. Мохэ Дагань курамына батыш аймактын (Чыгыш Түркстандын) 
шаарлары, түргөш уруулары, Фергана, ошондой эле, Согдианадагы ээликтердин жарымы 
кирген коалицияны түзүүгө жетишет. Бириккен аскерлер Суяб шаарын талкалап, 
Тухосянды туткунга түшүрөт. Ошол эле учурда Фумын Линча кол башчылык кылган 
кашкарлык союздаш армия Ферганага ээлик кылган Арслан менен бирдикте Таласка кол 
салып, аны талкалап, Живэй каганды өлтүрүп салышат84. Натыйжада бардык ушул 
мамлекеттер Кытайга баш ийип калат. 

Кытайдын колдогон адамы Бага Тархан 740-ж. түргөш урууларын башкарып калат85. 
Так талашкан күрөш токтобой жүрүп жаткан түргөштөрдүн күч алып кетишине мүмкүндүк 
бербөө үчүн 748-ж. Кытай кайтадан түндүк Тянь-Шанга жортуул уюштуруп, кол башчы Ван 
Чжень-сянь Суябды орду-түбү менен талкалайт. 

Түргөш урууларынын тез-тез болуп турган өз ара ички согуштары, албетте, аларды 
алсыратып турган, муну, бул жерде VIII кылымдын 40- жана 50-жылдарында үстөмдүк 
кылып турган кытайлар пайдаланып кетишкен. Кандай болгон күндө да, кытай 
булактарына ылайык, 741-ж. эле кытай сарайына түргөштөр кытай императоруна 
багынышты, эми Кытайдын жападан жалгыз душманы арабдар калды деген маалымат 
билдирилет. Араб булактары боюнча болсо, 737-жылды алар түргөштөрдүн кулаган жылы 
деп эсептешкен, алар муну, сыягы, Сулунун өлүмү менен байланыштырышса керек. 
Табаринин маалыматы боюнча, акыркы түргөш каганы Невакетте (Кыргыз ССРи, Чүй 
району, Орловка кыштагы) жашаган. Бул каган арабдарга көп зыян келтирген, ошондуктан 
арабдар аны «Абу Музахим» — «сүзөнөк», «тийишчек» деп аташкан. Арабдар түрк 
каганын Курсул деген неме өлтүргөнүн, мунун өзүн кийин, 739-ж. арабдар өлтүргөнүн 
кабарлайт86. 

83 Таншу, гл 140-6; л 19-6. И. Бичурин. Собрание сведений.., ч. 1, стр. 370. 
84 Кара: А. Бернштам. Памятники стариныТаласской долины, стр. 30ж.к.6. 
85 А. Бернштам. Тюргешские монеты. 
86 В.Бартольд. Очерк истории Семиречья, стр. 8 7. 
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Бул окуялар негизги белгилери боюнча кытай жылнаамасынын, атап айтканда, Сулу 
каган жана аны Мохэ Дагандын өлтүрүшү жөнүндөгү кабары менен дал келгенсийт. Бирок 
эгерде Мохэ Даганды Курсул, Сулуну—Абу Музахим дей турган болсок, анда даталары 
боюнча (ырас, анча чоң эмес) айырма келип чыгат. Дегинкиси, Дагань түргөштөрдү 742- 
же 766-жылга чейин башкарганбы же жокпу ушул күнгө чейин белгисиз. 
       Көп кыйынчылыктарды пайда кылган түргөштөрдүн согуштары VIII кылымдын 50-
жылдарында түндүк Тянь-Шанда дээрлик толук баш-аламандыкка алып келет. Арабдар 
Таласка жете келишип, ал жерде Гаосяньчжи кол башчылык кылган кытай аскерлеринин 
каршылыгына учурайт. Араб аскерлерине Зиад ибн-Салих жетекчилик кылат. Таластагы, 
Тараз (Жамбыл ш.) жана Атлах (Солдатское кыштагы) шаарларынын ортосунда болгон 
согушта арабдар жеңип, кытайлар чегинип кетишет. Кытайлар менен түргөштөрдүн 
алсырап калганынан ошол учурда бул өлкөдө саясый майданга чыга баштаган карлуктар 
пайдаланышат87. 

Кытайлар гэлолу88 деп аташкан карлуктар Бешбалыктын түндүк-батышында, Алтайдан 
батышты карай кеткен аймакта жашап турган. Алар мэули, чжиси, же пофу жана ташили 
(түрктүн ташлык — таш деген сын атоочунун айтылышы болсо керек) деген үч уруудан 
турган89.650-ж. алар башка түрктөр менен катар Кытайдын бийлиги астында болгон. VIII 
кылымга чейин карлуктар кээде тигил же бул уруунун тарабына өтө калып турганы 
болбосо, өзүнүн өз алдынчалыгын сактап турган. 745-ж. уйгурлар жана басими (түрк 
булактарында — басмалы) уруулары менен бирдикте түрктөрдүн акыркы каганы 
Усумишиге же, туркчө — Оздышка каршы согушка катышат90. Жети-Сууга келгенче алар 
уйгурлардын бийлиги астында турат да, 766-ж. Түндүк Тянь-Шандагы түзүлгөн 
кырдаалдан пайдаланып, түргөштөргө каршы жортуулга чыгып, Талас жана Суяб 
шаарларын ээлеп алып, сыягы, X кылымдын аягы ченге чейин болсо керек, өлкөнүн толук 
бийликтүү кожоюну болуп калышат91. 

650-ж. эле Гао Кандын (Кытай) Чеби-хан92 менен согушунда карлуктар Кытайдын 
бийлиги астына өтүп алышат. Алар, жогоруда айтылгандай, мэулуи, чжиси жана таши-ли 
деген үч урууга бөлүнүшкөн. Карлуктар Кытайдын букаралыгына өткөндөн кийин 
аймактардын башчылары дубандардын башкаруучулары тарабынан дайындалып, «үч 
уруу жабгусу» деп аталган. Бул факт Ф. Хиртке карлук урууларын байыркы түрк 
тексттеринде эскерилген «үч огуздар» термини менен окшоштурууга негиз болгон. 

Кытай карлуктарды «алардын аскерлери күчтүү жана согушчан келет» деп жогору 
баалаган. Кийинчерээк карлуктар — «гэлолу жана тогуз уруу (карлуктар менен тогуз 
огуздар) уйгурлардын бийлиги астында калат. Хуайжень-хан деген уйгур жабгусу 
башчылыкка коюлат». 742—765-жылдарда карлуктардын өз жабгусу болгон жана беш 
жолу Кытайга элчилик жиберишкен. 

Карлуктардын социалдык тарыхы жазма булактар боюнча таптакыр белгисиз. Бирок 
алардын учурунда Түндүк Кыргызстанда коомдук жана маданий жаатында кескин 
өзгөрүүлөр болгон сыяктанат. 

87 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья, стр. 87;А.Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. 
стр. 79 ж.к.6. 
88 Эгерде Таң мезгилиндеги айтылышына негизденсек, анда транскрипция толугу менен түркчө айтылышына 
дал келет. 
89 F. Hirth.(Die Nachworte zur Inschrift des Tonjuquq) карлуктар үч огуз деп да аталышкан деп эсептейт. 
90 Салышт. G.Ramstedt. Ywei Uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei. — JSFOu, т. 30,1913, стр. 15, анын 
төмөнкү макаласын кара: «Селенгинский текст». 
91 Таншу, гл. 140-6; И. Бичурин. Собрание сведений..,ч. 1, стр. 372. 
92 Чеби-хандын ордосу Алтайдын түндүгүндө болгон, 695—697-жылдардын ортосунда карлуктар менен 
кыргыздарды багындырган. Айтмакчы, ушул эле даректен карлуктар менен кыргыздар кандайдыр бир 
коңшулаштыкта турганы айтылат. 
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Түргөштөрдүн учурунда өлкөнүн социалдык түзүлүшү мурдагы мезгилдегиден 
айырмаланган эмес. Биз VI кылымдын орто ченинен бери тарта байкоо салган тарыхый 
өнүгүүнүн багыты эки жүз жылдан ашык уланат. Кыргызстандын тарыхында бул мезгилди 
кул ээлөөчү көчмөн ак сөөктөр менен согду дихкандарынын саясый үстөмдүгү катары 
мүнөздөсө болот, алар көчмөндөрдүн башы эркин калкын жана шаар кедейлерин мүмкүн 
болушунча көбүрөөк эзүүгө умтулушкан. 

Бул мезгилдин маданияты бул эки блоктун, согдулуктардын маданияты басымдуулук 
кылган идеологиясынын ачык көрүнүшү болуп саналат. Өлкөнүн саясый турмушуна Кытай 
олуттуу таасир көрсөткөн. Ошентсе да, иш жүзүндө, Батыш түрк кагандыгы, ошондой эле 
түргөштөр да, негизинен өз алдынчалыгын сактап, өлкөнү Кытай тарабынан 
кулдандырылышынан коргоп кала алышкан. А түгүл кытайлар түзгөн префектуралар да 
кагаз жүзүндө гана калган. 

Кытайлардын саясый үстөмдүгүнө караганда алардын маданий таасири күчтүүрөөк 
болгон. Түргөштөр согду шрифтин пайдаланып, өз тыйынын соккондо, тыйындын 
формасын кытай үлгүсүнө салып, ортосуна төрт бурчтуу тешик жасашканы кокустук эмес93. 
Ушул мезгилде ага көп сандагы Кытай буюмдары алынып келинет, Түндүк Кыргызстанда 
алардын табылгалары сейрек эмес; мисалы, буга Кытай күзгүлөрү мүнөздүү. 
Судинфандын мезгилинде гана, ошондой эле VI11 кылымдын орто ченинде да, Кытай бул 
аймакта кандайдыр бир даражада саясый үстөмдүгүн жүргүзүп турган, бирок 751-жылкы 
салгылаштан кийин кетүүгө аргасыз болгон. 

VI кылымдын акырында, кагандыктын түзүлө башталышында чыгыш түрктөрү Түндүк 
Тянь-Шандын этек-жакалары үчүн бир кыйла эле таасирин тийгизген. Алардын саясый 
кийлигишүүсү VIII кылымдын башы ченге, 711-ж. Мочжо каган түргөштөр менен согушкан 
мезгилге, а мүмкүн 712-ж. Самарканга, согду ихшиди Гурекке анын арабдарга каршы 
күрөшүнө жардам берүү үчүн ушул аймакты басып өткөн мезгилге таандык болсо керек94. 

Батыш түрк кагандыгынын жана түргөштөрдүн тарыхы бүт бойдон Түндүк Кыргызстан 
менен байланыштуу, анткени алардын ордосу Чу дарыясынын өрөөнүндө орун алып 
турган. Суябдан Таласка чейинки бардык ушул тоо этектеринин тилкеси VI—VIII 
кылымдардагы бир кыйла саясый жактан жигердүү урук-уруулардын мекени болгон. 
Бирок Батыш түрк кагандыгы менен түргөштөрдүн VI—VIII кк. тарыхы ошол эле убакта 
бүткүл Орто Азиянын, ошондой эле Чыгыш Түркстандын, Түндүк Афганстандын жана да 
бир катар коңшу өлкөлөрдүн да тарыхынын бир бөлүгү болуп саналат. Кыргызстандын 
ошол доордогу урууларынын тарыхы Орто Азия элдери башынан кечирип жаткан кул 
ээлөөчүлүк коомдун көрүнүшү болуп саналат. 

Бирок ошол мезгилдеги жана андан мурдагы Түштүк Кыргызстандын тарыхы жөнүндө 
бир нерсе айтуу кыйын. Илимдин колунда болгон жападан жалгыз маалымат — ал 
Фергана жөнүндөгү маалымат. 

Фергана ошол мезгилде кытайларда Нинюань95 деп аталган, бирок Фергана деген 
аталыш да белгилүү болуп, ал «Боханьна» деген транскрипцияда айтылган. Эгерде 
мурдагы өткөн доордо анын ордо шаары Гуйшань (мүмкүн Касан) болсо, VI—VIII 
кылымдарда кытайлар Чженьчжу дарыясындагы Сигянь (?) шаарын ордо шаар деп 
аташат. Ферганада 6 чоң шаар жана ЮОгө жакын майда шаарлар болгон. Мында оту- 
рукташкан жайлардын көп санда болушу калктын отурукташып жашаганынан кабар берет; 
алар дыйканчылык, кол өнөрчүлүк жана фергана кийин кечирээктеги мезгилде да 
даңкталып жүргөн тоо-кен өндүрүшү менен кесиптенишкен. 

93 А. Бернштам. Тюргешские монеты. 
94 А. Бернштам. Социально-экономический строй древнетурецкого общества VI—VIII вв. н.э. 
95 Таншу; И. Бичурин.Собрание сведений...,ч. III, стр. 261. 
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Фергана VII кылымдын орто ченине чейин Кушанга ээлик кылгандардын 
тукумдарынын бийлиги астында турган жана ошол ээлик кылган тукумдун атынан болсо 
керек, дагы бир башкача аталышты алып жүргөн. Согдулук ээлөөчүлөрдөй эле алар да 
Чжаову96 деп аталган кушан тукумунан чыгышкан. Фергана ээсинин титулу Алиги, же 
Алици деп аталып, анын ордосунун айланасы 4ли ге (2 км) жакын болгон. Алицинин 
кочкор түрүндөгү алтын тактысы бийликтин символу болуп, анын зайыбы алтын таажы 
кийип жүргөн. VI кылым үчүн киноварь, алтын жана темир өлкөнүн байлыгы катары 
көрсөтүлөт97. 

Түштүк Кыргызстандын шаар чалдыбарлары жана дөбөлөр түрүндөгү археологиялык 
эстеликтеринин олуттуу тобун биздин замандын I миң жылдыгынын орто ченине таандык 
кылса болот (мисалы, Чач-Дөбө, Кашкар-Кыштак, Коргошун-Дөбө ж.б.). Ушул 
эстеликтердин баяндамасын келтиребиз. 

Чач-Дөбө (Оштун жанында) бурчтары дүйнөнүн төрт тарабына каратылып салынган, 
төрт бурчтук түрүндөгү шаар урандысы. Жалдын узундугу 120 м ден 210 метрге чейин. 
Түштүк-чыгыш жалдын орто ченинде бийиктиги 6 метрчелик сепил бар. Жалдын орточо 
бийиктиги 1,50 м. Демек, сепил жалдын эң жогорку чегинен 4 метрден көбүрөөк бийик 
көтөрүлүп турат. Сепил даана байкалган конус формасында болуп, анда эч кандай 
аянттын жана көтөрүңкү жайдын изи байкалбайт. Шаар урандысынын ичинде эч кандай 
курулуштардын изи көрүнбөйт, бирок белгилеп кете турган нерсе, азыр шаар 
урандысынан табылгандар мусулманчылыкка чейинки эки типтеги карапалардын майда 
сыныктарынан турат; анын бири кызыл түстө жалтыратылган, профилденген жука 
карапанын сыныктары; экинчиси, сапаты анча жогору эмес, ачык-сары түстөгү, акиташ 
аралашмасы бар, одуракай карапанын сыныктары. Чогултулган сыныктардан карапанын 
формасын аныктоо кыйын. 

Кашкар-Кыштак шаар чалдыбары башка бир типтеги уранды болуп саналат. Ал 
Кашкар-Кыштак айылынын түштүк чет-жакасы менен темир жолдун ортосунда жатат; 
бурчтары дүйнөнүн төрт тарабына каратылган, туура эмес сөлөкөттөгү төрт бурчтук 
түрүндөгү чалдыбар. Дубалынын узундугу Түн. Ч. — 125 м, Түн. Б. — 215 м, Түш. Б. — 135 
м, Түш. Ч. — 170 м. Чалдыбардын түштүк-чыгыш бөлүгүндө формасы туура эмес, тик 
бурчтукка окшошураак келген шаар чалдыбарынын бетинин деңгээлинен 2 метрче 
көтөрүлүп турган жай бар. Анын эң узун жери 110 м, түндүк аянтындагысынын туурасы — 
95 м, түштүгүндөгүсү — 85 м. Түштүк-чыгыш дубалынын дээрлик дал орто ченинде 
диаметри 25 метрче келген, бийиктиги 5 м сепил бар. Кыязы, бир кыйла чогуу 
жайгаштырылган байыркы имараттардын чалдыбарынан турган дөңсөө бөлүгүндө 
кечирээктеги бейиттер орун алган. Бул мүрзөлөрдүн негизги бөлүгү мусулманчылыкка 
чейинки көп сандагы материал берди. 

Кашкар-Кыштак шаар чалдыбарынан табылган материалдар өтө эле 
фрагментардуулугуна карабастан, кызыгууну пайда кылары шексиз. Ал төрт топко 
бөлүнөт: 1) түсү сары, сырты сүртүлүп жылмаланган, таш күкүм аралашкан, томолок 
формадагы, өтө эски карапа идиштер, 2) ачык кызыл түстө жылтыратылган, жука, жогорку 
сапаттагы карапа; 3) одуракай мусулман карапасынын сыныктары (глазурланбаган жана 
глазурланган карапанын майда сыныктары). Биринчи эки типтин мүнөздүү белгиси — 
идиштердин сырткы бетинде эч кандай оймо-чиймелердин дээрлик жок экендигинде. 
Бир жолу гана одуракай карапанын 2—3 сыныгында бир учурда бурчтук түрүндөгү, башка 
бир учурда жарыша кеткен тилке түрүндөгү чиймелер бар болуп чыкты. Ири идиштердин 
эки сыныгынын (капталдарынын жукалыгы бир учурда 10 мм, башка бир учурда 15 мм) 

96J. Marquart und de Groot. Das Reich Zabul und der Gott lun vom 6-9 Juhrhudert. Frestchrift Eduart Sachau yum 
Siebzigsten Geburtstage. Berlin. 1915. 
97 Суйшу; И. Бичурин. Собрание свсдений...ч. III. стр. 202. 
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көрүнүшү өтө эски, ооз жагы өтө кайрылган, анчалык жылтыратылып сүрүлбөгөн, сырткы 
бетинде боёк менен тартылган сүрөттүн изи бар. Төмөндө биз казылып алынган 
материалдарды талдоого кайрылабыз. 

Дагы бир шаар чалдыбарынын тиби Ош—Кара-Суу жолунан түштүк тарапта, 13 
километрчелик жерде, Фрунзе атындагы колхоздун аймагындагы Коргошун-Дөбө шаар 
чалдыбары болуп саналат. Шаар чалдыбары табигый борпоң сары топурактуу дөңсөөдө 
орун алган, ал тектирче түрүндөгү кашаттан (бул жерден шоссе жана темир жол өтөт) 
терең аң менен бөлүнүп турат. Шаар чалдыбарынын борбордук бөлүгү (шахристан) 
негизинде дүйнөнүн төрт тарабына караган, дубал менен бекемделген 
төрт бурчтуктан турат. Тараптарынын узундугу орто эсеп менен 100 м. Түштүк-батыш 
бурчунда өлчөмү 35x30 м келген сепил бар. Сепил шаар чалдыбарынын башка 
бөлүктөрүнөн түштүктөн түндүктү карай кеткен жал менен бөлүнүп турат. Сепилдин 
түбүндөгү аянтчада хауз бар. Чоң көлөмдөгү башка бир хауз шаарчанын борбордук 
бөлүгүнө жайгаштырылган. 

Шаарчанын борбордук бөлүгүнүн айланасында экинчи жалдын изи бар, ал азыр 
арыктар менен абдан эле бузулуп калыптыр. Шаарчанын борбордук бөлүгүндө, 
демейдегидей, кечирээктеги мусулман көрүстөнү орун алган. 

Коргошун-Дөбөдөн алынган материалда Кашкар-Кыштактагыдай эле карапанын үч 
тобу бар экени белгилүү болду. Мында да Кашкар-Кыштактагыдай эле мусулманчылыкка 
чейинки карапа бир кыйла көп санда табылды. Коргошун Дөбө өтө кызыктырарлык 
чалдыбар. Дубалдары бийик бойдон сакталып калган: сепилдин аймагы 10 м ге чейин 
жетет, бир кыйла өнүккөн чептин түрүндөй, кийин мусулман конуш жайы катарында 
пайдаланылса керек. Болжол менен чыгыш тарапта 3 км челик жерде Бөрү-Дөбө, 4 км 
түштүктө — Ак-Дөбө чалдыбарлары жатат. Түштүк-батышында дагы эки шаар чалдыбары 
бар. Дегинкисинде, Коргошун-Дөбөнүн аймагы эскиликтин эстеликтерине бир кыйла бай 
келет, анын үстүнө алардын негизги көпчүлүгүн дөбөлөрдүн эки тиби түзөт, төмөндө 
аларды баяндоого өтөбүз. 

Дөбө төрт бурчтуу короонун кайсы бир бурчунда өзүнчө орун алган, бекемделген 
үйдүн чалдыбарынан турат. Өз кезегинде мындай үй демейде табигый түрдөгү адырдын 
үстүнөн орун алган. Бекемделген үйлөр, алетте, стратегиялык жактан оңтойлуу 
жайгаштырылып, айлана-чөйрөдөн, эң башкысы сугат системасынан өйдөдө жайгашкан. 
Мисалы Шалтактагы дөбөлөр дал ушундай дөбөлөр, алар Ош—Хорог жолунун 
чыгышында турган Шалтак кыштагынан түштүк тарапта Талдык-Суунун оң жээгинде, 
Түркстан тоо кыркаларынын акыркы тармактары болгон жана Талдык-Суу менен 
Куршабдын ортосунда сууну бөлүп турган адырлардан орун алган. 

Башкы Дөбө (түштүгүндөгүсү) — биз азыр эле баяндап жазган типтеги дөбө. Үйлөрдүн 
бийиктиги 7—8 метр келип, аянты 25—60 м. Андан түндүк жана батыш тарапта короосу 
жок конус түрүндөгү дөбөлөр турат. Карапаларга (кызыл түстө жылтыратылган) караганда 
бардык дөбөлөр бир эле мезгилде курулгандай, анын үстүнө короосу бар борбордук дөбө 
жайгаштырылышы боюнча айланадагы башка курулуштарды байланыштырып турган чеп 
болгон. Памир трактынан 4 км жердеги дөбөлөр ушуга окшош жайгашкан. Шалтак 
дөбөлөрүнөн айырмаланып бул дөбөлөр курулуштун стилобатын түзгөн, атайын жасалма 
түрдө тектирчеленип кесилген адырда орун алган. Талаада (Ош—Кара-Суу жолунун 12-
километринде) турган дөбөнү карап чыкканыбызда бул конус түрүндөгү жана томолок 
дөбөлөр жалгыз турган, бекемделбеген турак жайлардын чалдыбары экенин көрсөттү, 
мындагы бизге учураган маданий катмарлар эки доорду камтыйт, биринчиси, боёлгон 
архаикалык карапа жаткан катмар, экинчиси, жылтыратылган карапа жаткан катмар. Биз 
карап чыккан бардык дөбөлөрдөн мусулман карапасы жолуккан жок. 
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Бул конуштардын ичинен Шалтак тибиндеги дөбөлөр бир кыйла мүнөздүү көрүнүш, 
булар алда канча байыркы, даван мезгилиндеги дөбөлөрдөн кийин курулгандар. 

Фергананы кушандар басып алганда конуштардын жаңы тиби пайда болот, бул 
типтеги конуштар б.з. I миң жылдыгынын биринчи жарымында жана экинчи жарымынын 
башы ченде орун алып турган. Бул бекемделген үйлөр — Шалтак тибиндеги чептер 
болгон. Бул дөбөлөрдүн чеп болгондугун биздин Түндүк Кыргызстандагы 
изилдөөлөрүбүз98 жана А. Тереножкиндин Ташкен оазисиндеги99 изилдөөлөрү көрсөттү. 

Бул дөбөлөрдүн карапасы капталдары жука, кызыл түстө жылтыратылган идиштер, — 
М. Массондун Ферганадагы100 байкагандары жана Г. Григорьевдин Тали-Барзу101 шаар 
чалдыбарындагы казуулары көрсөткөндөй, кушан мезгилине таандык болуп чыкты, 
ошондуктан биз муну кушан маданияты деп атадык. Буларга, биздин божомолубузда, В. 
Жуковдун102 классификациясы боюнча I—IV жана VII топтогу идиштер таандык. Хорезм 
оазисиндеги эстеликтерден С. Толстовдун байкоолору боюнча, бекемделген үйлөрдүн 
жайгашуу тиби Орто Азиядагы өндүрүштүн кул ээлөөчүлүк түрүнө ылайык келет103. 

Бул шаар чалдыбарынын негизинде Чач-Дөбө тибиндеги курулуштар жатат, бирок 
чалдыбардын түштүк бөлүгүндөгү бош жерге үйлөр тургузулуп, сепил кайрадан оңдолуп 
курулган, биз бул шаар чалдыбарынан давандык эски комплекстин ички аянтынан чепти 
көрүп отурабыз. Ушундай эле негизде, кушан эстеликтеринин тобуна Коргошун-Дөбөнү 
да, мүмкүн, Ак-Бууранын сол жээгиндеги, Ош шаарынын түштүгүндөгү «чепти» да таандык 
кылса болот. 

Ушуга окшош типтеги конуш жайларды Түштүк Кыргызстандын башка райондорунан 
да жолуктурдук (Өзгөн, Куршаб райондору, Жалал-Абад облусунда ж.б.) 

Фергананы изилдөөчүлөр ушундай эле конуш жайлар көп санда өрөөндүн 
өзбекстандык бөлүгүндө бар экенин белгилешкен. Алардын бир бөлүгү анча көп эмес 
казууларга учураган. Ушундай шаар чалдыбарынын бири (Кургай районунда) бул конуш 
жай арпа менен буудай эгишкен дыйкандар тарабынан калтырылганын көрсөттү. Мүмкүн, 
аларга кызыл өрүк (абрикос) да белгилүү болсо керек104. 

Бул мезгил үчүн кол менен айлантылуучу карапа чыгырыгы жана ушуга байланыштуу 
карапанын сапатынын жакшырганы мүнөздүү. Турмуш-тиричиликте тегирмен ташы жок 
болгондуктан жаргылчак кеңири колдонулган. Сугат системасы жазгы сууларга жана 
майда тоо сууларына негизденип жүргүзүлгөн, чоң дарыялардан суу агызып алына турган 
магистралдуу каналдар али белгисиз болучу. Баяндалып отурган дөбөлөр кушан-түрк 
мезгилинин кул ээлөөчү ак сөөктөрүнүн бекемделген чептери болгон. Чептердин 
айланасында көз каранды адамдардын бекемделбеген үйлөрү же чет жердиктер кол 
салганда, баарынан мурда айылдардын калкы малы менен келип жашына турган дубал 
менен курчалган уруу конуштары топтолгон. 

Ферганада кушандардын үстөмдүгү 627—649-жылдарда, Фергананын ээси Киби 
батыш түрктөрдүн ээси Гань Мохэду тарабынан өлтүрүлгөндө токтойт. Тянь-Шандык түрк 
урууларынын агылып келиши Фергананын улам көбүрөөк түрктөшүүсүнө алып келет. 
649—656-жылдардын аралыгында Ферганада Хумынь (?) шаарында кушандык 

98 А. Бернштам. Археологические работы в Семиречье. КСИИМК, № 4,1940. 
99 А. Тереножкин. Раскопки холма Ак-Тепе близ Ташкента в 1940 г. Изв. Уз. ФАН, 1941, № 3. 
100 М. Массон. Экспедиция археологического надзора на строительстве Большого Ферганского канала.  ИИМК, 
№ 4,1940. 
101 Г. Григорьев. Городищс Тали-Барзу.ТОВЭ, 11,1940. 
102  В. Д. Ж у к о в. Археологические объекты на трассе Южного Ферганского канала. Изв. УзФАН СССР, 
10,1940, стр. 24, р. 1,2, 5,6 и стр. 26, р. 12. 
103 С. Толстов. Древне-хорезмийские памятники в Каракалпакии. ВДИ, 3, 1939. 
104 Б. Аатынин. Работы в районе проектируемой электростанции нар. Нарын в Фергане. ИГАИМК, вып. 
110,1935, с 134. 
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династиянын акыркы өкүлдөрүнүн бири Аляошень, ошондой эле түрк урууларынын өкүлү 
(дулу конфедерациясынан шуниши уруусу), кийинчерээк Хюсюнь деп аталган Гесай 
шаарында жашаган Ебочжи деген неме бир эле мезгилде бийлеп турушкан. 

Ебочжи 656-ж. Кытай менен түздөн-түз байланыш түзүп, кытай императору тарабынан 
аймактын ээси деп жарыяланат. Ебочжинин тушунда Аляошень ага көз каранды болуп, 
Хюсюнь шаарынын ээси болуп дайындалат. Саясый бийлик Батыш түрк кагандыгынын 
курамынан бөлүнүп чыгып кеткен түрк урууларынын колуна өтөт. 

Жогоруда көрсөтүлгөндөй, 739-ж. Фергананын ээси Арслан Таркан Тухосянга каршы 
согуштук коалицияга катышып, өзүн Таластын, Якакенттин жана башка шаарлардын 
ээсимин деп атайт. Бул эскерилген Арслан Таркан өзү манихей дининдеги, бизге белгилүү 
болгондой, Ысык-Көлдүн жээгинде жашаган чигилдерден чыккан адам болгон. Анын 
толук ысмы — Арслан Эль-Тиргюг Алп Бургучан Алп Таркан бек болгон105. 

Айдан ачык болуп көрүнүп тургандай, Фергана VIII кылымда да тянь-шандык түрк 
урууларынын — чигилдердин бийлиги астында турган. Арслан Тухосянга каршы 
ийгиликтүү күрөшкөнү үчүн кытай императорунан бек титулун алган. Фергананын кийинки 
ээлери Дэу титулун алышып, Фергана Нинюань дубаны деп аталат; Фергананын ээлери 
кытай бекзаада бийкечтери менен никелешүү аркылуу Кытай менен байланышын 
чыңдашат. 

Мүнөздүү бир көрүнүш, 742-ж. (?) эле Фергананын ээси Чжун-цзе өзүнүн мураскор 
уулу Сегюйду Кытайга тарбия-талим алууга жөнөтөт106. 

Ушул жерден VI —VI11 кк Фергана жөнүндөгү маалыматтарыбыз үзүлүп, мунун 
уландысын эми кытай булактарынан эмес, мусулман булактарынан табабыз (X бапты 
кара). 

Каралып отурган мезгилдин Фергана үчүн эң маанилүү жыйынтыгы — түрк элдеринин, 
дулу конфедерациясынын урууларынын жана чигилдердин таасири менен аны жердеп 
турган уруулардын акырындап түрктөшүп кеткени болду. Бул жагынан алганда, Ферганада 
азыркы калктын ата-бабалары болгон түрк тибиндеги элдердин калыптанышында 
Кыргызстандын уруулары да активдүү роль ойногон. Акыры түбүндө келип, Батыш түрк 
кагандыгынын тарыхый өнүгүшү Фергананын түрктөшүүсүнүн себеби болгон, бирок 
Фергана дагы узак жылдар бою өзүнүн маданий өз алдынчалыгын сактап турган. 

 
 

105 Кара: А. Бернштам. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941, стр. 30 ж.к.б. 
106 Тан шу; И. Бичурин. Собрание сведений..., ч. III, стр. 252. 
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IX бап 
КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙМАГЫНДА БИЗДИН ЗАМАНДЫН IХ-Х 

КЫАЫМДАРЫНДАГЫ ФЕОДАЛДЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТҮЗҮЛҮШҮ 
Кыргызстандын IX—X кк. саясый тарыхы дээрлик таптакыр белгисиз. 766-ж. карлуктар 

Чүй өрөөнүн басып алып, өлкөнүн толук бийликтүү кожоюну болуп калганда мында 
мурдагыдай эле көп сандаган көчмөн түрк калкы жана иран тилдүү калктын согдулук 
оторлору бар болучу1. Кытайлар да, ошондой эле сириялыктар-христиандар да бар 
болушу мүмкүн2. 751-ж. арап аскерлери кытай аскерлерин жеңгенден кийин Жети-Суу 
урууларынын саясый багытынын жаңы доору жана бардык учурларда батыш 
таасирлеринин алда канча жаңы маданий толкуну башталат. 

Жалпы эле Жети-Сууга, анын ичинде Кыргызстанга да Мавераннахрдын мусулман 
маданиятынын таасиринин күчтүү болуп турушу бул доордун мүнөздүү белгиси. Халиф 
Махдинин (775—783) тушунда карлук жабгусу (карлуктардын башчылары ушундайча 
аталган) исламды кабыл алган деген маалымат бар3. Бирок бул маалымат жөнүндө талаш 
пикирлер бар, анткени карлуктардын исламдашуусу жөнүндө андан кийинки 
маалыматтар жок. Ал кезде араптар өлкөнү али өздөштүрө элек болучу, ал эми 
арабдардын Орто Азияны биротоло жеңип алуусу Халиф Мутасим (833—842) бийлеп 
турган мезгилге гана таандык. 

Арабдардын түрктөрдү (карлуктарды) исламдаштырууга жасаган аракетинин 
ийгиликсиз болгондугун Якут кабарлаган төмөнкү факт айтып турат: халиф Хишам ибн Абд 
ал-Мелик (724—743-жж.) түрктөргө исламды кабыл алууну сунуш кылганда, түрктөрдүн 
падышасы мындай деп жооп кайтарат: «тиги элчиге айт, ал өзүнүн эгесине айтып барсын, 
булардын арасында чачтарачтар да, усталар да, бычмачы-тикмечилер да жок; эгер булар 
мусулман болушуп, исламдын жол-жоболорун аткарыша турган болсо, анда алар 
жашоого каражатты кантип табышат?»4. Бизде VIII кылым үчүн көчмөндөрдүн исламды 
кабыл алышкандыгы жана Кыргызстандын элдеринин тарыхына мусулман маданиятынын 
жигердүү кийлигишүүсү жөнүндө азыноолак болсо да ачык жана так маалыматтар жок. 

Ал эми IX кылымдын экинчи жарымынан бери тарта, айрыкча Мавераннахрда иран 
тегиндеги Саманилер династиясы (874—999-жж.) орногондон кийин иш башкача болду. 
Бирок бул маселеге өтүүдөн мурда IX—X кылымдардагы Кыргызстандын уруулары жана 
алардын айлана-чөйрөсү жөнүндөгү баяндамага токтололу. 

Кыргызстанда IX—X кк. саясый үстөмдүк Түндүк Кыргызстанды, Кыргыз Ала-Тоосунан 
түндүк жактагы аймактарды байырлап турган карлуктарга таандык болгон. Карлуктарды 
Ферганадан арабдар сүрүп чыккан. Чүй өрөөнүн тухсилер жана аздар деген эки бутакка 
бөлүнгөн түргөштөр ээлеп турган. Тухси этноними, сыягы, түргөштөрдүн кагандарынын 
бири Тухосян Гучжонун кытайча транскрипциясы болсо керек Тухсилер мал чарбачылыгы 
менен гана эмес, дыйканчылык менен да кесиптенишкен, эң болбоду дегенде X к. үчүн 
мындай маалымат бар. Аз урууларын VIII кылымдагы байыркы түрк булактарындагы 
уруулардын аталышы менен байланыштырса болот, мында аздар түргөштөр менен катар 
эскерилет. 

Байыркы түрк тексттеринде аздар карлуктардын, мүмкүн, енисейлик кыргыздардын 
батыш урууларынын да түндүк кошунасы катары эскерилет5. 726-ж. алар Күл-Тегин 
тарабынан талкаланат. Аз уруулары өтө байыркы тектеги уруулар, кечээ жакында жок 

1 В. Бартольд. К вопросу об языках согдийскоми тохарском. Сб. ИРАН,т. 1, Л., 1927. А. Бернштам. Согдийская 
колонизация Семиречья. 
2 В. Бартольд.О христианстве вТуркестане в домонгольский период. ЗВОРАО, т. VIII, 1894, стр. 6. 
3 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья. Верный, 1898, стр. 92. 
4 В.Бартольд. О христианстве в Туркестане... стр. 9. 
5 П. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина. ЗВОРАО, т. XII, вып. II—III. 
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болуп кеткен арин уруулары ушулардын тукумунан болгон. Аздардын Жети-Сууга келиши, 
сыягы, енисейлик кыргыздардын Тянь-Шанга ооп келиши менен байланыштуу болсо 
керек. 

Ысык-Көлдун жээктеринде жикил уруулары жашаган, алардын бир бутагынын 
Таластын боюнда анчалык чоң эмес конуш жайы болгон (Казак ССРи, Жамбыл 
облусундагы Аркановка кыштагы чендеги Кош-Дөбө шаар чалдыбары)6. Чыгыш Тянь- 
Шанды кыргыздардын бир бөлүгү ээлеп турган. Алар Жогорку Таласта да жашаса керек, 
анткени мында эпитафиялардын конструкциясы жана сөз курамы, ошондой эле 
палеографикалык маалыматы боюнча да кыргыздардын эпитафиясына типтеш болгон 
бейит эстеликтери табылган. Ысык-Көл аймагында тогуз-огуздардын кайсы бир бөлүгү 
жашап турган. Огуздардын жана жалпы эле түрктөрдүн жаралышы жөнүндөгү 
уламыштарда Ысык-Көлдүн жээктери эскерилет7. Чыгыш Түркстандын тогуз-огуздары — 
ошол эле уйгурлар жана Кашкар аймагындагы ягма уруулары түштүк кошуналары болгон; 
бул уруулар кийинчерээк, X кылымда Орто Азиянын тарыхында ири роль ойногон. 
Кыргыздардын түндүк жана түндүк-чыгыш кошуналары кимактар болгон, булардын бир 
бутагы — кыпчактар казак элинин уюткусун түзгөн8. 

Ойталдын жанынан табылган эркектин сүрөттөрү көчмөн жоокердин элесин көз 
алдыга элестетүүгө мүмкүндүк бере турган бир катар деталдары менен түшүрүлгөн. 
Башынан чачы алынган, сыягы, төбөсүндөгү чачы гана калса керек, бул жөнүндө Сүань 
Цзан да мурда билдирген. Кээсинин башында туулга кийгизилген, анда кылыч менен 
чапканда сактай турган туурасынан кеткен кырлар бар. Эркектер кулагына туткалуу кулпу 
сыяктанган сөйкө тагынышкан. Жоокерлер этеги кыска бешмант кийип, белин курчап 
алган, курунда кылыч, кыска канжар, кээде өгөө жана куту илинип турат. Сүрөт эркек 
жоокердин элесин даана берген. 

Кээде аялдар да ушуга эле окшош кийинген, булардын статуяларынын айырмасы эле 
эмчектери байкалып турат; бир жолу тарам-тарам болуп өрүлгөн чачты байкай алдык (бул 
статуя Кыргызстандын аймагынан тышкары жерде, Чымкентте табылган)9. 

Түргөштөрдүн негизги кесиби мал чарбачылыгы болгон. Тухсилердин бир бөлүгүнүн 
дыйканчылыгы жөнүндөгү эскерүүлөр дыйканчылык менен же Ысык-Көлдө, же Чүй 
өрөөнүндө шугулданышса керек деп болжолдоого аргасыз кылат10. Көчмөн уруулардын 
бир кыйла олуттуу тобу жикилдер болгон11. Кыргызстандын аймагында жикилдер Ысык-
Көл жээгинде жашашкан. Байыркы авторлордун жазганына караганда, алардын көчүп-
конуп жүргөн жери Ысык-Көлдүн батыш жээктери жана түштүк жээгинде Жыргалаң жана 
Түп сууларына чейинки аймактар болгон, бул суулар жикилдер менен түргөштөрдүн 
ортосундагы чек ара катары эсептелген. 

Жикилдердин бир бөлүгү христиандар болгон, бирок көпчүлүгү бутпарастар бойдон 
калышкан. Алар чатырлар менен алачыктарда жашашкан. Боом капчыгайынан Ысык-
Көлгө чыга бериштеги аймакта байыр алып турган. Ал жерде ЗОООдей жоокер чыгара ала 
турган Жар деп аталган айылы болгон. Бул көчмөндөрдүн конуш жайы болсо керек, бирок 
азыр анын изи да калган эмес. Жарда жикилдердин башчысы — таксиндин ордосу 
жайгашып турган. Алардын ээлиги андан ары, Ысык-Көлдүн түштүк жээгин бойлой 
созулуп, «жолдо жикилдердин чатырлары гана жолугат... Ысык-Көлдүн бүт айланасын 
жикилдер ээлеп турат12» — деп билдирет Гардизи. 

6 А. Бернштам. Памятники старины Таласской долины, стр. 31 ж.к.б. 
7 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья, стр. 88. 
8 V.Minorsky. Hudud Al Alam. — «The regions of the World» a Persian geography. London, 1937. 
9 А. Бернштам. Археологический очеркСеверной Киргизии, стр. 62. 
10V.Minorsky. Hudud Al Alam. 
11 Булар жөнүндө баянды Гардизиден кара (В. Бартольд. Отчет..., стр. 125—126). 
12 В. Бартольд. Отчет... стр. 126. 
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Жикилдер көчмөндөр болсо да, алардын жеринде беш чоң жана төрт майда конуш 
жайлар орун алып турган. Дубан Жогорку Барсхан деп аталган. Бул түрк ысымы, 
ошондуктан бул конуш качандыр бир убакта байыркы түрк тексттеринде көп жолуга 
турган түрк каганы (ханы) Барстын бийлиги астындатурса керек Барсхан кыштагынын 
дихканы Манах деген титул менен аталган. Бартольд бул титулду өзү согдулук болгон, 
түрк каганынын Византияга жиберген элчиси Маниах менен салыштырат13, бирок 
диактрикалык белгилердин коюлушундагы так эместикти эске алсак, анда Тянь-Шандын 
кыргыздарында сакталып калган титулдай «манап» деп окууга болот. 

Белгилеп кете турган нерсе, бул мезгилде кыргыздар Тянь-Шанга келип, дал ушул 
аймакка жакын жерлерде жашап калган болучу. Булактарда эскерилген Тефскан суусу 
азыркы аталышында хан деген (Барсхан д.у.с.) тийиштүү уланды мүчөсү түшүп калган Түп 
суусу болсо керек. 

Ысык-Көлдү археологиялык изилдөө көрсөткөндөй, Жогорку Барсхандын аймагы Түп 
булуңунан башталып, Түштүк жээк менен жүрүп отуруп, чыгыш жээгинен айланып, андан 
Түпкө чейин жеткен14. Мында жээк бойлото конуш жайлар орун алып турган, алардын бир 
бөлүгү азыр суу астында калган (Койсары ченде). Дубан көчмөндөр ээлеп турган канатташ 
аймактардан калың бекем дубал менен бөлүнүп турган, мында Жогорку Барсхандын 
биринчи конушу белгиленди. Экинчиси көлдүн жээгине чукул жерде, Күнчыгыш 
айылынын күн чыгышынан 19 км аралыкта орун алган. Үчүнчүсү Тосор суусунун оң 
жээгинде, төртүнчүсү — жарым-жартылай көлдүн астында калып, Тамга жана Барскоон 
сууларынын аралыгында, жээктин өзүндө жатат. Барскоон бул аймактын Барсхан деген 
эски аталышын сактап калган15. Конуштардын калган тобу көлдүн астында калып, алардын 
чалдыбарлары Койсары ченде суу астында жатканы белгилүү. Акырында, акыркы эки 
конуш Жыргалаң жана Түп сууларынын куймасында жатат. 

Бир кыйла ири конуш жайлар көлдүн чыгыш жээгинен орун алган, анткени бул жерден 
кербен жолунун негизги трассасы өткөн. Чоподон тургузулган бул курулуштардын мүнөзү 
дубалды көтөрүү жана аны бекемдөөнүн структурасы согдулуктардын ыгы менен 
курулганын айтып турат. Бул жагынан айрыкча мүнөздүү нерсе катары дубалдардагы 
мунаралар жана дарбазалардын бекемделиши саманилер мезгилиндеги конуш 
жайлардагыга окшош экенин көрсөтсө болот. Ысык-Көлдөгү чалдыбарлардан табылган 
түргөш тыйындары бул аймакта, эч болбоду дегенде VIII кылымдан баштап отурукташып 
жашоо орун алганын далилдейт16. 

Тянь-Шандын түштүгүн ягмалар мекендеп турушкан. Мусулман версиясы боюнча, 
ягмалар карлуктар менен тохардык кайталдардын — б.а. эфталиттердин аралашуусунан 
келип чыккан17. Ягмалар түрк каганынын түздөн-түз колдоосу алдында турушуп, анын 
койгон адамы Шада-Тутук (титул) аркылуу башкарылган, Шада-Тутук алардан салык 
чогултуп турган. Ягмалар өтө согушчан уруу болгон жана түрк каганына төмөнкүдөй өтүнүч 
менен кайрылышат: «биз сага кызмат өтөгөнү келдик; эгер уруксат берсең биз бардык 
тарапка жортуулдап турабыз»18. 

Ушул согушчан уруудан кийинчерээк түрк тегиндеги жаңы орто-азиялык карахандар 
династиясы келип чыккан. 

13 В. Бартольд.Отчет... стр. 114, эскертүү —5. 
14 А. Бернштам. Предварительный отчет археологической экспедиции 1940 г.; салышт. Археологический очерк 
Северной Киргизии, стр. 80 ж.к.б. 
15W. Tomachek. Sentralasiatische Studien: Sogdiana. — SKAW,Wien, 1877. Томашек Барскаун аталышынан 
байыркы Барсхандын ысмын көргөн. 
16 М.Массон. Монетные находки, зарегистрированные в Средней Азии с 1917 по 1927 гг. Известия 
Средазкомстариса, вып. 3,Ташкент, 1928, № 28. 
17 В. Бартольд.Отчет... стр. 108. 
18 Гардизи, стр. 108. 
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Жогоруда баяндалгандардан көрүнүп тургандай, көчмөндөр шаарлар менен тыгыз 
байланышта жашап, өзүлөрү ал шаарлардын башкаруучулары да болушкан. Алсак, чоң-
кеминдик шаарлардын, мисалы, Суябдын ээси көчмөн болгон жана ал өз малы менен 
талаада жашаган. Керминкет ээлиги (сыягы, Совет айылы чендеги уранды болсо керек) 
карлуктардын Лабан деген бир уругуна таандык болгон. Бул конуштун ээси Кутегин Лабан 
титулун алып жүргөн19. Айрым бир маалыматтарга караганда, Барс хандын ээси өзү 
карлуктардан чыккан жана тегин-барсхан деген титул алып жүргөн. Беклиг шаарынын ээси 
да насили көчмөн түрк болуп, Бадан-Сангу жана Янал Тегин деген титул алып жүргөн. 

Ушул келтирилген мисалдар шаарлардын тургундары менен отурукташкан турак 
жайлардын ээлери болгон көчмөндөрдүн тыгыз байланышта турганын айгинелейт. 
Көчмөндөрдүн ээликтерине Чүй өрөөнү менен Таластын шаарлары да кирген, бул 
жөнүндө ушул шаарлардын негизинен түркчө аталышы жетишээрлик ачык далил боло 
алат. 

Чүй өрөөнүндөгү шаарларды изилдеп-үйрөнүү көрсөткөндөй, IX—X кк. бери тарта 
конуш жайлардын жаңы тиби түзүлүп, ал карахандардын доорунда өзгөчө өнүгүүгө ээ 
болот. Мындай конуштардын өнүгүшүнүн маңызы мурдагы эски согдулук оторлордун 
ордуна эми типтүү курамдык бөлүктөрдөн турган шаарлардын пайда болгондугунда20. 
Шаарлардын өнүгүшү феодалдык мамилелердин түзүлө баштаганы менен шартталып, 
арабдардын басып алышына байланыштуу Мавераннахрдан качкан согдулуктардын 
Жети-Сууга массалык түрдө көчүп келиши шаарлардын өнүгүшүнө түрткү болгон 
себептерден болуп саналат. Согдулуктардын бул жолку ооп келишин биз 2-согдулук 
оторлошуу деп атайбыз. 

Экинчи согдулук оторлошуу Батыш түрк кагандыгы түзүлүп, Бухаранын калкы Жети-
Сууга качкан мезгилден бери тарта башталган. Байыркы авторлор Талас дарыясындагы 
Хамукат шаарынын пайда болушун ушул көчүп келгендерге таандык кылышат. IX 
кылымда согдулук, тагыраак айтканда, ирандык калктын ооп келиши эки саманиликтин — 
840-ж. Испижабга чейин (Чымкенттин жанындагы Сайрам кыштагы) жетип келген Нух ибн 
Асаддын, 893—894-ж. Таразга (Жамбыл ш.) чейин жеткен Исмаил ибн Ахмеддин 
жортуулдары менен байланыштуу. Нух ибн Асад Испи-жабды айланта курчап алат, ал эми 
Исмаил ибн Ахмед болсо Таластагы бир катар кыштактарды талкалап, Тараздагы христиан 
чиркөөсүн мечитке айландырат21. Кайсы бир дихкан Ахмед деген неме өз ээлигин Ами 
ибн Жафардын ээлигинен жогорку Талас ченден бөлүп алат, бул жөнүндө Чийим-Таш 
өзөнүндөгү (Талас кыштагы ченде) аскадагы жазуу айтып турат, бул жазууну биринчи жолу 
М. Массон басып чыгарган22. 

X к. экинчи жарымында эле саманилер Жети-Сууга келип, Фаик Меркиде рабат курат. 
Фаик эң алгачкы карахандардын биринин уулун туткунга түшүрүп алат. Мавераннахрдын 
калкынын агылып келиши менен Чүй өрөөнүнүн шаарлары чоң өзгөрүүгө дуушар болуп, 
аларда түрктөр жана эреже катарында шаарлардын ээлери болгон түрктөргө саясый 
жактан көз каранды ирандыктар келип жайгашат. 

VIII кылымдын орто чени Түндүк Кыргызстан үчүн бир кыйла бурулуш дата болгон. 
Таласта арабдар тарабынан 751-ж. кытай аскерлеринин талкаланышына карабастан, 
кытай таасири токтоп калган эмес. Ошол кезде, Таластан айырмаланып, 
мусулманчылыктын таасири Чүй өрөөнүндө дээрлик байкалбайт. 

19 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья... стр. 90. 
20 В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 28 ж.кб. 
21 В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 69. 
22 Кара: М. Массон. Археологiя на послугах соцiалiстичному будiвництву. Червоний схид, 1931, № 1-2, стр. 
207. 
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Ушул учурда кытай таасири бир кыйла күчтүү даражада буддизмдин эстеликтеринен 
көрүнөт. Бул, ошондой эле, VIII к, айрыкча IX—X кк. Чыгыш Түркстандагы саясый 
окуялардан улам Түндүк Кыргызстандагы карлуктардын чөйрөсүнө бир кыйла көп санда 
уйгурлардын келип кошулушуна да байланыштуу болгон. 

Жети-Суудагы саясый үстөмдүк карлуктардын колунда болгондуктан, биз VIII 
кылымдын экинчи жарымынан (766) X кылымдын акырында карахандар пайда болгонго 
чейинки мезгилди (992-ж.) карлук мезгили деп атайбыз жана бул мезгил өзүнүн негизги 
бөлүгү боюнча Орто Азиядагы саманилердин мезгилине туура келет. 

Көчмөн карлуктардын отурукташкан калк менен реалдуу байланыштарынын күч 
алышы жана ушуга байланыштуу, отурукташкан калктын алда канча көбөйгөнү бул 
мезгилдин өзгөчөлүгү болуп саналат. 

Алсак, ошол мезгилде бир катар бекемделген конуш жайлар пайда болот, бул 
конуштардын маданий катмарлары Чоң Чүй каналынын курулушунда материкке чейин 
кесилип ачылгандыктан, алардын VIII кылымдан эрте эмес мезгилде пайда болгонун 
ынандырарлык так көрсөтүп берди. Мисалы, Александровск шаар чалдыбары 
(Александровское жана Садовое кыштактарынын ортосунда) ушундай конуштан болгон. 
Маданий өнүгүү жагын алганда карлук мезгили төмөнкүчө мүнөздөлүшү мүмкүн: 
башталышы биз тараптан мурда эле б.з. V—VII кк. таандык деп белгиленген согду 
маданиятынын жергиликтүү түндүк кыргызстандык варианты толук көлөмдө жашоосун 
улантып жаткан болучу. Бул мезгилде кол өнөрчүлүк өтө зор өнүгүүгө жетишет. Кол менен 
чапталып жасалган одуракай «ашкана» идиштери менен катар карапа чыгырыгында 
жасалган станоктук идиштер отурукташкан калктын тиричилигинде кеңири колдонулуп 
калган. Идиштердин кесе, чыны, чөйчөк сыяктуу түрлөрү пайда болот. Дасторкондор да 
кеңири тарайт. Тиричиликте уруна турган, тамак-аш үчүн арналган кумуралар, крынкалар, 
хумдар сыяктуу идиштердин туруктуу формалары иштелип чыгылат. Карапа өндүрүшүнүн 
технологиясы менен ыгы да өтө өнүгөт. 

Идиштерди кооздоо үчүн оюм кеңири колдонулат жана эң башкысы штамп жана 
тегерек оймо-чиймелер үстөмдүк кыла баштайт. Кээде гана оймо-чийме мотивдерине 
«куфа» жазуусу да колдонула калып турган. Идиштерди кызыл жана кара түстө 
жылтыратуу кеңири тарайт. 

Жогоруда белгиленгендей, Чүй өрөөнүндө түрк жана согду калкы жашап турган. IX к. 
акыры ченде эле алардын бул жерде чогуу жашап турганын, согдулуктарды түрктөрдүн 
ассимиляциялап жатканын Махмуд Кашкарлык да белгилеген. Согду тамгасы менен, 
бирок түрк тилиндеги жазуусу бар хумдардын табылышы (Красная Речка) ушундай 
синтездин эң сонун үлгүсү болуп саналат. 

Чыгыш Түркстандан ооп келгендер бул жерде, Чүй өрөөнүндө буддизмди 
таратуучулардан болгон. Александровск шаар чалдыбарынан табылган бир кумура зор 
кызыгууну туудурат, анын формасы сүйрүрөөк келип, кызыл түстө чапталган, тулкусунун 
бел ортосу оймо-чиймелүү алкак менен курчалган. Алкак төрт бөлүктөн турат, анын ар 
бир бөлүгүндө колун бооруна алып, будда стилинде табынып турган адам фигурасы 
түрүндөгү сүрөттөр жабыштырылган. Фигуралар бири-биринен үч тегерекченин үч бурчтук 
түрүндө айкалыштырылып, капталдарына жайгаштырылган лотос гүлдөрүнүн оймо-
чиймелүү композициялары менен бөлүнүп турат. 

Байыркы Жуль шаарынын жанында Чоң Чүй каналын казуу учурунда ачылган, мүмкүн 
будда храмы болгондур, анчалык чоң эмес имарат да (Чүй өрөөнү үчүн) эртерээктеги 
буддизмдин өтө кызыктуу эстеликтерине таандык. Бул бузулган имараттан 
бышырылбаган статуялардын жана чапталып жасалган жасалгалардын сыныктарын 
чогулта алдык. Алардын ичинде мүмкүн же Важрапининин, же «докшиттин» бетинин 
сүрөтүн белгилөө өтө кызык. Будда рыцарлары «шахьянын» скульптуралары да 
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кызыгарлык, булардан кийимдеринин, кайчылашкан жерлеринде сасанилик таралгалары 
бар калкандуу портупеялардын калдыктары сакталып калган. Мына ушул бардык 
көлөмдүү фигуралар кургак — альсекко ыгы менен кооздолгон, боёкторунун гаммасы өтө 
ар түрдүү. Бул жерден жалпак нерселерге альсекко ыгы менен түшүрүлгөн сүрөттөр 
(фриздер, панелдер ж.б.) чогултулду. буларда өсүмдүк түрүндөгү жана геометриялык 
оймо-чиймелер бар. 

Байыркы Сарыг шаар чалдыбарын (Красная Речка кыштагы) казганда биз тараптан 
биринчи жолу ачылган имараттан табылган нерселер IX—X кк. будда искусствосу 
жөнүндөгү түшүнүгүбүздү бир кыйла кеңейте алды. 

Өз алдынча турган, бекемделген үйлөр-сепилдердин эртерээктеги тибинин ордуна 
келген, мавераннахрдык шахристандар тибиндеги бекемделген конуштардын өтө көп 
таралышы Чүй өрөөнүндөгү карлук мезгилинин өзгөчөлүгү болуп саналат. Каналдын 
трассасы өткөн Александровск, жарым-жартылай Сокулук жана башка шаар чалды- 
барындагы изилдөөлөр жогоруда айтылган пикирлер үчүн өтө мол материал берди. 

Мавераннахрдан ооп келгендердин таасиринен улам кол өнөрчүлүк менен сооданын 
өнүгүшү Чүй өрөөнүндө шаарлардын өсүшүнө алып келип, бул конуштар кул ээлөөчү ак 
сөөктөрдүн борборлору гана болбостон, соода бүтүмдөрүнөн жана кол өнөрчүлөрдү 
эксплуатациялоодон кирешелерди алып турушкан феодалдык өкүмдарлардын да 
жашаган жайы болуп калган. Шаар өзгөчө мааниге ээ боло баштагандыктан анын калкы 
аны сактоо жөнүндө кам көрүшүп, көчмөн уруулардын арасында жайгашкан шаарларды 
бекемдөөгө аракеттенишкен. 

Дубал менен курчалган чоң шаарлар, мунаралары бар, калың жана бийик дубалдар 
менен бекемделген аскердик конуштар — рабаттар, кээде соода жолдорунда андан кем 
эмес бекемделген кербен-сарайлар пайда болот. IX—X кк. Чүй өрөөнүндө орто 
кылымдарда белгилүү болгон бардык конуштар жашап турган болучу. Жаңыдан курулган 
шаарлар жана конуштар менен катар эски конуштар — полистер да жашоосун улантып 
жаткан. Шаарлар, эреже катарында, эски конуштардын аймагында, ири феодал 
өкүмдардын турак жайы — сепилинин айланасында пайда болуп, анын курамына эски 
үйлөр да кирип, айланасы дубал жана аң менен курчалган23. 

Талас боюнча IX—X кк. Тараздын түштүк тарабында Хамукат (Серафимовка 
кыштагынын түштүгүндө), Талас суусунун жээгинде 10000 ге жакын исфагандыктар 
жашаган Шелжи (Киров кыштагынын жанындагы Садыр-Коргондун чалдыбары), Сусы 
(Чалдыбар айылынын жанындагы ушул эле аталыштагы шаар чалдыбары), Куль (Орловка 
кыштагынан чыгыштагы Жаман-Коргон шаар чалдыбары), Текабкет (Талас кыштагынан 3 
км аралыкта жаткан, Талас суусунун оң жээгиндеги Ак-Дөбө шаар чалдыбары) шаарлары 
болгон. 

Талас өрөөнүнүн бардык шаарлары Тараз округуна кирген, бул округ саманилер 
доорунда Испижаб менен катар, саманилер мамлекетине баш ийбеген, өз ээлери бар, өз 
алдынча округ болгон24. Тараздын чыгышындагы шаарлардын кимге таандык экендиги 
жөнүндөгү маселе ачык эмес. Сюань Цзандын жана кытай булактарынын маалыматтары 
боюнча, Чүй өрөөнүнүн шаарлары Таразга таандык болгон. Бирок IX— X кк мусулман 
булактары, адетте, Таразды мусулман дүйнөсүнүн эң четки чыгыш чек арасы катары 
сүрөттөшүп, аны карлуктардын өлкөсүнө баруучу дарбаза деп аташкан. Тараздан 30 км (5 
фарсах) аралыкта турган Касрибас аймагы жана 75 км(9 фарсах) аралыкта турган — 

23 Шаарлардын баяндалышы боюнча төмөнкү эмгектерди кара: В. Бартольд. Отчет... стр. 18 ж.к.6; А. 
Бернштам «Памятники старины Таласской долины», «Археологический очерк Северной Киргизии». 
Маршруттардын биринчи жолу жарыяланышын жана анын арабдардыкы менен салыштырылышын В. 
Бартольддун төмөнкү макаласынан кара: «О христианстве в Туркестане», стр. 4,14—17 ж. 30—32. 
24 Бул жагынан саманилер тыйынынын жолукпаганы мүнөздүү көрүнүш. 
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Кульшуб карлуктардын көчүп-конгон жери болгон. Андан кийинки шаарлар — Кулан 
(Ауговое кыштагы), Аспара (Чалдыбар айылы, Мерке району, Жамбыл облусу, Казак ССРи) 
жана башкалар Жети-Суудагы карлуктардын үстөмдүгү менен байланыштуу болгон. 

Кыргызстандын аймагында, Кыргыз Ала-Тоосун этектей Нузкет (Кара-Балта айылы 
ченде), Харран-Жуван (Ак-Суу айылы ченде), Жуль (Фрунзе шаарынын чыгышында), Сарыг 
(Красная Речка кыштагынын чыгышындагы шаар чалдыбары) сыяктуу ири конуштар жана 
«түргөш каганынын ордосу» (кечирээктеги Баласагун шаары, Токмок посёлогунан 12 км 
түштүк-батыштагы шаар чалдыбары) орун алып турган. Акыркы конуш жай, Баласагун 
мусулман авторлору тарабынан Чүй өрөөнүндөгү согдулуктар жайгашып турган эң четки 
чыгыш чек катары каралат. Сыягы, иран тилдүү калк бир кыйла чыгышыраак ченде да 
орун алып турса керек. Эч болбоду дегенде Жогорку Барс хандын шаар 
чалдыбарларындагы жалдардын жана дарбазалардын курулушунун белгилери 
дарбазаларды бекемдеп коргоонун согдулук тибине окшош келет. Баласагундан башка да 
анын катарында Кирмирау кыштагы турган; Баласагундун чыгышында Невакет (Орловка 
кыштагы, Чүй району), Керминкет жана Суяб конуш жайлары, ошондой эле аларды курчап 
турган айылдар болгон. 

Бул шаарлар аркылуу эң сонун уюштурулган кербен жолдору өткөн. Кербенчилер 
шаарлардын аскер гарнизондору тарабынан гана эмес, атайын чептер — рабаттар менен 
да корголуп, кербен сарайлар тарабынан тейленип турган. Конуш жайлардын бул 
типтеринин жайгашкан орундарын изилдөө байыркы соода жолунун трассасын так 
аныктоого мүмкүндүк берет. Кыргызстандын аймагында кербен жолу Аспарадан эски 
почта жолу менен жүрүп отуруп, Карабалта кыштагынан (Нузкет) азыркы учурдагы 
шоссенин нугу менен дал келип, Сарыгга чейин жеткен. Бул жерде ал азыркы учурдагы 
шоссе жолдон бир аз түштүгүрөөк ченден, тоону этектей Баласагун жана Невакет аркылуу 
өткөн. Орловка—Быстровка аймагында жол төмөн түшүп, Чу суусунан өтүп, Чу суусунун 
сол жээги менен Керминкетке (Совет кыштагы) жана Суябга (Новороссийск кыштагы) 
кетет. 

Чоң-Кемин байыркы убакта суунун негизги нугу катарында, Чу суусунун азыркы нугу 
анын куймасы катарында каралган. Чоң-Кеминди бойлой соода жолу оң жээги менен 
Кокойрок ашуусуна келип, ал жерден жол Күнгөйду кесип өтүп, Ысык-Көлдүн түндүк 
жээгинен, Чолпон-Ата ченден чыккан, жол андан ары Ысык-Көлдүн Түп булуңунан 
башталган Жогорку Барс хандын шаарларына багыт алган. Андан аркы жол Кытайга Сан-
Таш ашуусу аркылуу, Каркыра суусунун алабынан өтүп, андан Нарын-кол тарапка багыт 
алып, ал жактан жол Чыгыш Түркстан аймагына — X кылымда эле кыргыздардын колунда 
турган Пенчул шаарына келип жеткен. 

Бул негизги трассадан башка да, экинчи бир жол Ферганадан (Өзгөндөн) чыгып, Жазы 
ашуусун ашып, Арпа өрөөнүн, Кара-Коюн, Атбашы жана Нарын дарыяларынын 
өрөөндөрүн басып өткөн. Караколдун Атбашыга куйган жеринде, дөңдө Атбашы шаары 
турган (азыр Кошой-Коргон шаар чалдыбары), бул шаар Ферганадан (алты күн), Барс 
хандан жана Тибет ээликтеринин (Чыгыш Түркстан) чек арасынан бирдей аралыкта орун 
алган. Жол тибеттик ээликтерге, сыягы, Тору-Айгыр ашуусу аркылуу өтсө керек. Сол 
жээктеги чүйлүк шаарлардан бир аз окчунураак жерде, Чу суусунун оң жээгинде шаар 
(«Трудовик» колхозу) орун алып турган, сыягы, бул шаарды бир манихейлик кол 
жазмадагы маалымат боюнча, Ордукенттен (Сарыгдан) алыс эмес жерде турган Якакент 
деген эски аталыш менен байланыштырса болор. 

VIII—X кк. Кыргызстандын маданияты негизинен шаар маданияты катарында белгилүү. 
Жогоруда баяндалгандай, бул мезгилде түрк көчмөндөрүнүн олуттуу катмары, негизинен 
карлуктар келип кошулуп жаткан шаарлар өзгөчө мааниге ээ боло баштайт. Таласта 
мындай көрүнүш VI—VII кк. байкалган болсо, чүйлүк шаарларда мындай көрүнүш VI11 —X 
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кк. болуп өткөн. Бул жерде согдулук калк баарынан мурда түрктөр тарабынан 
ассиммиляцияланат. Куландан баштап чыгышка кеткен шаарларда ошол эле Тараздагыга 
караганда башка маданияттын орун алып турганы мүнөздүү. Мындай көрүнүш Тараздан 
Баласагунга кеткен жолдо Касри-Бас жана Куль-Шуб сыяктуу ээн аймактардын орун 
алгандыгы менен түшүндүрүлөт, анткени бул жердеги көчмөн карлуктар Чүй шаарларын 
Талас шаарларынан далдалап, өзүнчө бир тосмо сыяктуу болгон. Талас шаарларына 
караганда Чүйдүн шаарларынын маданиятынын өзгөчөлүгү ушундай шарт-жагдайлар 
менен түшүндүрүлөт. 

Чүйдөгү шаар урандыларынын отурукташкан тургун жайларынын маданиятынын бир 
кыйла ачык байкалган айырмасы, мында биз, мисалы, кошуна Таластан көргөндөй, 
мусулман маданиятынын күчтүү таасиринин жоктугу болуп саналат. Баарынан мурда бул 
анчалык көп эмес сандагы, сырты полив менен жабылган идиштерден байкалды, ал эми 
Таразда болсо мындай идиштер көпчүлүгүн түзөт. Идиштерди жасоодо усталар оюмду 
жана штампты кеңири пайдаланышкан. Тараздагыдай эле, мында да карапа чыгырыгын 
кеңири пайдалануу менен катар, идиштерди жасоонун согдулук чаптама ыгы да олуттуу 
орунду ээлейт. Үйлөр бакса менен көтөрүлбөй, толук бойдон чийки кыштан тургузулган. 
Имараттын ичиндеги бышырылбаган (чийки) фриздер оймо менен кооздолгон. Муну 
менен катар, дубалдын али жумшак шыбагына альсекко ыгы менен түшүрүлгөн сүрөттөр 
олуттуу орунду ээлейт, сыягы, булар кытай усталары тарабынан тартылса керек. 

Байыркы Сарыг шаар урандысында бир имарат табылып, анда оюм менен 
айкалыштырылган, геометриялаштырылган өсүмдүктөр түрүндөгү, ак, кара, кызыл жана 
көк боёктор менен боёлгон оймо-чиймелер бар болуп чыкты. Ошол эле шаардагы дагы 
бир имараттын бөлмөлөрүнүн биринде дубалда гүлдестенин (астра) жана адамдын, 
сыягы Будданын болсо керек, портрети түшүрүлгөн кытай сүрөтү табылды. 

Шаарлардын курулушу жана калк жашаган бир кыйла чоң аянттарды жалдар жана 
дубалдар менен курчоо менен катар, дубалдардын сыртында үй-сепилдер да сакталып 
турган. Бирок бул мезгил ченде алар да бир кыйла кеңейип, дубалдар менен курчалып, 
өзүнүн тиби боюнча кул ээлөөчүлөрдүн патриархалдык үй-бүлөлөрүнүн бекемделген 
үйлөрүнө эмес, феодалдык сепилдерди элестетип калган эле. Бул мезгилде 
али да дихкан термининин сакталып калганы кокустук эместир. Дихканчылык менен, 
сыягы, зороастризмдин салттары да байланыштуу болсо керек. Эски оссуарийлердин 
ордуна эми өлүктү хумда сактоонун зороастриялык салты жана жер алдындагы көрлөрдө 
мусулманча көмүү салты пайда болот. 

Чүй өрөөнүнүн согдулук калкынын Мавераннахрдын ирандык дүйнөсү менен 
идеологиялык байланышы Чүй өрөөнүндө искусстводо, атап айтканда, оймо-чиймеде 
сасанилик стилдин элементтеринин пайда болушунун себеби болгон. 

Саманилик Орто Азиянын саясый таасиринин азыраак болгонун төмөнкүдөй бир факт 
ырастап турат, ошол тапта Чүй өрөөнүндө түргөш тыйындары жүгүртүлүп турган, ал эми 
саманилик дирхем бир гана жолу карахандар көрүстөнүнөн (Красная Речка кыштагы) 
табылып, ал да кооздук катарында пайдаланылган дирхем болуп чыкты. 

IX—X кылымдардагы аймактын тарыхы боюнча тиешелүү жазма булактардын жок 
болушу каралып отурган доордун экономикалык түзүлүшүнүн мүнөзүн толук 
чагылдырууга мүмкүндүк бербейт. Аз болсо да маалымат бере турган дарек негизинен 
археологиялык материалдарда камтылган25. VIII—X кылымдардын мезгилинде 
Кыргызстандын коому бүткүл Орто Азиядагыдай эле жаңы социалдык мамилелердин 
түзүлүү доорун баштан кечирет. Көчмөндөрдүн үстөмдүк кылган ак сөөктөрү менен 
отурукташкан конуштардын дихкандарынын биригип кетүүсү (VIII бапты кара) тигилердин 

25 Кара: А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии, стр. 67 ж.к.6. 
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да, булардын да жалпы кызыкчылыктарынын айкалышып кетишине, көчмөндөрдүн бир 
бөлүгүнүн шаарлардын системасына келип кошулушуна алып келген. Орто Азияны 
арабдардын басып алышы жана Кытайдын Чыгыш Түркстанда бекемделип алышы 
көчмөндөрдү талап-тоноо үчүн жана согуш туткундарын колго түшүрүү үчүн керек болгон 
мүмкүн болуучу базадан ажыратып салган. Мына ушундай шарт-жагдайлардан улам, ак 
сөөктөр өз урукташтарын кулдандыруу жолу менен баюунун ички резервдерин 
өнүктүрүүгө умтулушкан. 

Эмгектин өндүрүмдүүлүгүнүн артышы, атап айтканда, кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү, 
түрктөр тарабынан бир кыйла эртерээктеги доордо эле дурус өздөштүрүп алынган 
феодалдык милдеттүүлүктөр менен салыктарды көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн берген. XI к. 
түрктөрдүн бизге белгилүү болгон кол өнөрчүлүк жана дыйканчылык боюнча бай 
терминологиясы26 X кылымда эле көчмөндөрдү өндүрүш чөйрөсүнө тартуу процесси 
жүргөндүгүн ачык ырастайт. Бул процесс бардык мурдагы өнүгүүнүн жүрүшү менен 
даярдалып, көчмөндөрдүн калың букаралары кедейленип, малынан айрылып, эмгектин 
отурукташуу менен байланышкан башка түрлөрүнө өтүүгө аргасыз болгон. Алар салык 
төлөөчү калкты түзүп, булардан феодалдык типтеги түздөн-түз өндүрүүчүлөрдүн катмары 
өсүп чыккан. 

Кол өнөрчүлүктүн бул өнүгүшү карахандардын доорунда өтө зор өнүгүүгө жетишкен 
рабаддардын — шаар түбүндөгү соода-өнөр жай кыштактарынын пайда болушуна алып 
келген. Сооданын жанданышы бул процесстин тездешине түрткү берген. Эски, кул 
ээлөөчү ак сөөктөр менен катар феодалдар табы — жер иштетүүчүлөр жана кербен 
жолдорундагы шаарлардын тургундары — соодагерлер пайда болот. Соода Кыргызстанга 
кошуна өлкөлөрдөн маданий таасирлердин киришине өбөлгө түзгөн. 

Ошондой болсо да, бул процесстер Кыргызстандын аймагында бир аз жай жүргөн, бул 
мында, коомдук өнүгүүнүн жаңы формаларын кыйынчылык менен кабыл ала турган 
көчмөндөрдүн басымдуулук кылышы менен түшүндүрүлөт. Алардын коомундагы ички 
чукул бурулуштар өзгөчөлүү бир революцияга алып келип, натыйжада карахандар 
династиясы пайда болот27. 
 
 

 

26 Махмуд Кашгарлыктын сөздүгүн жана Кудатгу Биликти кара. 
27 Батышта коомдук мамилелердин жаңы тибине өтүү көптөгөн көтөрүлүштөрдүн натыйжасында ишке ашып, 
эски түзүлүштүн кыйрашын камсыз кылган. Муканнанын, Тариктин ж.6. көтөрүлүштөрү ушундай 
көтөрүлүштөрдөн болгон. Кара: А. Яку6овский. Средняя Азия в ҮШ-Х вв. Н.Э., История СССР... ч. 1П-1Ү. 
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X бап 
КЫРГЫЗСТАН БИЗДИН ЗАМАНДЫН XI—XII КЫЛЫМДАРЫНДАГЫ 

КАРАХАНДАР ДООРУНДА 
X кылымдын акырында Кыргызстандын аймагында өзүнүн бийлигин бүт Орто Азияга 

тараткан жаңы династия пайда болот. Карахандардын саясый тарыхы ушул кезге чейин 
толук маалым эмес1. Алсак, мисалы, династиянын хандарынын башкарган мезгилдеринин 
толук даталары жок. Ушул күнгө чейин карахандар династиясы кайсы уруудан чыкканы да 
белгисиз. Сыягы, карахандар династиясын ягма уруусунун башчысы негиздесе керек. 
Карахандар династиясын тогуз-огуз-уйгурлар негиздеген деген эски гипотезаны азыр эч 
ким деле колдобой калды, бирок, алардын карахандарга олуттуу таасир тийгизгенинде 
шек жок2. 

Орто Азияны келечектеги жеңип алуучулардын уюткусун Жети-Суунун көчмөн 
уруулары түзгөндүгүн так кесе эле айтса болот. Алардын карахандардын империясынын 
курамына киргени да кокустук эмес. IX—X кк. көчмөндөрдүн өспөй дымып турган абалы 
белгилүү бир социалдык кризиске алып келип, ал кризис өткөн учурларда дайыма 
канатташ турган урууларды же калкы отурукташкан өлкөлөрдү жеңип алуу жолу менен 
чечилип турган. Мындай жеңип алуулардын талап-тоноо жана согуш туткундарын алып 
кетүү менен аяктап турганы да ачык. 

Бирок согуштук ийгиликтерге толук жана бүт бойдон багыныңкы болгон жеңип 
алуулардын мындай системасынын жараксыз экени көчмөндөрдүн өздөрүнө да ачык 
болуп калган эле. Байыркы көөнө замандардан бери эле талап-тоноо менен катар, алман 
алуу колдонулуп келгени белгилүү, ал эми VIII кылымдын орто ченинен бери тарта 
салыктарды туруктуу түрдө чогултуп алып туруу системасынын элементтери түзүлүп, ал өз 
кезегинде көчмөн бюрократиянын аппаратында тийиштүү кайра куруулардын жана 
тутундардын же тутуктардын пайда болушуна алып келген. 

Арабдардын басып алуусунан кийин көчмөндөр бир кыйла даражада өздөрүнүн 
бийлиги астында турган аймактарынан ажырап, Жети-Суунун аймагы менен чектелип 
калышкан. Көп сандагы шаарлар орун алган Чүй өрөөнүнүн шартында ал шаарлардын 
ээлери болгон түрктөр алардан жана кеңири өнүккөн соодадан кирешелерди алып туруу 
менен гана чектелип калышкан, мындай абал дээрлик эки кылым бою аздыр-көптүр 
тынчтыктын сакталып турушуна өбөлгө болгон. 

Көчмөндөрдүн бийлик чөйрөсүнүн чектери тарып калышы алар үчүн 
кыйынчылыктарды пайда кылбай койгон эмес. Ошондуктан алар өздөрүнүн таасир 
чөйрөсүн кеңейтүү максатында жана басып алынган аймактарды кечээ жакында эле 
жаңыдан пайда болгон жолдор менен эксплуатациялоо үчүн согуштардын жаңы тилкесин 
баштоого аргасыз болушкан. Көчмөндөрдүн калың букараларына таянган ак сөөктөр 
жаңы мамлекеттик институттарды уюштурушат, мында уделдик система жана икта 
институту жаңы түзүлгөн мамлекеттеги феодалдык мамилелердин классикалык формасы 
болгон3. Уделдик системага жана иктага өтүү коомдук мамилелердин жаңы формасынын 
түзүлүшүн камсыз кылган карахандардын кыймылынын революциячыл мүнөзүн 
белгилейт. 

Карахандардын Мавераннахрды жеңип алышы бир кыйла өзгөчөлүү болгонун 
белгилеп кетүү керек. Мавераннахр Богра-ханга дээрлик эч кандай каршылык көрсөткөн 
эмес. Анын үстүнө, саманилердин өз ичинде, баарынан мурда ак сөөктөрүнүн ичинен 

1 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья. W. Barthold. Ilek-Khane. Encyclopedie de I’Islam, т. II, стр. 496. 
2W. Barthold.Vorlessungen Über die Geschichte der Türken Mittelasiens. Berlin, 1932, стр. 75. 
3 А. Якубовский. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в Х-ХҮ вв. Труды 
ИАИ и ИВАН, вып. III, ч. 1, Л„ 1932. 
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карахандарга жардам берген адамдар болгон. Алардын арасынан Абу-Алини, Фаикти 
жана Весикини көрсөтсө болот, булардын ичинен Весики саманилердин кулашына 
көбүрөөк күнөөлүү экени жөнүндө көп айтылат4. Орто Азиядагы Тарик, Абу Муслим жана 
Муканна жетектеген элдик көтөрүлүштөр Орто Азияда феодалдык типтеги мамилелердин 
түзүлүшүндөгү бирдиктүү процесстин көрүнүшү болгон5. Булардын негизинде жаңы, 
феодалдык мамилелер ачык айкындалып, алардын өкүлдөрү болгон ак сөөктөр эски 
дихканчылыкка карама-каршы турган. 

Дихкандардын ичиндеги мындай жиктелүү мусулман авторлору тарабынан да 
белгиленип, кээде, дихкандардын Богра-ханды өз тарабына тартуу аракеттери болгону 
көрсөтүлөт6. Булардагы ал-абал жөнүндө көбүрөөк кабардар болгон Нершахинин 
маалыматы боюнча, карахандарды «Мавераннахрдын атактуу адамдары» өз тарабына 
тартууга умтулушкан7. Карахандарды мусулман духовенствосу да кубанычтуулук менен 
тосуп алышкан. Карахандардын кыймылынын учурунда мурдагы кулдардын өтө тездик 
менен жогорулашы кокустук болгон эмес, мисалы, Себук Тегин (түрктөрдөн чыккан кул) 
977-ж. Газнанын эмири болуп калат, бир аз мурда Махмуд Газневи ж.б. да ушундай 
даражага жетишкен8. 

Мына ушунун бардыгы — башкаруучу чөйрөлөрдүн ичиндеги көчмөндөрдүн тикеден-
тике катышуусу менен болуп жаткан жиктелүүлөр, карапайым калктын ак сөөктөрдүн чыр-
чатактарына кош көңүл болушу, кулдарды кызматка көтөрүү — Орто Азиядагы кул 
ээлөөчүлүк системанын өзгөчөлүү жана узакка созулган кризисинин натыйжасы болгон. 
Өзүнүн жеңип алуулары менен кошо лен мамилелеринин системасын алып келишкен 
карахандардын бийликке келиши өзгөчөлүү бир жогортодон ишке ашырылган революция 
болгон жана бул революциянын ийгилиги мурдагы өткөн тарыхый өнүгүү менен камсыз 
кылынган. Карахандар менен бир эле учурда Аму-Дарыянын сырт жагындагы 
селжуктарда да ошол эле принциптеги уделдик система жана икта институту киргизилгени 
кокустук эмес9. Эки учурда тең бул процессте көчмөндөр алдыңкы демилгечил ролду 
ойногон. 

Биринчи учурда карахандар, экинчи учурда көчмөн селжуктар басып алуулардын 
түздөн-түз жыйынтыгы катарында, алман алуунун байыркы системасынан логикалык 
түрдө өсүп чыккан феодалдык формаларын ойлоп табуучулар болушкан. Өндүргүч 
күчтөрдүн жетишерлик даражадагы жогорку деңгээлинин шартында алман 
эксплуатациялоонун туруктуу формасы болуп калышы үчүн карахандар биринчи болуп 
ишке ашырган ушундай мамлекеттик төңкөрүш зарыл болучу. 

Мына ушуга байланыштуу карахандардан мурдагы өткөн мезгилди XI—XII 
кылымдарда өзүнүн эң жогорку өнүгүшүнө жеткен феодалдык типтеги мамилелерге 
өтүүнүн, ал мамилелердин бышып жетилишинин мезгили болгонун моюнга албай коюуга 
болбойт. Дагы бир кызыктуу факт, эң алгачкы башкаруучулардын бири Сатук Богра-хан 
Абдул Керимдин (966-ж. өлгөн) исламды кабыл алганы болгон, 942-ж. Баласагунду ушул 
башкаруучу басып алса керек, анын уулу Бухарада саманилердин колунда туткунда 
турган10. 

Карахандардын башкаруучу чөйрөлөрүнүн тезинен исламдашып кеткени өздөрүнүн 
мамлекетинде негизги өндүрүшчүлөр болгон шаардык жана дыйкан калкка жакын 

4 В. Бартольд.Түркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, СПб., 1900, стр. 270. 
5 А.Якубовский. Средняя Азия в VIII—X вв. История СССР...ч. III—IV, стр. 237 ж.к.б. 
6 В. Бартольд. Түркестан... стр. 269—270, салышт. стр. 273. 
7 Нершахи. История Бухары. 
8 А.Якубовский. Махмуд Газневи. (К вопросу о происхождении и характере Газневидского государства), Сб. 
«Фердовси». А, 1934; салышт. В. Бартольд. Түркестан... стр. 273. 
9 Кара: Материалы по истории туркмен и Туркмении, т. 1, М,—А, 1939. 
10 В. Бартольд. О христианстве в Туркестане, стр. 22, Туркестан... стр. 267. 
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болууга умтулуунун көрүнүшү болгон. Ислам анчалык кеңири жайыла албаган орто 
кылымдагы Кыргызстанда түзүлүп, калыптанган карахандар бийлиги исламды бекем 
туткан дүйнө — Мавераннахр менен бетме-бет кез келишкендиктен алардын мындай 
умтулуусу ого бетер түшүнүктүү болуп чыгат. 

Карахандар түргөш каганынын мурдагы ордосу болгон Баласагунду өзүнүн ордо 
шаарына айландырат. Богра Карахан деген титулу бар Абдулкерим Харун (992-ж. өлгөн) 
жана Илек Наср Мавераннахрга өз жортуулдарын ушул жерден башташкан. 999-ж Илек 
Наср Бухараны басып алгандан кийин ирандык саманилердин династиясы токтойт11. 
Бухара карахандардын ээликтеринин эң четки батыш борбору болуп калат, анткени Аму-
Дарыянын сырт жагында алардын жортуулу селжуктар менен хорезмшахтар тарабынан 
токтотулган болучу. 

Арслан Илек деген титул алып жүргөн Наср борбору Өзгөн шаары болгон 
Мавераннахрдын уделдик башкаруучусу болуп калат. Өзгөндөн ал Бухарадагы 
карахандардын акими Тегин-ханды сүрүп чыккан, мунтасир деген лакап аты бар, 
саманилик Абу Ибрагим Исмаилдин көтөрүлүшүн басуу үчүн жөнөйт. 1005-ж. 
саманилердин акыркы өкүлү өлтүрүлүп, карахандар кайрадан Мавераннахрда өз 
бийлигин орнотушат; Мунтасирдин жолун жолдоочулар туткундалып, мавераннахрлык 
карахандардын ордосу Өзгөнгө көчүрүлөт. 

Карахандар мамлекетинин калыптанышында алар менен газневилердин 
мамлекетинин ортосунда чек аранын орнотулушу маанилүү окуя болгон. Бул макулдашуу 
карахандык Наср менен газневилик Махмуддун ортосунда 1001-ж. Өзгөн шаарында 
түзүлөт. Келишим өз ара тартууларды алмашуу менен бекемделип, Махмуд Насрдын 
кызын аялдыкка алат. Ээликтердин чек арасы Аму-Дарыя болуп эсептелет. 

Бирок кийин карахандар келишимди бузуп, Махмуд Индияга жортуулга жөнөгөндө 
Хорасанга кол салат. Карахандардын Балх жана Нишабурдун жанындагы бир аз 
ийгиликтеринен кийин, 1008-ж. 4-январда Аму-Дарыянын жээгинде, Шахрхиль көпүрөсү 
ченде Махмуд карахандардын аскерин талкалоого жетишет. Бул окуяны сүрөттөп жазган 
тарыхчы Утби түрк урууларына: «беттери жайык, жүлжүтүй көз, жалпак мурун, сакал-
муруту суюк, темир кылыччан, кара кийимчен түрктөр хатан обонунда ыр ырдашты» деп 
мүнөздөмө берет. Тарыхчылар Махмуддун жеңишин анын аскеринде 500 пил болгондугу 
менен түшүндүрүшөт12. 

Карахандардын империясы уделдерге бөлүнөт. Карахандардын мамлекеттик түзүлүшү 
жөнүндө В. Бартольд мындай деп жазат: «Карахандардын мамлекетинде, бардык көчмөн 
империялардагыдай эле, уруулук менчик жөнүндөгү түшүнүк жеке укук мамилелери 
жагынан мамлекеттик укук жөнүндөгү түшүнүккө айланат. Мамлекет бүткүл хан тукумунун 
менчиги болуп саналган жана көптөгөн уделдерге бөлүнгөн; ири уделдер өз кезегинде 
көптөгөн майда уделдерге бөлүнгөн; империянын башчысынын бийлиги кээде өтө күчтүү 
вассалдар тарабынан таанылган эмес. Уделдик система, бардык учурдагыдай эле, тез-тез 
болуп туруучу өз ара кагылышуулардын жана башкаруучулардын тынымсыз алмашып 
турушунун себеби болгон13. 

11 В. Бартольд мындай деп жазат: «Илек Бухарага саманилердин досу жана коргоочусу катары баратканын 
жарыялайт; калк баскынчыларды өтө көңүл кош кабыл алат; Бухара аскер күчтөрүнүн кол башчылары 
Бегтузун жана Янал-Тегин өз ыктыярлары менен басып алуучулардын лагерине келишет да, ал жерде 
кармалат. 999-ж. дүйшөмбү күнү 23-октябрда каршылыксыз Бухараны ээлеп, саманилердин казынасын басып 
алат. Абд ал-Мелик жана династиянын калган бардык мүчөлөрү Өзгөнгө жөнөтүлүп, Илек өзү да Бухара менен 
Самарканда өз акимдерин калтырып, Өзгөнгө кайтып келет. Мына ушундай жалпы көңүл коштуктун 
кырдаалында даңазалуу династия кулайт. Чет жерлик араб элементинин үстөмдүгүн биротоло токтоткон 
тарыхый окуянын маанисин ошол учурда эч ким деле аңдай албаса керек». Түркестан... стр. 281. 
12 В. Бартольд. Туркестан.. стр. 286—287. 
13 В. Бартольд. Туркестан... стр. 288. 
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XI кылымдын башы ченде эле (1043—1044) карахандар мамлекети уделдерге 
бөлүнгөн. XIII кылымдын тарыхчысы Ибн ал-Асир мындайча жазат: «Баласагундун жана 
түрк өлкөсүнүн ээси Шереф-ад-Даула болгон, ал динчил эле жана өзүнө бир 
туугандарынын жана урукташтарынын баш ийип тургандыгына канааттанып тим болгон. 
Ал аларга шаарларды бөлүштүрүп берген, өзүнүн бир тууганы Арслан-Тегинге түрктөрдүн 
көптөгөн шаарларын берет, Богра-ханга Тараз менен Испижабды, аталаш агасы Тога-ханга 
бүт Фергананы, уулу Али-Тегинге Бухара менен Самаркандды жана башкаларды берип, 
өзү Баласагун жана Кашкар менен алымсынат14. 

Иш жүзүндө бул уделдик система мурда эле жашап келген. Алсак, жогоруда айтылган 
Илек өзүнүн бир тууганы Туган менен Өзгөндүн айланасында согуш жүргүзүп, бул согуш 
хорезмшах Мамундун ортомчулугу менен 1016-ж. ынтымак менен аяктайт. Туган 
Кашкарды башкарып турган, Кыргызстан болсо Илектин (1012—1013-ж. өлгөн) ээлигине 
кирген15. Илек өлгөндөн кийин анын бир тууганы Туган өз бийлигин Жети-Сууга таратат, 
бирок Чыгыш Түркстандан ажырап калат, Чыгыш Түркстан Харундун уулу Кадыр-хан 
Юсуфка өтөт. 1025-ж. Туган-хан өлгөндөн кийин карахандардын бардык ээликтери Кадыр-
хан Юсуфка өтөт (1031—1032-жылдары өлгөн). Ал өлгөндөн кийин Кыргызстан Богра-
хандын улуу уулу, Арслан-хан деген титулу бар Сулейманга өтөт. Анын бир тууганы, титулу 
Богра-хан болгон Цаган-Мухаммед батыш аймактарды башкарган. Ииган-тегин 1056-ж. 
Арсландын уделин басып алат, ошол учурда Кыргызстан 1057—58-жылдары Ииган-тегин 
өлтүрүлгөнгө чейин анын ээлигинде болгон. Уделдердин ээлеринин ортосундагы күрөш 
Кыргызстан курамына кирген чыгыш карахандар мамлекетинин өз ичиндеги күрөш менен 
татаалдашып турган. 

Алсак, Ибрагим хандын (Ииган-тегиндин кичи уулу) кыска мезгилге созулган 
бийлигинин учурунда анын Барсхандын ээси менен согушканы белгилүү. Чек аралары 
Сыр-Дарыя болгон чыгыш жана батыш уделдеринин ортосунда да бир кыйла ири 
согуштар болуп өткөн. Чыгыш удел эки бөлүктөн: Чыгыш Түркстан жана Жети-Суудан 
турган. Бул эки бөлүктүн бир эле башкаруучуга таандык экендиги жөнүндө сөз болгондо 
ал Кашкарга (Чыгыш Түркстан) жана Баласагунга (Жети-Суу) ээлик кылат деп айтылган. 

XI кылымдын ортосунан бери тарта Кыргызстан Богра-хан Юсуфтун уделине кирет, ал 
1059-жылдан тарта, б.а 44 жыл башкарган. Алгачкы он алты жылда ал өз бийлигин бир 
тууганы Тогрул Карахан Юсуф менен бөлүшөт, 1079-жылдан кийин өзү жеке баш1сарат. 
Ушул мезгилде Кыргызстан өзгөчө гүлдөп-өнүгүүгө жетишет16. Баласагун шаарында 1069-
ж. түрк тилинде эң алгачкы адабий чыгарма — дидактикалык поэма «Кудатгу Билик» — 
«Насыйкат китеби» жазылат, мында феодал-өкүмдардын адеп-ахлагы жана жүрүм-
турумунун эң сонун үлгүсү жөнүндө сөз болот17. 

В. Бартольд «Кудатгу Биликтин» тексти Юсуфтун уулу Богра-хан Харунга эмес, 
Сулейман Арслан Караха1сандын уулу Табгач Кара-Хакан Абу Али Хасанга арналып 
жазылганын аныктады18. 

Бул өтө кызык чыгарма, Броккельмандын пикири боюнча, перс лирикасынын 
салтынан келип чыккан жана мында кытай адабиятынын да таасири бар19. Бартольд 
«Кудатгу Билик» Кашкар мезгилинен кийинки, түрктөрдүн бийлиги Хорезмге чейин 

14 С. Волиндин котормосу. 
15 В. Бартольд.Туркестан..стр. 288. 
16 В. Бартольд. Көрс. чыг. 
17 ТексттинжананемисчекотормосунВ.Радлов басыпчыгарган:W. Radloff. Dr. Kudatku Bilik. Facsimile der 
Uigurischen Handschrift der K. K. Hofbibliotek in Wien. SPp., 1890. 
18 W. Barthold.The Bughra Khan, mentioned in the Qudatqu Bilik. B SOS. London Institation, V. III (1932), стр. 151-
153; салышт. Бюллетень САГУ, № 14,1926, стр. 160. 
19 C. Brockelmann. Encyclopedie de I’Islam,т. IV, 1277. 
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жеткен мезгилдеги мусулман түрк маданиятынын эң жогорку жетишкендиги деп 
белгилейт. 

«Кудатгу Билик» — поэтикалык чыгарма гана эмес. Поэма мамлекетти кантип жакшы 
башкаруу керектиги жөнүндөгү насыяттарды да камтып турат жана ушуга байланыштуу 
жалпы эле философиялык ой-толгоолор менен катар («Сиасат-Намэ» же «Кабус-Намэ» 
чыгармасындагыдай) өтө кызыктуу социалдык мүнөздөмөлөрдү да берет. Дыйкандарды, 
соодагерлерди жана кол өнөрчүлөрдү ар тараптан колдоонун зарылдыгын айтып келип, 
«Кудатгу Билик» көчмөндөргө өзгөчө аярлык менен мамиле жасоого кеңеш берет, 
анткени автор алардан карахандар мамлекетинин бузулуп кеткен төбөлдөрүнө каршы 
көтөрүлүштүн мүмкүн болуучу кыймылдаткыч күчүн адилет байкаган. 

Бул чыгармадан бир мүнөздүү жерин келтиребиз. 
«Кутту билимде» өкүмдарлардын малчыларга кандай мамиле жасоо керектиги 

жөнүндө төмөнкүчө айтылат: 
«Мындан башка дагы бар малчы адамдар, Мал-жандыкка көзөмөл, башчы алар. Булар — 
ак дил, такыба элден болот, Адамдарга тийгизер залалы жок. Кийим, тамак, ат унаа — 
ошолордон, Шамал сындуу күлүк ат — ушул колдон. Кымыз, сүт да, май, жуурат жана 
курут, Шалча, кийиз, ат токум — алардан бүт. Малчылардын бардыгы асыл келет! 
Ишенимин алардын актоо керек! Ичир, жегиз, аларга жакын болгун, Адилетке сен анда 
дос болосуң. Сураганын бергин да, керегиң ал, Жалган айтуу дегенди билбейт алар. 
Булардан тартип-билим талап кылба, Бирок да кең пейилдүү адаты бар. Аралашсаң 
буларга сактана жүр, Каада, сыпаа билишпейт, ошону бил Жалган айтпа, ачылба дос экен 
деп...» 

Кол өнөрчүлөргө башкача мамиле сунуш кылынат: 
«Дагы бар өнөрү артык уста жандар, 
Аларды өнөргө маш колу багар. 
Булар дагы керектүү жандар сага, 
Өзүң үчүн аларды жакын карма. 
Темирчилер, өтүкчү, бычмачылар, 
Боёкчусу, жебечи, жаачысы бар. 
Санай берсе булар көп созуп кепти, 
Маанисин өзүң ула, бүттүм сөздү. 
Дүйнөдө кооз буюм ушулардан, 
Таң каларлык жасалга — усталардан. 
Булар менен болгунуң карым-катнаш, 
Кубандырсаң аларды, өзүңдөн да кубаныч качпас. 
Кызматы үчүн акысын кылгын белен, 
Ичир, жегиз, тамак-ашың болсун кенен». 20 
 
Көчмөндөр менен шаар калкы жөнүндө айтылган бул сөздөрдө калктын ушул эки 

категөриясынын өз ара тынч мамилелерин камсыз кылуу жөнүндөгү идея жатат, ошондой 
эле, шаар турмушун өнүктүрүүгө ачык эле багыт алган мамлекетке карата көчмөндөр 
тараптан кастык маанайдын пайда болуу мүмкүнчүлүгү ачык эле баса көрсөтүлөт. 

Патриархалдык уруулук каада-салтты феодалдык жол-жоболор менен чебер 
айкалыштыра келип, чыгарманын автору карахандар мамлекетинин жашап турушу менен 
шартталган жаңы тартиптерди орнотуу үчүн күрөштүн идеологу катарында чыгат. Бул 

20 Тексттин кыргызча котормосу төмөнкү китептен алынды: Жусуп Баласагын. Куттуу билим. М, «НИК», 1993, 
340-342-6. - М. С, котормочу. 
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чыгармада үстөмдүк кылып турган феодал табынын идеологиясы жетишерлик ачык 
чагылтылган. 

Богра-хан Юсуфтун бийлигинин экинчи жарымында биринчисине караганда тынчтык 
азыраак болду. 1089-ж. Селжук султаны Мелик-шах карахандык окүмдарлардын 
ордолорунун бири болгон Өзгөн шаарына басып киргенде Богра-хан Юсуф өзүн Мелик-
шахтын вассалымын деп табат. Ошол эле мезгилде Мелик-шахтын Самарканддагы 
жикилдерден турган кошууну көтөрүлүш чыгарат. Бул көтөрүлүш жөнүндө В. Бартольд 
мындай деп жазат: 

Мелик-шах кеткенден кийин Самаркандда жикилдерден турган түрктөрдүн жалданма 
аскерлеринин көтөрүлүшү чыгат; жикилдер Кашкардын ханынын бир тууганы, Атбашынын 
ээси Якуб-тегинди чакырышат. Якуб Самаркандды басып алат, бирок Мелик-шах 
жакындап келатканда ал Атбашыга качат. Бул жерде ага өз агасынын аскери кол салып, 
Атбашыны кашкарлыктар талап-тоноп алышат, Якуб болсо туткунга алынат. Мелик-шах 
кайрадан Өзгөнгө келип, хандан Якубду берүүнү талап кылат. Хан бул талап анын абийир 
жөнүндөгү түшүнүгүнө карама-каршы келгендиктен, аны аткарууга ашыкпайт. Акыры хан 
уулун Мелик-шахка жиберип, өзү менен кошо Якубду ала кетип, жолдо аны бир сепилде 
калтырып, көзүн сокур кылып салууну, эгерде Мелик-шах буга ыраазы болбосо, анда 
Якубду Өзгөнгө алып келүүнү буйруйт. Ошол мезгилде Кашкарды Яналдын уулу Тогрул 
курчоого алат; ал Кашкардан 80 фарсах (500 чакырым) аралыкта жашап турган болучу; 
мүмкүн Тогрул Барс хандын ээси жана жогоруда айтылган Янал-тегиндин уулу болсо 
керек? Ханды туткундап алышат; бул кабар анын уулуна жана аны коштоп бараткандарга 
жеткенде алар Якубду анын өтүнүчү боюнча бошотуп жиберишет. Мелик-шах Якуб менен 
келишим түзүп, Тогрулга каршы согушту улантууну тапшырып, өзү Өзгөндөн жөнөп кетет. 
Бул күрөштүн жыйынтыгы жөнүндө бизде эч кандай маалымат жок; сыягы, Харун 
туткундан бошонуп чыкса керек, анткени, биз билгендей, ал Карашаарды XII кылымдын 
башына чейин башкарып турган21. 

Кыргызстандын тарыхы менен байланышкан кийинки окуялар кара кытайлар бул 
жакка кирип келген мезгилге таандык, бул жөнүндө төмөндө сөз болот. 

Кыргызстандын аймагында карахандардын доорунан олуттуу сандагы эстеликтер 
калган, алар ошол мезгилдеги Кыргызстандын маданияты жөнүндө бир аз болсо да 
түшүнүк алууга мүмкүндүк берет. Бул материалдар совет мезгилинде кеңири жүргүзүлүп, 
крайды археологиялык жактан изилдөөнүн натыйжасында белгилүү болду22. 1898-ж. эле 
В. Бартольд мындай деп жазган: «өлкөнүн карахандар доорундагы ички тарыхына келсек, 
биздин колубузда эч кандай даректер жок»23. 

Карахандардын доорунда, баарынан мурда, жогоруда баяндалган шаарлар (IX бапты 
кара) андан ары да өнүгө берген. Саманилик шаарлардын шахристандары менен катар 
соода-өнөр жай рабаддары да пайда болот. Сарыг шаар урандысынын рабадын изилдөө 
анын бул жерде XI кылымда пайда болгонун көрсөттү. Алсак, шаардын дубалынын 
сыртында жашаган бир кол өнөрчүгө таандык болгон бир имарат казылды. Анын чийки 
кыштан тургузулган үйүнүн короосунан эгин сакталчу кампа, ошондой эле шарап жасоодо 
колдонулуучу стан сыяктуу чарбалык курулуштардын калдыктары табылды. Стан — 
жүзүмдү бут менен тебелей турган ныктооч — тарапандан, шире ага турган ноодон жана 
хумдан турат; хум тарапандын деңгээлинен төмөнүрөөк, жерге орнотулуп, ага шире агып 
келип куюлуп турган. Ушуга эле окшош курулуштар байыркы Сарыг шаар чалдыбарынан 
жакшы байкалды. Булардын датасы бир нече жолу табылган XI кылымдын тыйындары 

21 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья,стр. 99.Салышт.Ошонуку эле. Түркестан... стр. 338—399. Начальник 
джикилей Айн ад-Дауля. 
22 В.Бартольд. Очерк истории Семиречья, стр. 100. 
23 Баяндоону кара: А.Бернштам. АрхеологическийочеркСевернойКиргизии,стр. 15 жлсб. 
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менен аныкталды. Кол өнөрчүлүк рабаддардын пайда болушу карахандардын 
доорундагы шаарлардын өнүгүшү менен тыгыз байланыштуу. 

Ушул мезгилде мурда көчмөндөр гана байыр алып турган аймактарда да отурук- 
ташкан конуш жайлардын саны көбөйгөн. Алсак, Иле өрөөнүнүн аймагында XI—XII 
кылымдарга таандык бир топ сандагы шаарлар пайда болот. Бул шаарлардын чалды- 
барларынан көчмөн маданияттын издери табылууда24. Кыязы, бул шаарларды 
карахандар тарабынан Чүй өрөөнүнөн сүрүлгөн карлуктар курса керек, анткени, бизге 
кечирээктеги маалыматтардан белгилүү болгондой, карлуктардын Көк-Суу жана Кара-
Тала сууларынын алабындагы Койлак, же тагыраак айтканда, Койлык шаары болгон 
(Талды-Коргон кант заводунун аймагында)25. 

Конуш жайлардын көбөйүшү сооданын өнүгүшү жана соода жолдорунун пайда 
болушу менен да байланыштуу болгон. Саманилердин убагында Харран-Жуван шаары 
ченде болгон соода жолунун негизги трассасынан жаңы жол бөлүнүп, ал жол Чу суусунан 
азыр белгилүү болгон Тай-Кечүү аркылуу өткөн. Бул жолдун бойлорунда Иле өрөөнү 
тарапка созулуп жаткан конуштар пайда болот. Алма-Ата шаары ченден, бул жол, өз 
кезегинде, эки тарапка бөлүнөт. Алардын бири — түштүгүрөөктөн, Иле Ала-Тоосунун 
этегин бойлоп, Чилик суусунун аймагындагы Сюготин өрөөнү аркылуу тоо таянып, Чарын 
жана Кеген сууларын кечип өтүп, Нарын-колго жетип, андан ары Чыгыш Түркстанга 
барган. Экинчи жол Илени кесип өтүп, Эквиус (Чингилди кыштагы) жана Койлык шаарлары 
аркылуу Жунгар Ала-Тоосуна жетип, ал жердеги Чугучактын жанынан өтүп, андан ары, 
сыягы, Моңголияга кетсе керек. Карахандардын тушунда соода жолдору менен 
байланышкан конуш жайлар гана өспөстөн, дыйканчылык менен байланышкан конуштар 
да пайда болот26. 

Ушуга окшогон конуштардын көбөйүшү менен бирге, муну башка да бир процесс 
коштой жүргөн. Майда шаарлардын саны азайып, алардын ордуна, соода өнөр жай 
рабаддарынын эсебинен шаардын борбордук бөлүктөрүнүн аянттары кеңейет. Бул 
процесс, айрыкча, Талас өрөөнүндө ачык байкалат27. Жазма булактарда Талас жана Чу 
аймактарында шаарлардын саны кескин азайганы мүнөздүү, бул археологиялык материал 
менен да ырасталып отурат. Чүй өрөөнүндө жана Таласта шаарлардын азайышынын 
эсесине Тянь-Шанда шаарлар пайда болот. Алсак, эгерде саманилердин учурунда Атбашы 
менен Барсхандын аралыгында конуш жайлардын орун алып турганы белгисиз болсо, XI—
XII кылымдарда Кочкордо жал менен курчалган бир кыйла чоң конуш жай пайда болот28. 

Шаарларда түрк калкынын саны өсөт. Аларды кол өнөрчүлөр менен дыйкандар түзгөн. 
Исламды бекем тутунган жана аны жан-дили менен колдогон карахандардын төбөлдөрү 
шаарларга отурукташып, анын жайылышына түрткү берет. 960-жылы эле 200000 боз 
үйдүн тургундары исламды кабыл алганы жөнүндө маалымат бар. 1043-ж. Баласагундун 
жанында көчүп-конуп жүрүшкөн дагы 10000 боз үйлүү калк исламды кабыл алышкан29. 
Исламды кабыл алышкан түрктөр отурукташып калышкан. Кыргызстандын калкынын 
этностук курамынын көп түрдүүлүгү жөнүндө XI—XII кылымдарда көрүстөндөрдөн 
чогултулган археологиялык материалдар да айтып турат. Мында иран, түрк жана тунгус-
манжур (кара кытай) элдери жашаганы аныкталды. 

24 А. Бернштам. Памятник и старины Алма-Атинской области, ИАН Каз.ССР,№46,сер. арх, вып. 1,1948, стр. 79-
91. 
25 Биздин төмөнкү билдирүүбүздү кара: «Археологические работы в Семиречье. КСИИМК, вып. IV, 1940. 
26 Кара: А. Бернштам. Археологические работы в Семиречье. Изв. КФАН, № 2. 
27А. Бернштам. «Памятники старины Таласской долины, стр. 50 ж.к.б. 
28 Биздин 1940-жыл үчүн алдын-ала берилген маалыматыбызды кара. 
29 В. Бартольд.О христианстве в Туркестане, стр. 22. Абу-ль-Фида исламды кабыл алган түрктөрдүн санын 
5000 чатырдын калкына азайтат. Курмандык майрамында 20000 кой союлган. 
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Кол өнөрчүлүк жагында олуттуу жылыштар болгону байкалды. Эгерде мурдагы өткөн 
доордо глазурланган идиштер аз болсо, эми алар көп болуп калган, алар Мавераннахрдан 
алып келингендердин эсебинен гана эмес, жергиликтүү өндүрүштүн өнүгүшүнүн эсебинен 
да көбөйгөн. Сан жагынан алганда глазурлангандарга караганда глазурланбаган идиштер 
басымдуулук кылат. Глазурланбаган идиштердин жасалышында архаикалык белгилер 
байкалып турат, бул белгилер көп сандагы көчмөндөрдүн шаар турмушуна өтүүсүнө 
байланыштуу болуп, алар бул идиштерди өздөрүнүн идеологиялык көз караштарына 
жана көркөм табитине ылайыкташтырып кооздошкон. 

Курулуш техникасы да олуттуу өзгөрүүгө учурайт. Турмуш-тиричилик жагындагы 
курулуштарда бышырылган кыш улам көбүрөөк колдонулуп, көп учурда имараттын 
дубалын тургузууга жана алардын тамандарына төшөөгө пайдаланышкан. Имараттардын 
дубалдарын шыбактап, аны оюм-чийим жана боёк менен кооздошкон. Карахандардын 
Кыргызстандын аймагынан орун алган эки ордо шаарындагы биз- дин күнгө чейин жеткен 
мунаралар сыяктуу архитектуранын ажайып эстеликтери курулуш өнөрүнүн олуттуу 
жогорулаганын айтып турат. Буга XI к. башы ченде, кара- хандардын чыгыш уделинин 
ордосу Баласагунда тургузулган мечиттин мунарасын жана карахандардын 
мавераннахрдык уделинин ордосу Өзгөндөгү мунараны көрсөтсө болот. Бул эстеликтерге 
1136—1155-жылдары жана датасы белгисиз өзгөндүк күмбөздөрдү да таандык кылса 
болот30. Бул мезгилге тийиштүү бир кыйла материал Чоң Чүй каналынын курулушунан да 
алынды. 

XI—XII кк, б.а. 1сарахандардын тушунда Чүй өрөөнүнүн түрү да олуттуу түрдө өзгөрөт. 
Ошол учурда соода-өнөр жай рабаддары бар феодалдык типтеги шаарлар калыптанып, 
шаарлар айылдык конуштар-рустактар менен куралышып өсүп, феодалдык сепилдер 
пайда болот, шаарлардын ээликтерин жана майда оазистердин чек араларын коргой 
турган дубалдар жана чептер курулат. Каналдын трассасы бул мезгилдин бир катар 
маселелерин чечүү үчүн бай материал берди. 

Алсак, каналдын трассасы байыркы Сарыг шаарынын айланасындагы рабадды кесип 
өттү. IX—XII кк. ал рабаддын аянты өтө чоң болгону аныкталды, мындагы мүнөздүү нерсе, 
ал рабад түштүк-чыгышты карай, б.а карахандардын ордо шаары Баласагунга карай өсүп 
отурган31. Бул рабаддын чет-жакасында байыркы көрүстөн орун алган, бул көрүстөн, 
сыягы, VII кыльшда эле пайда болсо керек, ал Ивановка кыштагынын батыш чегинде азыр 
Кеңбулуң кыш заводу турган жардын кырынан (Чу суусунун байыркы нугу) орун алган. Бул 
мезгил үчүн өлүктүн сөөгүн эски зороастриялык ырым-жырымдын уландысы болгон 
хумдарга сактоо мүнөздүү. 

Рабад бак-дарактарга чөмүлүп турса керек. Анча чоң эмес, төрт бурчтук түрүндөгү 
үйлөр бири-биринен бир кыйла алыс аралыкта жайгашкан. Өрткө чалдыккан ушундай 
үйлөрдүн биринде өрүк менен алманын күйгөн данектери, хумдардан таруу табылды. 
Имараттардын биринде шарап даярдай турган жай орун алган. Карапа буюмдарынын өтө 
жогорку сапаттык деңгээлин белгилесе болот, чөйчөктөрдүн капталдары жука, мыкты 
бышырылган, идиштердин дээрлик бүт баары карапа чыгырыгында жасалган. 

Каналдын курулушу учурунда ачылган башка да шаар чалдыбарынын рабаддары да 
ачык-айкын даректерди берди. Чүй өрөөнүндөгү байыркы карапачылыктын борбору 
болгон Сокулук шаар чалдыбарынан XI—XII кылымдардын карапасынын өтө көп 

30 Өзгөндөгү эстеликтер жөнүндө кара: Б. Денике.  Архитектурный орнамент Средней Азии, М—Л, 1939. 
Упгунда эле маселеге тийиштүү адабияттар бар. Салышт.: Б. Веймарн. Искусство Средней Азии. М,—Л, 1940. 
31 Баласагун шаары Кырг. ССР, Фрунзе облусунун Токмок шаарынын жанында Ак-Бешимдин азыркы 
урандыларынын ордунда болгон. Шаардын чектери жана сүрөттөлүп баяндалышын биздин төмөнкү 
эмгегибизден кара: «Археологический очерк...», стр. 75 ж.к.б, стр. 95 ж.к.6. W. Barthold (Vorlesungen... стр. 
81) Махмуд Кашкарлыктын Куз-Ордосу Баласагунга туура келет деп эсептейт. И. У мняков башка көз карашты 
тутат: «Древнейшая турецкая карта мира». Труды Самаркандского пединститута, т. 1. 
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коллекциясы чогултулду. Бул жерден табылган үч карапа бышыруучу меш өтө зор 
кызыгууну пайда кылат, анын ичинде толук бышырылып бүтпөй калган толтура идиштер 
бар болуп чыкты, калыбы булар моңгол баскынчылары келген тушта калтырылса керек. 

XI—XII кылымдардын маданий жагындагы эң маанилүү өзгөчөлүгү карахандар 
тарабынан исламдын жайылтылышы жана ушуга байланыштуу Чүй өрөөнүнүн 
шаарларынын Мавераннахрдын маданиятына тартылышы болду. Жергиликтүү тыйындар 
араб дирхемдеринин үлгүсүндө чыгарылып турган. Каналдын трассасынан илектердин 
дирхемдери өтө көп санда табылды. Аксуу айылы ченден чопо кумурадан 3045 даана 
илек дирхеминен турган кенч табылды. Мындай кенчтин табылышы дыйканчылык ак 
сөөктөрү жана көпөстөр менен тыгыз байланышкан жергиликтүү феодалдардын колунда 
өтө ири байлыктын топтолгонунан кабар берет. 

Бул мезгилде полив менен капталган, глазурланган, жакшылык ниеттер билдирилген 
Курандын жоболору жазылган идиштер кеңири тарайт. Бирок бул табылган идиштин өтө 
мүнөздүү өзгөчөлүгү бар болуп чыкты. Куранга берилген түшүндүрмөлөрдө жандуу 
нерселердин сүрөтүн тартууга тыюу салынат. Бирок согду маданиятынын салттары жандуу 
жана туруктуу болгон, түрк көчмөн калкынын ар түрдүү динге эркин жол берилген 
чөйрөсүндө Курандын жол-жоболору анчалык бекем тутулбаган Жети-Суунун шартында, 
ага бир кыйла жакын болгон тематика — жандуу нерселер араб тамгалары менен эң 
сонун айкалыштырылып кооздолгон. Чекелери Курандын аяттарынан алынган сөздөр 
менен толтурулуп, ортолорунан кадимки кыргоолдун, баканын, аюунун жана 
башкалардын кооз сүрөттөрү орун алган кеселердин пайда болушу ушуну менен 
шартталган. Идиштерди кооздоодогу ушундай көркөм шарттуулук искусстводогу 
карахандар мамлекетинин расмий идеологиясы менен карама-каршы келген элдик 
багытты өтө ачык-айкын көрсөтүп турат. 

Полив менен капталган идиштер (Чүй өрөөнүндө бул кеңири таралган эмес) менен 
катар, сырттан алып келинген идиштер да болгон, мисалы, табылган бир идиштин 
ылдыйкы бөлүгү рейскилик люстро менен капталганынан, тиричиликте колдонулган 
жергиликтүү идиштер да көп учурайт. Александровск шаар чалдыбарында XI— XII 
кылымдардагы датасы жакшы белгилүү темир буюмдар бар болуп чыкты. 
Табылгандардын ичинен мизи менен уңгусунун ашташкан жери бир аз иймейиңки келген 
балталарды белгилесе болот. Балтанын миз жагы бир аз узун келет. Анча көп ийилбеген 
ороктор, теринин челин тазалоочу кыргычтар да табылды. 

Конус формасындагы, моюн менен далыны жаап турган сооту бар туулга чоң 
кызыгууну туудурат. Туулганын ичи жүн кездеме менен ичтелген. Булжерден чогултулган 
темирлерди кылдаттык менен изилдеп чыгуу археологиялык жактан аныктоо кыйын 
болгон орто кылымдар доорунун темир буюмдарынын датасын тактоодо археологдорго 
мүмкүндүк бере турган мүнөздүү белгилерин аныктоого жардам бермекчи. 

XI—XII кылымдардагы материалдардын башкада өзгөчөлүктөрүнө токтолуп отурбай, 
тарыхый топография жагындагы айрым бир учурларды белгилеп кетмекчибиз. Каналдын 
трассасы ушул мезгилдин бир топ айылдык конуштарын кесип өттү. Шаардык 
борборлорго жакын жайгашкан айылдык конуштар алда канча жогорку маданиятка ээ 
болушкан (мисалы Нузкеттин тегереги). Нузкет айыл конуштарынын аймагы башка 
райондордон жал менен курчалып бөлүнгөн, айтмакчы, ал жал Карабалта суусун да 
Нузкет аймагына буруп кеткен. Соода жолдорунун бойлорунда, мисалы, Жуль менен 
Сарыгдын (Лебединовка кыштагы чендеги байыркы айылдык конуш) ортосундагы 
конуштар да алда канча бараандуу келет. Мында айылдык конуштардын арасында 
феодалдык сепилдер да турган. 

Жазма булактар да, Түштүк Кыргызстандагы таптакыр изилденип-үйрөнүлбөгөн 
археологиялык эстеликтер да, архитектуранын айрым бир эстеликтерин кошпогондо, 
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Түштүк Кыргызстандын тарыхын иликтеп, баамдоого, а түгүл, IX—X жана XI—XII 
кылымдардын айрым доорлору боюнча да баяндап жазууга мүмкүндүк бербейт. 
Ошондуктан биз IX—XII кылымдар үчүн бизге белгилүү болгон даректерге гана жалпы 
баяндама бермекчибиз. 

Ошол мезгилде Түштүк Кыргызстан өтө кызыктуу аймак болгон. Азыркы Фергана 
менен Кыргызстандын чек арасында байыркы мезгилде Тянь-Шандын көчмөндөрү менен 
Фергананын дыйкандарынын ортосундагы чек ара өткөн. Көчмөндөр менен жандуу 
соода-сатык жүргүзүүнүн натыйжасында Тянь-Шандын этек-түздөрүндө ири шаарлар 
пайда болуп, алар кийинчерээк ордо шаарга32 да айланып, эреже катарында, түрк 
төбөлдөрүнүн колунда турган. 

Булардын ичинен, баарынан мурда, Кара-Дарыя жана Нарын дарыяларынын 
аралыгындагы Миян-и-Рудан33 дубанын белгилөөгө болот. Азыр «Ики су арасы» деп 
аталган Миян-и-Рудан аймагы азыркы Жалал-Абад облусунун чектеринен орун алып, көп 
сандагы конуш жайлардан турган. Дубандын борбору Нарын дарыясынын боюндагы 
Хайлам шаары болгон. 

Мүмкүн, дубандын борбору текшерилбеген маалыматтар боюнча, азыркы Таш- 
Көмүрдөн батышыраакта байыркы конуш жайдын чалдыбары жаткан жерде орун алып 
турса керек34. Ушул эле аймакта жети кыштактан турган Хефтдех жана түрктөр менен 
чектешип турган Бискенд жана Селат кыштактары орун алып турган; булар, калыбы, 
Өзгөндүн түндүк-батышында, Наукент менен Избаскенттин аймагында болсо керек35. 
Миян-и-Рудандын биринчи кыштагы Ишкит болгон, ал, сыягы, азыркы Өзбек ССРинин 
аймагында орун алып турса керек Түштүк Кыргызстандын башкы шаарлары Өзгөн менен 
Ош болгон жана бул экөө тең байыркы авторлор тарабынан түрктөр менен чектешип 
турган шаарлар катарында айтылат. Өзгөн Оштун 2/3 аянтына гана барабар келет, бирок 
карахандардын тушунда Ошко салыштырганда ал алда канча чоң саясый мааниге ээ 
болгон. 

Ош көлөмү боюнча Ферганадагы үчүнчү шаар, «Ал шахристандан, сепилден жана 
рабаддан турган; сарай менен түрмө сепилден орун алган. Шаардын үч дарбазасы болгон, 
алар: 1) тоо, 2) суу, 3) Муг-кеде деп аталган. Башкы мечит базардын ичинен орун алган. 
Шаардын айланасында чоң рабад болгон, бул жерге бардык тараптан дин үчүн 
күрөшкөндөр келип турган»36. 

Рабад орун алып турган жер так белгилүү эмес. Ибн Хаукал боюнча, Оштун жанындагы 
тоодо түрктөрдүн кароолу турган, ал жактан тургундардын кезектеги жортуулга 
даярданышып жатканын байкашкан. В. Бартольд Ошту ээлеп турган саманилер түрктөргө 
Ошко ушунчалык жакын турууга мүмкүндүк бергенинен адилеттүү түрдө шектенет37. 

Экинчи ири шаар Өзгөн болгон. Жогоруда белгиленгендей, Оштон кичине болгону 
менен карахандардын тушунда ал алда канча чоң саясый мааниге ээ болгон. Шаар 
Махдисинин доорунда эле (X к.) сепилден, шахристандан жана рабаддан турган. Шаар 
Кара-Дарыянын суусу менен жакшы жабдылган. Өзгөндө төрт дарбаза болгон. Шаар 
биринчи карахандардын тушунда, Мавераннахр уделинин борбору болуп турганда өтө 

32 Фергана жөнүндөгү даректердин баяндамасын, кара: В. Бартольд. Туркестан... стр. 155. 
33 В. Бартольд. Туркестан... стр. 155. 
34 Мүмкүн Кызыл-Жар талаасындагы шаар урандысыдыр. 
35 Наукенттин аймагынан биз Ун-Уйгур суусунун оң жээгинен шаар урандысын учураттык, бул байыркы 
Бискендге дал келиши мүмкүн. Бул аймак мусулмандар тарабынан X к гана басып алынган. Бартольддун сөзү 
боюнча Өзгөндүн жолунда эмес, андан алыс эмес жердеги түрктөрдүн өлкөсүнө кетчү жер болгон. Сыягы 
Көгарт ашуусу жөнүндө сөз болуп жатса керек. Кара В. Бартольд. Туркестан... стр. 156. 
36 В. Бартольд. Туркестан... стр. 156. 
37 В. Бартольд. Туркестан... стр. 156. Сөз Тахт-и-Сулейман тоосу жөнүндө болуп жатса керек. 
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жогорку гүлдөөгө жетишет. В. Бартольд өзүнүн «Туркестанында» Өзгөнгө жана анын 
айлана-четиндеги аймактарга эң сонун мүнөздөмө берет. 

«Өзгөндө түрктөр менен соода жүрүп турган; белгилүү болгондой, бул жерден жол 
Жети-Сууга, атап айтканда, Жазы ашуусу аркылуу Атбашыга алып барган. Өзгөн шаарынын 
өзү IX кылымда Чур-Тегин деген дихканга таандык болгон, ал, сыягы, түрк беги болсо 
керек. Өзгөн менен ашуунун аралыгындагы жер «дихкан Чур-Тегин» деп аталган, азыр ал 
Н. Ф. Петровскийдин айтканына караганда, Өзгөндөн Атбашыга кетчү жолдогу, Жазы 
ашуусунун аркы бетиндеги, Ураз-хан ашуусу чендеги жер ушундайча аталат. Биринчи 
карахандардын тушунда, Мавераннахрдын борбору болуп турган мезгил Өзгөндүн 
гүлдөгөн доору болгон, байыркынын сакталып калган айрым эстеликтери да ушул доорго 
таандык. Кара кытайлардын, алгачкы чагатай хандарынын тушунда Өзгөндө мамлекеттик 
казына сакталып турган. Ош менен Өзгөндүн аралыгы 7 фарахты түзөт, Өзгөндүн жанында 
башка шаарлар болгон эмес. Ошко жакын жерде, Оштон 2 фарсах аралыкта Медва шаары 
(азыркы Мады айылы) турган38. 

Байыркы Өзгөн шаар чалдыбары жөнүндө да бир эки ооз сөз айтса болот. Өзгөнгө 
келген изилдөөчүлөр адатта, Өзгөн комплексинин чынында да эң сонун архитектуралык 
эстеликтерин — мунараны жана үч күмбөздүү изилдөө менен гана чектелишип, Өзгөн 
шаар чалдыбары көздөн далдаа калган39. 

Өзгөн шаар чалдыбары Кара-Дарыянын жээгине чукул жатат. Ал этек жагы атайылап 
тик кесилген, түп негизи туш тарабы болжол менен 1/2 км келген чоң дөңсөөдөн орун 
алган. Аны айланта тургузулган дубал шаарчага кесилген төрт кырдуу пирамида сыяктуу 
түр берип турат. Шаар чалдыбары тарапка чыгыштан эки тепкичтүү ноо кетет, ал 
чалдыбардын суу жактагы бөлүгүнө алып барат. Шаар чалдыбарын бардык тарабынан 
(60° жантайыңкы келген) тик дубалдар курчап турат. Шаар чалдыбарынын түндүгүндөгү 
кыш заводунун карьерасын кесүү көрсөткөндөй, дубал бакса жана чийки кыш менен 
курулган. Түндүк дубалында дарбазанын изи даана байкалат, ал жердин топурагын 
ачканда конструкциясы оригиналдуу каалга табылды. 

Каалганын көлөмү анчалык чоң эмес, 2x3 м келет. Эшиктин төбөсүнө жогору жактан 
кудук түшүрүлгөн. Ушул кудуктун жардамы менен коргонуучулар жогорудан туруп, 
эшиктен кирүүгө аракеттенген душманды жазбай жайлай алышкан. 

Шаар чалдыбары жогорку бөлүгүндө бурчтары дүйнөнүн төрт тарабын караган туура 
эмес төрт бурчтуктан турат. Түштүгүндө Кара-Дарыя агып жатат, чыгышынан ага Төмөнкү 
Өзгөн канаатташ жатат, түндүгүнөн Жогорку Өзгөндөн кууш, бирок терең коо менен 
бөлүнүп турат, ал жерде кыш заводу турат жана ал аркылуу Ак-Базар көчөсү өтөт. 
Батышында да терең коо бар, андан азыр Өзгөн—Кара-Суу шоссеси өтөт. 

Шаар чалдыбары чыгыштан түндүккө бир аз созулуп жатат. Анын меридионалдык 
жактарынын узундугу 400 метрге чейин, кеңдиги — 280 метрге чейин жетет. Шаар 
чалдыбары чыгыштан батышты карай кеткен эки дубал менен үчкө бөлүнгөнү ачык 
байкалат. Бул «махаллалардан» (маала) ичинде короолордун ой-чуңкурлары, 
курулуштардын урандылары ачык байкалат. Түндүк бөлүгүндө (1) курулуштар аз болгон, 
бирок анын эсесине, мында түндүк дубалды бойлой кеткен дубалдар менен 
дарбазалардын согуштук курулуштарынын конструкциялары ачык байкалат. Бул жердеги 
курулуштардын бир бөлүгүн жергиликтүү тургундар Худояр хандын аскерлеринин 
көрүстөнү жана өлүм өкүмү аткарылчу жай болгон деп эсептешет (Кашкарлык 
Абдурахманов Гапардын айтканы). Ортоңку (II) жана түштүк (III) махаллаларда курулуштар 

38 В. Бартольд. Туркестан... стр. 157. 
39 М.Е.Массондун Өзгөн шаар чалдыбарын жана анын некрополдорун изилдөө боюнча эмгегин айтпаганда. Ал 
жөнүндө кара: М. Массон. Монетные находки, зарегистрированные в Средней Азии за время с 1917 по 1927 гг. 
Известия Средазкомстариса, в. III, 1928, стр. 267. 
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көп болуп, калк көп жашаган, бул жөнүндө чалдыбарлардын топографиясы гана эмес, 
ошондой эле, жазгы суулар Кара-Дарыя тарапка агызып, сыртка чыгып калган 
материалдардын Өтө көптүгү да айтып турат. 

Шаар чалдыбарынын түштүк-чыгыш бөлүгүндө ылайдан согулган дубалдан жана 
сүйрүрөөк, чоң көлөмдөгү кыштардан тургузулган мунаралар менен дубалдардын 
согушка ылайыкташтырылган конструкциясы да даана байкалат. Курулушта бышырылган 
кыштар да учурайт. 

Өзгөн шаар чалдыбарынын чегинде гуваладан урулуп тургузулган, XIX кылымдын орто 
чениндеги Худояр хандын Кокон чебинин дубалы эң сонун сакталып калган. Кара-
Дарыянын нугунун деңгээлинен кээ бир учурда 30 метрге чейин көтөрүлүп турган 
байыркы Өзгөндүн урандыларынын өтө зор илимий кызыкчылыгы бар. Биз бул жерде 
анын карахандардын доорундагы тарыхый ролуна гана токтолобуз. Ал роль жетишерлик 
даражада жакшы белгилүү. Өзгөндүн карахандардын мавераннахрлык уделинин борбору 
болгонунун өзү эле аны стационардык жол менен изилдеп-үйрөнүүнүн зарылдыгын айтып 
турат. Өзгөн шаар чалдыбары өзүндө алда канча байыркыраак маданиятты, а мүмкүн 
Даван мезгилинин маданиятын да сактап турганында шек жок. Өзгөн алда канча 
чыгышыраак жана тоолорго жакыныраак жаткан байыркы шаар чалдыбары болуп 
саналат. Мүмкүн, бул байыркы Давандын 104-жылы кытай кол башчысы Ли Гуан-Ли 
камалаган Ю шаары болушу ыктымал. Мындай деп айтууга төмөнкү жагдайлар негиз 
берет: биринчиден, Ю чоң дарыянын боюнда турган, экинчиден, Өзгөндөн чыгыш 
тарапта, Көгарт өрөөнүндө Ю га окшош шаар чалдыбары жок, үчүнчүдөн, даван тибиндеги 
шаар чалдыбарларынын негизги көпчүлүгү Кара-Дарыядан батыштагы аймактардан орун 
алган40. 

Өзгөн шаар чалдыбарында байыркы катмардын бар экенинде шек жок. 
Өзгөн шаар чалдыбарынын карама-каршысында Кара-Дарыянын сол жээгинде кушан 

тибиндеги сепил орун алган. Бир факт эске түшөт, араб тарыхчыларынын маалыматы 
боюнча, дарыянын Өзгөн шаарына карама-каршы жаткан маңдайкы өйүзүндө түрк беги 
Чур-Тегинге таандык болгон сепил турган. Мүмкүн, ошол урандылар жазма булактардагы 
маалыматты далилдеп тургандыр. 

Арабдар басып алардын алдында Түштүк Кыргызстанда отурукташкан турак 
жайлардын көпчүлүгү пайда болуп калган, алар борбору Ахсыкет (Намангандан 15 км 
түштүк-батышыраакта) шаары болгон турмуш-тиричилик жандуу жүрүп турган, чоң 
Фергана дубанынын бир бөлүгүн түзгөн. 

Мусулман доорунда шаарлардын көбөйүп, өсүшүнүн эсебинен конуш жайлардын 
саны кескин азайып кеткен. Мунун айдан ачык мисалы катарында Медва шаарынын, 
андан ары, мүмкүн (азыркы Оштун курулуштарынын астында жаткан) байыркы Оштун 
жана башка шаарлардын чалдыбарларын көрсөтсө болот. Даван жана кушан шаар 
чалдыбарлары кийин мусулман мезгилиндеги айылдык турак жайлар үчүн негиз болгон 
(Кашкар шаар чалдыбары, Коргошун-Дөбө) ал эми жалгыз-жарым турган үйлөр-
дөбөлөрдүн чалдыбарлары жаткан жерлерде мындай катмарлар учурабайт. 

Ош аймагынын эстеликтерин терең жана толук изилдөө маршрут боюнча жолуккан 
башка да чалдыбарлардын өзгөчөлүктөрүн аныктоого мүмкүндүк бермекчи. 

Төмөнкү Куршабдын аймагы өтө кызыктуу комплекс болуп саналат. Куршаб менен 
Кара-Дарыянын кошулган жеринде жаткан шаар чалдыбары, сыягы, байыркы мусулман 
шаары болсо керек. Куршабдын оң жээгинде жаткан эки башка типтеги коргондор да чоң 
кызыгууну жаратат. Алардын өтө байыркылары түштүктөн түндүккө карай тизмектешип 
чубалып жатат, алардын конус түрүндөгү формасы жакшы сакталып калган, алар 

40 «Өзгөн» сөзүн «биздин өз шаарыбыз» деп чечмелеген божомолго В. Бартольд макул эместигин билдирет. 
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топуракка шагыл аралаштырылып курулса керек. Сырткы түрү боюнча алар Кеген 
(Казакстан) суусунун өрөөнүндөгү скиф доорунун коргондорун эске салат жана 
маданияттын давандык тиби менен байланыштырылышы мүмкүн; бир кыйла 
кечирээктеги коргондор жалпак келип, шардын сегментине окшош. Башка бир учурда 
жолдун түндүк тарабындагы ушундай коргондун кырдалган топурагы жылып отуруп, 
конус түрүндөгү чоң коргондун этегин басып калган. 

Ушундай типтеги коргондор сырткы көрүнүшү боюнча V—VIII кылымдардагы кушан-
түрк мезгилине таандык кылынса болот. Кошумча белгилеп кете турган нерсе, биринчи 
типтеги коргондор Чука-Дөбө (Жалал-Абаддан батышта 64 км ченде, Совет—Масы 
жолунун аймагында), Масы (Ленинжол) — Наукент жана Наукент— Сакалы жолдорунун 
бойлорунда жатканын байкадык. Экинчи типтеги коргондор Багыш станциясы ченде 
(Жалал-Абад—Көк-Жаңгак темир жолунан түндүктө) жана Наукент кыштагынын жанында 
жатат. Ушул типтеги көп сандагы коргондор Үч-Коргон—Наманган жолунун түндүгүндө, 
Янги-Курган—Чертак станциясынын аймагынан, т.а. Өзбекстандын аймагынан орун алган. 

Дагы бир айрым шаар чалдыбарын белгилей кетебиз. 
Мусулман мезгилинин шаар чалдыбарлары Наукент кыштагынын чыгышында, Он-

Уйгур суусунун оң жээгинде Базар-Коргон районунда бар экени белгиленди. Багыш—
Октябрьск аймагы ченде Кашкар тибиндеги жана Шалтак дөбө тибиндеги шаар 
чалдыбарларын көрсөтсө болот. 

Ушул типтеги дөбөлөр, ошондой эле бир кыйла эртерээктегилери да үч жерге топ- 
толгон, алар Базар-Коргондун түштүк-чыгышында, Совет кыштагынын түндүгүндө жана 
Наукенттин аймагында жатат. Жалпы эле Кара-Дарыя—Нарын дарыяларынын арасында 
эскиликтин эстеликтери өтө мол. 

Мады-Коргон мусулман шаар чалдыбары Мады айылынын өзүндө жатат, ал Памир 
трактысынын эки жагынан орун алган. Шаар чалдыбарынын түштүк-батыш бурчунда 
сепил бар, дубал түндүктү карай созулуп кетет. Урандынын бурчтары дүйнөнүн төрт 
тарабын карайт. Сепилдин бийиктиги 12 м келет, (само сечение) кесилген жери анчалык 
чоң эмес — 20 метрдей. Шаар чалдыбары Мады-Булак суусунун нугу тараптан бери 
созулуп жаткан, тектирче түрүндөгү кашаттан орун алган, ал кашатта азыр Мады айылы 
турат. Шаар чалдыбарынын дөбөлөрү бир кыйла алыска, жарым километрден ашыгыраак 
аралыкка созулуп жатат. Шаар чалдыбары азыркы курулуштардын астында жаткандыктан, 
ал эми бир бөлүгү айдоо жер катарында пайдаланылгандыктан, иш жүзүндө биз байыркы 
шаардын калдыгын гана, болгондо да абдан эле бузулган калдыгын көрүп отурабыз. 
Урандынын планына ясана жер үстүнө чыгып калган мусулман мезгилинин 
материалдарына караганда биз карап чыккан урандынын орто кылымдардагы шаарга 
таандык экендигинен шек туудурбайт, бирок, шаардын айрым бир бөлүктөрү алда канча 
байыркы конуш жайлардын ордуна курулушу да ыктымал. 

В. Бартольдду кайталап, биз да Мады-Коргон чалдыбарын орто кылымдагы Медва 
шаарына окшоштургубуз келет, бул шаар Макдисинин билдиргени боюнча, Фергананын 
эң ири шаарларынын бири болгон Ош шаарынан анчалык алыс эмес жерде турган. 
Азыркы Мады аталышынан байыркы Медванын кыскартылып айтылган аталышын көрүү 
кыйын эмес. 
       Ферганада мусулман доорунда кен казып алуу өндүрүшү кеңири өнүккөн41. Ахсыкет 
менен Некада ченде алтын жана күмүш казып алынган, Сохтун жанынан (Кокондөн 
түштүгүрөөктө) сымап алынган, Жогорку Несьеде — чайыр, асбест, алтын, күмүш, бирюза, 
темир, жез жана коргошун өндүрүлгөн. X кылымда, Макдиси боюнча, чоң мечиттери бар 

41 М. Массон. К истории добычи меди в Средней Азии. В связи с прошлым Алмалыка. М.— Л., 1936. Кара: В. 
Бартольд. Туркестан... стр. 164—165. 
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40 шаар жана кыштактар болгон. Ошол эле Макдисинин маалыматы боюнча, шаарлар үч 
топко бөлүнүп42, биринчи топко Миян-и-Рудан аймагы — буга Нарын менен Кара-
Дарыянын аралыгында турган Түштүк Кыргызстандын шаарлары, Хайлам аймагы жана 
Өзгөнгө чейинки жерлер кирген43; экинчи топко Несай (түштүк ферганалык) шаарлары; 
Ош, Медва, Куршаб, Некад шаарлары жана негизинен азыр Өзбек ССРинде орун алган 
шаарлар кирген. 

Үчүнчү топко Сыр-Дарыядан түндүктө жаткан, Вагизийлик деп аталган шаарлар 
таандык, аларга: Чаткал суусунун боюндагы Жидгил аймагы, ошондой эле, мүмкүн, Нежм-
Керван да киргизилүүгө тийиш44. Түштүк Кыргызстанга жакын аймакта Касан шаары орун 
алган, ал ферганалык падышалардын борбору болуп турганда, VIII— IX кылымдарда чоң 
мааниге ээ болгон. IX кылыллда бүткүл Фергананын жеңип алынганына карабастан, анын 
чыгышындагы шаарлар, дээрлик дайыма түрктөрдүн колунда турган маанилүү борбор 
болгон Өзгөндүн IX кыдымда түрк беги — Чур-Тегин дихканга таандык болгонун көрсөтсөк 
эле жетиштүү болор. Өзгөндөн Атбашыга кеткен бүткүл чыгыш аймак анын аты менен 
аталган. 

Түштүк Кыргызстандын шаарларынын экономикалык күч-кубаты толугу менен жана 
бүтүндөй көчмөндөр менен жүргүзүлгөн соодага, ошондой эле кен казып алуу 
өндүрүшүнө негизденген. Кен казып алуу өндүрүшү кол өнөрчүлөр үчүн сырьё берген, кол 
өнөрчүлөрдүн буюмдары, эреже катары, көчмөндөр алып келген малга, этке, жүнгө, 
териге жана кулдарга алмашылып турган. Белгилүү бир мааниде, соода-сатыктын 
буюмдарынын мүнөзүн илектер өз союздаштарына берген белектер да көрсөтүп турат. 
Бул жагынан илек Насрдын газневилик Махмуддун элчилери аркылуу ага тартуу кылган 
белектеринин тизмеси мүнөздүү. Өзгөндө Махмуддун элчилеринен берип жиберген 
белектердин тизмесинде: кендерден казылып алынган продуктылар, мускус, жылкылар 
менен төөлөр, кулдар менен күңдөр, ак шумкарлар, кара аң терилери, хуту мүйүзү, 
нефрит жана кытайлык баалуу буюмдар болгон45. 

Карахандык Насрдын белектери жөнүндө Гардизи да толук баяндайт: «Ал (Иодыр) 
казнаны ачууга казначыга буйрук берип, ал жактан көп акча алып, эмир Махмудга акча 
менен бирге, Түркстанда чыгарылган буюмдарды кошо берип жиберди, алардын ичинде, 
атап айтканда, алтын ат жабдыктар менен мыкты аттар, түрк кулдары менен кошо алтын 
кемерлер, саадактар, шумкарлар менен ылаачындар, киш, тыйын чычкан, арс, калтар 
жана суусар терилери, эки койдун жүнүнөн жасалган куржун, хуту мүйүзү жана кытай 
кымкабы ж.б. бар46». 

Сыягы, Кытай менен байланышкан соода жолдорунун биринин транзити ушул жерде 
бүтсө керек, анткени жол Өзгөндөн Атбашыга, андан жогорку Барсханга, андан ары 
Кытайга кеткен. 

Тарыхый жактан алганда өтө кызыктуу болгон Түштүк Кыргызстан ушул кезге чейин 
археологиялык жактан изилдене элек. Биз мурда келтирилген маалыматтардан (VII—VIII 
баптарды кара) бул аймак жогору өнүккөн маданияттын байыркы борборлорунун бири 
болгонун көргөнбүз. Кыргызстандын тарыхында, өзүнүн Түндүк Кыргызстандан окчун 
турганына карабастан Түштүк Кыргызстан Түндүк Кыргызстан менен байыркы 
мезгилдерде усундар аркылуу, кийинчерээк — түрктөр аркылуу дайыма байланышта 
болуп турган. Бирок карахандардын учурунда ал Кыргызстандын бардык аймактары 

42 В. Бартольд. Туркестан... стр. 163—164. 
43 В. Бартольд. Туркестан... стр. 155. 
44 Бартольддун пикири боюнча Нежмиге Канай кыштагы туура келет. Керван Чүй районунун түндүк бөлүгүндө 
турган, Кара: В. Бартольд. Туркестан... стр. 163. 
45 В. Бартольд. Туркестан... стр. 256. 
46 В. Бартольд.Туркестан... стр. 299—300. 
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менен — экономикалык жактан гана эмес, саясый жактан да биротоло байланышып 
калган болучу. Ферганага кетчү жолдо, Тянь-Шанда XI кылымда Атбашыдан башка да аты 
белгисиз шаарлардын, мисалы, Кочкордо пайда болгону кокустук эместир. 

Мавераннахрдын карахандарга тийгизген таасири исламды кабыл алуудан гана эмес, 
буга чейин аларга белгисиз болгон бир катар көрүнүштөрдү кабылдоосунан да көрүндү. 
Алсак, мисалы, карахандардын тушунда мусулман тибиндеги архитектура пайда болуп, 
саманилердин дирхемдерине окшоштуруп, тыйындар да чыгарылган. Бул тыйындарга 
араб тамгасы менен жазуулар жазылган, бирок муну менен катар уйгур тамгасындагы 
жазуусу бар тыйындар да жолугат47. Уйгур маданиятынын бул жерде олуттуу таасири 
болгонун «Кудатгу Биликтин» айрым чыгарылышы уйгур тамгасы менен жазылганы 
айгинелейт. Бул жерде жазуу үчүн уйгур тамгасынын колдонулганын48 Махмуд 
Кашкарлык да белгилеген. Эгерде Чыгыш Түркстандын карахандардын уделдерине 
караштуу экенин жана ал жерде уйгур маданияты басымдуулук кылганын эске алсак 
мунун бардыгы өзүнөн өзү түшүнүктүү болуп чыгат. 

Чыгыш Түркстан менен Кытайдын таасири башка да бир катар даректерден байкалат. 
Мүнөздүү бир нерсе, карахандардын көбү «Тамгач хан» деген титулду алып жүрүшкөн. 
«Тамгач» сөзү «табгач» түрүндө орхон тексттеринен бери эле белгилүү, бул сөз менен 
кытай императорлорун аташкан. Карахандар Богра-хан жана Ибрагим ушундай титулду 
алып жүрүшкөн. Ибрагим кийин өзүнүн титулуна «Чыгыш менен Кытайдын падышасы» 
деген эпитетти кошуп алган, ал эми анын уулу Наср өзүн «Чыгыш менен Кытайдын 
султаны» деп атаптыр49. 

Ошол учурда көчмөндөрдүн түпкү байыр алып турган жерлери тоолуу өрөөндөр гана 
болгон. Мында көчмөн турмуш сакталып турган, ал эми Чүй менен Талас өрөөндөрүндөгү 
көчмөндөр шаардык турмушка тартылышып, анын маданиятын өздөштүрө башташат. 
Мүнөздүү нерсе, Чүй өрөөнүндөгү карахандардын көрүстөндөрүнөн бүт жана толугу 
менен отурукташкан турмуштун белгилерин көрүүгө болот, өлүктү жарма көрлөргө, эч 
кандай буюмсуз көмүү ушундай белгилер. Бир аз гана көрлөрдөн, атап айтканда, 
балдардын сөөгү жаткан көрлөрдөн металлдан куюлган жасалгалар жана мончоктор 
табылды50. 

Таластын жогорку агымы ченде бир нече мүрзөлөр казылды, сыягы, ал ушул эле 
мезгилге тиешелүү болсо керек; мында мүрзөнүн ички капталдары чийки кыш менен 
тургузулуп, үй-бүлө мүчөлөрү коюлган. Алардын биринен Чыгыш Түркстандагы будда 
ферскасынан белгилүү болгон Гаруд Кушунун сүрөтү түшүрүлгөн коло жасалга табылды51. 

Исламдын ролунун күч алышы жана анын үстөм абалы жөнүндө бир катар фактылар 
айтып турат: жогоруда белгиленген жазуу жагындагы көрүнүштөр, тыйындарга Курандын 
аяттарын жазуу, «Кудатгу Биликтин» кол жазмасындагы катылып турган шариат жол-
жоболору, архитектура жб. — ушулардын бардыгы мусулман үлгүсүнө салынган. 
Зороастриялык оссуарийлер жок болуп, өлүктү мусулманча көмүү басымдуулук кылып 
калган. 

Кыргызстанда кийинчерээк, моңгол жеңип алууларынан кийин бир кыйла кеңири 
тараган несториандар да кандайдыр бир даражада жашап турган. Христианчылык мында 
XI—XII кк. башкаруучу династиянын өзгөчө колдоосуна ээ болгон. 

В. Бартольд бул абалды төмөнкүчө сүрөттөйт: 

47 А. Марков. Инвентарный каталог мусульманских монет Императорского Эрмитажа. СП6., 1896. 
48 Кара: Махмуд Кашкарлыктын түрк тилинде басылганы, 1928 г. Салышт. W. Barthold. Vorlesungen... 1932, стр. 
135. 
49 В. Бартольд. Очерк истории  Семиречья, стр. 101; салышт. Ошонуку эле: Туркестан... стр. 323. 
50 А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. 
51 Салышт. H. Heikel. Altertümer... 
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«Кидандар кытайларга окшоп, бардык диндерге, айтмакчы, исламга да бирдей колдоо 
көрсөтүп турган; мусулман тарыхчылары гурхандардын адилеттүүлүгүн макташат (бул, 
бизге гурхандардын несториандар болбогонун баарынан жакшы айгинелеп тургансыйт) 
эмнеси болсо да, мусулмандар өздөрүнүн үстөмдүк абалынан ажырап калышы керек эле, 
бирок андай болгон жок, башка динди туткандар мусулман фанатизминен коопсуз 
болушкан; ошондуктан христианчылык да карахандардын тушунда эркин тарала алган. 
Патриарх Илья III (1176—1190) гурхандардын борборлорунун бири болгон Кашкарда 
(экинчиси Баласагун болгон) несториан митрополиясын түзөт. Аирдин каталогунда 
Кашкар митрополити Кашкардын жана Невакеттин митрополити деп аталган»; демек 
Кашкар митрополиясынын курамына Жети-Суу да кирген». 

Шаарлардын жана шаар калкынын, атап айтканда, кол өнөрчүлөрдүн мааниси менен 
жана ролунун өскөндүгү жогоруда бир нече жолу эскерилген адабий чыгарма «Кудатгу 
Биликте» эң сонун чагылдырылган. Мында мамлекеттин таянычы болгон кол өнөрчүлөр 
менен дыйкандарды ар тараптан ар кандай жакшылыктар менен колдоонун зарылдыгы 
белгиленет. Көчмөндөр жөнүндө жогоруда айтылган эскертүүлөр да өтө кызык, анда 
көчмөндөр менен дайыма ынтымакта жашоонун зарылдыгы жана алар тараптан 
мамлекет үчүн көптөгөн кооптуу жагдайлардын болушун унутпоо керектиги айтылат. Баса, 
карахандар мамлекетине көчмөндөр тараптан келүүчү кооптуу абалдын себептерин да 
«Кудатгу Биликтин» тийиштүү саптары эскертип турат. 

XI—XII кк. карахандар бир тарабынан кидандардын, же кара кытайлардын, экинчи 
тарабынан, канглылардын чабуулдарына дуушар болгон. 

Кара кытайлар, же кидандар — тунгус-манжур тегиндеги эл, — Кыргызстандын 
аймагына жакын аймакка 1017—1018-жылдарда эле ооп келишкен, бирок карахандардын 
мамлекет башчысы Туган-хан тарабынан куулуп жиберилет52. XII к. башы ченде (1125-ж.) 
алар Кыргызстанда кайрадан пайда болушуп, борбору Баласагун шаары болгон батыш 
Ляо деп аталган жаңы династияны түзөт. Бул династияны негиздеген Елүй-даши 1128-ж 
эле карахандар менен салгылашып, бирок жеңилип калат53. 1141-ж кидандар селжук 
султаны Санжардын аскерлерин талкалап, карахандардын мамлекетин ээлеп алат. Кара 
кытайлардын карахандар мамлекетин оңой-олтоң эле жеңип алганы төмөнкү себептер 
менен түшүндүрүлөт, атап айтканда, карахандар мамлекетинде кара кытайлардын бир 
кыйла бөлүгү жашап турган, алар кара кытайлар батыш тарапка биринчи жолу ооп 
келишкенде калып калган бөлүгү болсо керек. Кандай болгон күндө да, 1014-ж. кара 
кытайлардын бир бөлүгү Арслан-хандын ээлигине көчүп келишип, бирок исламды кабыл 
алуудан баш тартышканы менен, карахандарга толук багынып, баш ие тургандыгын 
билдиришет. 1141-ж. уруулаштары басып киргенде жети-суулук кара кытайлар көтөрүлүш 
чыгарышып, бул кара кытайлардын XII кылымдагы жеңип алууларынын ийгиликтүү 
болушуна жардам берген. 

Кара кытайлардын экинчи жортуулуна алардын Монголиядагы жана Түндүк 
Кытайдагы мамлекети 1125-ж. чжурчжендер тарабынан талкаланышы себеп болгон. Кара 
кытайлар ушундан соң енисейлик кыргыздардын аймагына келишип, андан батышка ооп 
кетишет. Эмил дарыясынын боюндагы Чугучактын аймагына өз шаарын курушканда 
алардын саны 40000 боз үйлүү эл болгон54. Алар Баласагундун ээси тарабынан 
карлуктарга жана каңглы урууларына каршы күрөшүү үчүн жардамга чакырылат. Кара 
кытайлардын көрсөткөн жардамы алардын Кыргызстандагы бийликти басып алуусу 

52 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья, стр. 96 ж.к.б. Салышт. W. Barthold.Vorlessungen Über die Geschichte 
der Türken Mittelasiens. стр. 120. 
53E. Bretschneider. Mediaeval Researchers from Eastern Asiatic Sources. «Trübner´s Oriental»  , t. I. London, 1910, 
стр. 219 ж.к.б.; . W. Barthold. Т. II, стр. 789-791. 
54 В. Бартольд.Очерк историиСемиречья, стр. 103; E. Bretschneider. Көрсчыг.; стр. 225— 226. 
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менен аяктайт, ошентип жаңы кара кытай империясы Енисейден Таласка чейинки 
аймакты кучагына алып турган. 

Жувейни (XIII к.) боюнча, Баласагундун басып алынышы төмөнкүчө болгон: «Алар 
Баласагундун аймагына келишет, азыр аны моңголдор Гобалык деп аташат. Бул элдердин 
өз тегин Афрасиабга алып барып такаган эмири болгон... Анын күч-кубаты жок 
болгондуктан, ошол аймактарда жашаган түрк уруулары, карлуктар менен каңглылар ага 
баш ийишпей, анын адамдары менен малына кол салып, карышкырларча талап-тоноп 
турушкан. Бул адам падыша болгон, бирок аларга каршылык көрсөтүп, токтото алган эмес. 
Ал турхан көп сандаган адамдары жана тарапкерлери менен келгендиги жөнүндө 
кабарды угуп, гурханга элчисин жиберет да, өзүнүн күчсүздүгүн жана чабалдыгын 
мойнуна алып, каңглылар менен карлуктардын ээн баштыктарын жана өз билгендерин 
жасап жатканын айтып арызданып, өзүнүн бийлигин өткөрүп берүү үчүн жана оор 
абалдан кутулуу үчүн гурханды борборго келүүгө чакырат. 

Гурхан Баласагунга келип, жолдо өзүлөрү менен ала келишкен падышанын тагына 
отуруп, Афрасиабдын тукумдарын хан наамынан ажыратып, аны Илек Түркмөн 
деп атап, Кем Келошкадан Енисейге (?) чейинки жана Тараздан.....? чейинки аймактар 
менен дубандардын акими кылып жөнөтөт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин, адамдары эс 
алып, малы семиргенде канглыларды басып алат...»55. 

Афрасиабды жеңип алгандан кийин гурхан 1141-ж. өзүнүн кечээки душманы болгон 
карлуктарды коргоп, селжуктардын султаны Санжарга каршы жортуулга чыгат. 1141-ж. 9-
сентябрда Катван талаасында селжуктар талкаланып, көпкө узабастан кара кытайлар 
Бухараны басып алышат (1141 — 1142-жж.). Кара кытайлар хорезмшахтын ээликтерин да 
басып алышып, Атсиз натуралай салык менен бирге, 30000 алтын динар төлөөгө тийиш 
болот. Хорезмшахтардын кара кытайларга баш ийбегендиги үчүн алар хорезмшахтарга 
каршы, мисалы 1171—1172-жж. бир нече жолу жортуул жасаган56. 

Кара кытайлар Женддин ээси Текепггин өтүнүчү боюнча Хорезмге да каршы жортуулга 
чыгат. Текеш Ил Арслан өлгөндөн кийин, өзүнүн энеси Турхан тарабынан такка 
отургузулган иниси Султан-шахка баш ийүүдөн баш тартат. Ошондуктан Текеш биринчи 
гурхандын кызы, кара кытайлардын ханышасына жана анын күйөөсү Фумага кайрылат. 
Фума Текешти Хорезмге алып келип, ал жерде Султан-шах жана энеси Турхан 1172-ж 
декабрда тактыны урушсуз эле Текешке өткөрүп беришет. Гурхандын биринчи мураскер 
кызы көпкө узабай каза болуп, такты анын энесине, «гурхандын жесирине жана анын уулу 
Мухаммедге» өтөт; Мухаммеддин өз ысмы Е-лүй-и-ле» болгон57. 

Биринчи гурхан өлгөндөн кийин кара кытайлардын тактысын көп учурда аялдары жана 
гурхандардын кыздары ээлеп турушкан же жашы жете элек мураскорлордун энелери 
убактылуу башкарып турган. XII к. 70-жылдарына карата алар (мүмкүн кара кытайлардын 
өзүлөрү гана) 84000 боз үйлүү эл болуп калган. 

Көпкө узабастан Текеш кара кытайлар менен мамилесин үзөт, ошондо кара кытайлар 
бу жолу өзүлөрүнүн мурдагы душманы болгон Султан-шах менен бирге Текешке каршы 
аттанат, бирок мындан өзгөчө натыйжа чыккан эмес. Кара кытайлардын аскерлери 
Хорасан менен Мервге каршы жортуулга чыгышып, ошол убакта болсо керек, Балхты 
ээлеп алышат. Балхта алардан кийин түрк бети калып, ал кийин кара кытайлардын 
вассалы болуп турат. 1198-ж. кара кытайлар Таникунун Жол башчылыгы астында 
хорезмшахка анын Самомдун ээси Гузганга каршы күрөшүнө жардам берет, бирок Гиас 
ад-Динден жана гуриддерден жеңилип калып, чегинип кетүүгө аргасыз болот. 1204-ж. 

55 С. Волиндин котормосу. 
56 В. Бартольд. Түркестан... стр. 361. 
57 В.Бартольд.Очерк истории Семиречья,стр. 105; ошонуку эле. Түркестан...стр.363 
Ж.К.6. 
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гана кара кытайлар гуриддерди талкалап, жеңишке жетишет. Бирок көпкө узабастан, 
хорезмшах Мухаммеддин такка отурушу менен кара кытайлардын саясый үстөмдүгү 
кыйроого учурайт. 

Кара кытайлардын мамлекетинин кулашы XIII кылымдын башы ченге туура келет. 
Мында Күчлүк жетекчилик кылган батыш моңгол уруулары чечүүчү роль ойногон. Күчлүк 
карлуктук Мамду-хан менен келишим түзүп, 1209-ж. кара кытайларга каршы жортуулга 
аттанат. Ал Өзгөндү ээлеп, казынаны басып алат. 1210-ж. хорезмшах Мухаммед 
Самарканддын ханы Чжан менен бирдикте кара кытайларга каршы аттанат. Бул окуя XIII 
кылымдын тарыхчысы Жувейнинин эмгегинде толук баяндалат. 

«Кара кытайлардын гурханына кабар жеткенде ал падышаларча кийим (тираз) 
тиктирип кийген, турган жери Тараз болгон Таянгуга ыкчам аракет кыл деп буйрук берет. 
Таянгу сансыз аскер чыгарып, текеберденет. Султан (Мухаммед) Сыр-Дарыяны кечип 
өпсөндө аскерлерди алып өтүү үчүн салынган көпүрөнү сууга агызып жиберүүгө буйрук 
берет... Ал Иламыш талаасына жеткенде Таянгу каарман жоокерлери менен бирге 
менменсинип, өзүнүн күчүнө, сансыз көп колуна жана курал-жарактарына ишенип алып, 
акылдан адашып, султан Сейхунду кечип өтө албайт деп, тагдырдын жазмышын тоотпой 
койгон. Аскерлердин кагылышы 1210-ж. август-сентябрда болот»58. 

Хорезмшах менен Султан Осмон Таразга келип жеткенде «ал жерде өзүнүн күчтүү 
аскерлери менен Таянгу турган. Ал да аскерлерин кароодон өткөрүп, салгылашка чыгат. 
Алар бетме-бет келип турушканда, эки тараптан тең чабуулга өтүшүп, бир тараптын сол 
флангасындагылар экинчи тараптын оң флангасындагыларды сүрүп жөнөйт. Эки тарап тең 
чегинишип кетишет, гурхандын аскерлери кайтып келишет, Таянгу болсо душмандын 
колуна түшүп калат. Султан Мухаммед да кайтып келет. Кытайлардын колу кайтып 
келатканда жолдогуларды, аймактардын жана өз букараларынын арасында кыйратып, 
талап-тоноп, өлтүрүп, бейбаштык кылышып, оюна келгенин иштешет. Булар Баласагунга 
келип жетишкенде, шаардын калкы Султан шаарды ээлеп алат деп ойлошуп, дарбазаны 
коргошот. Кара кытайлардын аскерлери бул жерге келип жеткенде аларды да шаарга 
киргизбей, салгылаш башталат, шаардыктар (кара кытайлардын) артынан Султан келет 
деп ойлошуп, 16 күн катуу салгылаш болот. Махмуд Тай жана гурхандын эмирлери 
аларды тынчытууга чакырышып, кеңеш беришсе да ишенишпейт. Акыры, кытай аскерлери 
туш-тараптан чогултулуп, султандын аскерлериндеги пилдерди алып келишип, дарбазага 
айдашып, аны талкалашат. Аскерлер бардык тараптан күч көрсөтүшүп, шаарга кирип, 
бардыгын кылычтап, эч кимге ырайым кылышкан жок. Алар үч күн кырышты. 
Өлтүрүлгөндөрдүн ичинде 7000 урматтуу, атактуу (адамдар) болгон, Гурхандын аскерлери 
олжонун көптүгүнөн абдан байышты...»59. 

Баласагундун басып алынышы ошол эле убакта кара кытайлар үчүн кыйроо да болгон, 
алар гурхандан казынаны талап кылышат. Күчлүктүн эрки менен анын өзгөчөлүү 
регентчилиги астында тактыны дагы эки жыл гурхан ээлеп турат, бирок Күчлүк 1217-жылга 
чейин аймактын иш жүзүндөгү кожоюну болгон. 

Күчлүк хажиб деген титул менен канааттанат. Учурунда бул окуяларга хорезмшах 
активдүү катышат, анткени кара кытайлык аскерлердин бир бөлүгү хорезмшактын 
карамагына өтүшүп, Күчлүктөн анын карамагындагы ээликтеринин жарымын бөлүп 
берүүнү талап кылышат. Күчлүк макул болбойт. Ошол учурда ал Чыгыш Түркстанга төрт 
жолу аттанып(1211 —1214), эгин-оруп жыюу маалында эгин жок кылынып, натыйжада 
ачарчылык башталып, тургундар Күчлүккө багынууга аргасыз болушкан. 

58 С. Волиндин котормосу. Салышт. В. Бартольд. Түркестан..., стр. 882 ж.к.6. 
59 С. Волиндин котормосу. 
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Күчлүктүн жортуулунан кооптонуп, Самарканддын ээси Испижабдын, Шаштын, 
Фергананын жана Касандын калкына үйлөрүн таштап чыгып кетүүгө, турак жайларын 
талкалап салууга буйрук берет. 1218-ж. моңголдор Күчлүккө каршы экинчи жолу 
жортуулга чыгышат (биринчи жолкусу 1211-ж., Хубилай Нойон). Бул жолу моңголдордун 
колуна Жебе Нойон жетекчилик кылат. 

1208-ж. эле Чынгыз-хан Эртиштин боюнда Күчлүк башчылык кылган наймандарды 
жана Тухтабики башчылык кылган меркиттерди талкалайт. Наймандар кара кытайларга, 
меркиттер кара кытайлардын вассалы, уйгур идикутуна, Уйгурияга кире качышат. 
Идикуттун күч алышы ага гурханга каршы чыгууга жана Чынгыз-хан менен келишим 
түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул көтөрүлүштүн натыйжасында гурхандын койгон акими 
Шаукем өлтүрүлөт. Көпкө узабай меркиттер Түндүк Кыргызстанга Күчлүккө качышат. 
Бирок ошол учурда эле, ба. 1208-ж. кара кытайлардын күч-кубаттуулугуна моңголдор 
тарабынан катуу сокку урулган болучу. 

1211-ж. моңголдор Жети-Суунун түндүк бөлүгүн басып алышат, бул жерде аларга кара 
кытайлардын акимин өлтүргөн карлуктардын Арслан-ханы кошулат. Ошол тушта 
Алмалыкты Бузар ээлеп алат, ал Тогрул-хан деген титулдуу болуп, Жучунун кызына 
үйлөнүп, Чынгыздын вассалы болуп калат. Бирок моңголдордун андан аркы жортуулдары 
токтойт, анткени алар Кытай менен согуш баштап, негизги аскер күчтөрү ошол жакка 
чакырылып кетет. Моңголдор кеткен учурда Күчлүк күч ала баштайт, Күчлүктүн 
мусулмандарга карата жек көрүмчүл мамилесинен жана алым-салыктын күчөшүнөн улам 
алар кара кытайлар менен Күчлүктүн элдешпес душманы, ал эми диний ишенимге эркин 
жол койгон моңголдор менен союздаш болуп калышат. 

Кыпчактар менен болгон согуштан жана ички өз ара кагылышуулардан колу 
бошобогон хорезмшах өзүнүн диндештерине жардамга келе алган эмес, ал эми Самар- 
канддын ээси өз алдынча активдүү кийлигишүүгө өтө чабал болгон60. Моңголдор Күчлүк 
тарабынан куугунтукталган мусулмандардын көтөрүлүшүнө таянып, Баласагун менен ага 
көз каранды болгон Фергана согушсуз багынып беришет, ошондуктан моңголдор аны 
Гобалык — б.а. «жакшы шаар» деп аташат. Моңголдордун Кыргызстанды андан ары 
жеңип алышы (бул биздин изилдөөбүздүн маселесине кирбейт) XIII кылымдын 20-
жылдарына карата Кыргызстандын Моңгол мамлекетинин системасына киришине алып 
келет61. 

Кара кытайлардын Кыргызстандагы үстөмдүгү өзүнүн олуттуу изин калтырган. Кара 
кытайлардын башкы өкүмдары гурхан болгон. Бул сөздүн мааниси ачык эмес. Муну 
«хандардын ханы» деген синоним катарында да талкуулашат62. Кара кытайлар өлкөнү 
талап-тоногон эмес, үй башынан салык чогултуу менен гана чектелишкен, салык 
чогултуунун мындай түрүн алар Кытайдан алышкан. 

Кара кытайлар жаңы шаар курушкан эмес, өзүлөрүнүн ордосу катарында Баласагунду 
пайдаланышкан; эски шаардын шахристанынын түштүк-чыгыш бурчуна өздөрүнүн 
«махалласын» курушкан. Алардын ордосу Хосун-Орду деп аталган. Кара кытайлар 
карахандардын империясын басып алгандан кийин аны уделдерге бөлбөй, анын ар кайсы 
аймактарына өздөрүнүн салык чогултуучуларын дайындап коюу менен чектелишкен. 

Салык чогултуучулардын көзөмөлгө алынбаган иш-аракеттери мамлекетте тез-тез 
нааразылыктарды пайда кылып турган. Кыргызстан кара кытайларга кытай маданиятынын 
киришинин жаңы толкунун алып келгени үчүн милдеттүү. Кара кытайлардын борбору 
Баласагунда чыгыш туркстандык усталар тарабынан тургузулуп, кооздолгон будда 
храмдары болгон. Кытай маданияты бул жерде орто-азиялык маданият менен 

60 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья, стр. 111—112. 
61В. Бартольд. Түркестан... стр.432. 
62 W. Barthold. Vorlesungen... стр. 123. Бартольд «гурхан» сөзүндө «гур + хан» деген эки түрк титулу бар дейт. 

www.bizdin.kg



жуурулушуп кеткен, ошол себептен кытай жана орто-азиялык буюмдар менен катар, 
археологдор эки маданияттын айкалышынан келип жаралган чыгармаларды — орто-
азиялык зергерлер тарабынан согулган кытай тыйындарын да таап жатышат. Мында 
кытайлык курулуш техникасы — черепица, чаптамалар (налепы), кан түрүндөгү дубалды 
жылытуучу система (дубалдын ичине ысыган аба жүгүртүлүүчү мор) олуттуу орунду 
ээлейт. 

Адамдын боюнан бир аз бийигирээк келген Будданын таш статуясынын сыныктары 
чоң кызыгууну туудурат. Будданын статуясынын өзгөчөлүгү жана аны курчап турган 
нерселер (бодхисатвалар, Будданы кайтарган мифтик жырткычтар, бакалар, лотостор 
ж.б.) искусствонун түндүк кытайлык буддалык үлгүсүн ачык көрсөтүп турат, булар өз 
кезегинде классикалык искусствонун эң сонун үлгүлөрүн мурастап алган. Биз казып ачкан 
храмда дубалга чапталып жасалган жасалгалардын тобу да өтө ар түрдүү болуп чыкты. 
Чоподон жасалган, ботаниктер Hinka Biloba (И. В. Выходцевдин аныктамасы) атаган ыйык 
будда жыгачынын бутактарын өзгөчө белгилесе болот. Бышырылбаган чопо статуялардын 
(кийимдин бүгүштөрү бар торстор (башы, буту, колу жок адам тулкулары), буддалык 
таризде таралып, жасалгаланган чачтар д.у.с.) бир кыйла көп сандагы сыныктары 
храмдын өтө бай шөкөттөлгөнүнөн кабар берет. Табылган нерселерге караганда кара 
кытайлар уйгур жана тибет жазууларын пайдаланышса керек. 

Кара кытайлардын кеңири соода байланыштарын Кытайда, таңгуттарда жана Орто 
Азияда жасалган карапалар сыяктуу табылгалар далилдеп турат. Кара кытайлардын 
тушунда несториан агымындагы (толк) христианчылык олуттуу түрдө тараган, а түгүл 
Кашкарда митрополия болгон (1176—1190-жж.), Кашкар митрополити «Кашкардын жана 
Невакеттин митрополити» деген титул алып жүргөн, б.а. митрополиянын курамына 
Кыргызстан да кирген. Чоң Чүй каналынын курулушунда кара кытай маданиятынын бир 
топ эстеликтери табылды. 

Кара кытайлар, же кидандар, биз жогоруда айткандай, Чүй өрөөнүндө өзүлөрүнүн 
Силяо деген жаңы династиясынын борборун негиздешкен. Силяонун борбору биз 
тараптан байыркы Баласагун шаар урандысынан ачылды, бирок Чүй өрөөнүндөгү башка 
конуштары ушул күнгө чейин белгисиз. Эми Лебединовка кыштагынын аймагындагы кара 
кытай маданиятын көрсөтүүгө болот. Мында Будданын бата берип турган позадагы 
статуэткасы табылды, бул гандхар (түндүк миндиялык) үлгүсүнө ачык эле окшоштурулуп 
жасалган. Будданын байыркы үлгүдөгү баш кийими өзгөчө көрүнүшкө ээ. Будда отурган 
пьедесталда аны кайтарып турган итке окшош мифтик жандыктар бар, сол бурчунда чачы 
өрүлгөн, тизелеп отурган момун позадагы адамдын сүрөтү турат. Бир нече жолу 
эскерилген Александровск. шаар чалдыбары кара кытайлар маданиятынын дагы бир 
очогу болгон. 

Бул жерде Мамай аңынын оң жээгинде карапачылардын махалласы казылды, ал эки 
бөлүктөн: карапачылардын устаканасынан жана курулуш материалдарын даярдоочу 
устаканадан турат. Жараксыз болуп калган карапалардын жана талкаланган карапа 
мештеринин өтө көптүгү бул жерде байыркы карапа борбору болгонун айгинелейт. Кара 
кытайлардын карапалары карахандардыкынан өзгөчө деле айырмаланбайт. Булар 
негизинен эки типтеги идиштер — кыска, жоон келип, илмек сыяктуу туткасы бар карапа 
идиштер жана бир туткалуу бийик карапа идиштерден турат. Курулуш материалдар да 
көңүл бурарлык: чарчы кыштар, кездеме шаблонунда жасалган, томологураак келген, 
бозомук-көгүш түстөгү черепицалар бар. Айрыкча, жогору караган маңдай калканчыгы 
бар, жалпак догоо түрүндөгү черепицага орнотулган тик жыгач таякча (коньки) өтө 
кызыгууну туудурат, сыягы, анда буддалык триптихтин — борборунда Будданын, анын эки 
жагында бодхисатвалардын стилдештирилген сүрөттөрү турса керек. 
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Карапачылардын махалласынан башка да, мында ошол эле мезгилдин көрүстөнү да 
ачылды. Көр үчүн ачык чуңкур казылып, анын капталдары тик бурчтуу чийки кыш менен 
капталып, үстү чатырчаланып жабылган. Кердө өлүктүн башы түндүккө каратылган. Буюм-
тайымдары өтө жарды. Негизинен бир аз сүйрүрөөк келген, четтери тордолуп 
саймаланган нефрит жасалгалар учурады. Булар (жогорку бөлүгүндө тегерек көзөнөктөрү 
бар) металл сөйкөлөргө илип коюу үчүн пайдаланылган. Башка да, ушундай эле 
формадагы, бирок кулпунун тешигиндей тешиги бар, курдун таралгасы катары 
пайдаланыла турган түрлөрү жолукту. Чоң Чүй каналынын курулушунун натыйжасында 
биринчи жолу, кара кытайлардын датасы так болгон көрүстөнү табылып отурат. 

1938—1940-жылдардагы археологиялык экспедициялардын материалдарына 
караганда, кара кытайлардын ролу Чүй өрөөнүнө кытай маданиятынын, анын ичинде 
буддизмдин киришинин жаңы күч алышынан көрүнгөн. Бул ЧЧКынын материалдары 
менен ырасталып, алардын маданияты жөнүндөгү түшүнүгүбүздү кеңейтти. Сөөгү 
отургузулуп, бети түштүккө каратылып коюлган адамдын мүрзөсү да ушул эле мезгилге 
таандык кылынууга тийиш, анын жанына аты да көмүлгөн, ошондой эле сун доорунун 
кумурасы жана белон чөйчөгү бар. Кытай иероглифтери бар селадон табагынын 
фрагменттеринин жана сун доорунун кытай карапасынын башка бир катар көркөм 
көчөттөрдүн табылышы кара кытайларга байланыштуу экендиги шексиз. 

Енисей кыргыздарынын Тянь-Шанга ооп келишинде кара кытайлардын үстөмдүгү да 
олуттуу мааниге ээ болсо керек, анткени алардын мамлекети Енисейден Таласка чейин 
созулуп жаткан болучу. Сыягы, кыргыздардын Тянь-Шанга кезектеги (үчүнчү жолку) ооп 
келиши ушул мезгилге туура келиши ыктымал. 

Карахандардын жана кара кытайлардын үстөмдүктөрүнүн тушунда Кыргызстандын 
элдери феодалдык мамилелердин өнүгүү жолуна биротоло, бекем түшүп калышкан 
болучу. Моңгол басып алуулары бул кыймылды тездеткен окуя болду. бирок бул тема 
биздин эмгегибизге кирбейт. 
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КОРУТУНДУ 
       Кыргыздардын жана Кыргызстандын моңгол басып алууларына чейинки тарыхы биз карап 
чыккандай, тарыхый өнүгүүнүн негизги үч этабын — алгачкы жамааттык, кул ээлөөчүлүк 
коомдорду жана феодалдык коомдун башталыш этабын басып өткөн. 

Кыргыздардын тарыхы эң эле байыркы замандардын тереңине, б.з.ч. IV миң жылдыкка барып 
такалат, бирок Енисей урууларынын тарых башталардан мурдагы басып өткөн жолу кыргыз 
урууларынын түзүлүшүнүн доору деп эсептөөгө болот. Байыркы замандардагы Енисей 
урууларынын курамында б.з.ч. 1 миң жылдыктын акыры ченинде түзүлгөн биринчи кыргыз 
урууларынын түпкү уюткусу гана жарала баштайт. Мына ошол мезгилден бери тарта Енисейдин 
кыргыз урууларынын Тянь-Шань менен байланышы башталып, ал байланыш Енисей менен Тянь-
Шань бир бүтүн мамлекеттин — XII кылымдагы кара кытайлардын мамлекетинин курамына кирип 
турган мезгилде өзүнүн толук көрүнүшүн тапкан. Ошентип жогоруда баяндалган тарых ошону 
менен эле бирге кыргыз элинин жаңы мекенинин түзүлүү тарыхы да болуп саналат. 

Биз тараптан берилген тиркемедеги (315-6. кара) кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы 
боюнча эң маанилүү окуялардын синхрондуу таблицадан Тянь-Шань жана Енисей сыяктуу, бири-
биринен алыс турган аймактардын тарыхый жактан кандай байланышта болуп келгени өтө 
далилдүү көрүнүп турат. 

Алсак, мисалы, коло доорунда, түндүк кыргыз вариантынын жергиликтүү айырмачылыктарына 
карабастан, биз Енисейдин гана эмес, Алтайдын да синхрондуу эстеликтери менен да окшош 
белгилерин байкайбыз. Эң көбүрөөк окшоштук андронов этабы боюнча аныкталды. Кыргызстанда 
Енисейдеги афанасьев маданиятына окшош маданиятты биз ушул күнгө чейин билбейбиз. Бирок 
таш доорунда айлана тегеректеги аймактарда калк байырлап турганы жөнүндөгү кыйыр 
маалыматтар жана бул жерде табылгандар — Кыргызстандын колосу — ал колонун казакстандык 
очогунун күчтүү таасири астында калыптанганы менен, сырттан алып келинбеген, жергиликтүү 
көрүнүш экенин айтып турат. 

Жергиликтүү өзгөчөлүктөр скиф дооруна карата күч алат, бул жөнүндө VI бапта жетишерлик 
толук айтылды. Бул мезгил үчүн мүнөздүү нерсе, Енисейде да, Тянь-Шанда да иш жүзүндө бир эле 
расалык тип, биз динлиндик деп атаган расалык тип жашап турган. Ушул мезгилден бери тарта 
Енисей менен Тянь-Шань Борбор Азиянын саясый окуяларына тартыла баштайт. 

Алсак, б.з.ч. акыркы кылымдарда бул жердин экономикасына, социалдык түзүлүшүнө, 
расалык жана этностук тибине гуннулар олуттуу таасир көрсөтөт. Енисей жана Тянь-Шань — 
борбор азиялык мамлекеттер үчүн эки фронт болгон. Гуннулардын жортуулдары усундарга да, 
Енисей кыргыздарына да бирдей даражада багытталып турган. Бул байланыштуулук Чжи-Чжи 
шанүйдүн жортуулдарынан алда канча олуттуу даражада өз көрүнүшүн тапкан. Кыргыздардын 
енисейлик жана тянь-шандык болуп эки бутакка бөлүнүп кетиши ушул мезгил менен байланыштуу 
болгон. 

Борбор Азияда сянби уруулары, кийин тоба уруулары үстөмдүк кылып турган доордо да ушуга 
эле окшош абал түзүлгөн. Мунун айырмасы эле айтылган уруулардын Енисей менен байланышы 
гуннулар үстөмдүк кылып турган Тянь-Шань менен байланышына караганда бир кыйла бекем 
болгон. V кылымда жужандардын Енисейге жана Тянь-Шанга жасаган жортуулдарынын 
натыйжаларынын ар түрдүү болушу бул аймактардын андан аркы өнүгүү жолун тандап алуусунда 
олуттуу таасир тийгизген. Енисейде көчмөн маданият өнүгүүсүн улантып жатканда, Тянь-Шанда 
көчмөн маданият менен катар отурукташкан конуш жайларда согду маданияты да өнүгүүгө 
мүмкүнчүлүк алат. Юебан уруулар союзунун жужандарга каршы ийгиликтүү күрөшү жужандардын 
Жети-Сууга кирип келишине тоскоолдук кылып, Чүй өрөөнүндө согду оторчулугунун өнүгүшүнө 
мүмкүндүк түзгөн. Эгерде б.з. алгачкы кылымдарында Енисей менен Тянь-Шандын 
маданиятындагы айырмачылыктар жаңыдан гана белгиленип жаткан болсо, эми булардын 
маданияттарынын өнүгүшү жагындагы айырмачылык улам барган сайын көбүрөөк сезилээрлик 
боло баштайт. 

Гуннулардан кийин, экинчи, кубаттуу, борбор азиялык түзүлүш болгон түрк кагандыгы бир аз 
даражада болсо да бириктирүү процессин ишке ашырды. Бирок Моңголия жана Жети-Суу 
урууларынын өнүгүү өзгөчөлүктөрү кагандыктын экиге: чыгыш жана батыш кагандыктарына 
бөлүнүп кетишине алып келет. Батыш түрк кагандыгына кирген Тянь-Шань урууларынын 
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экономикалык жана саясый үстөм абалы аларга енисейлик кыргыз урууларына каршы эки жолу 
олуттуу түрдө курал күчүн колдонууга мүмкүндүк берген. 

Моңголияда Чыгыш түрк кагандыгынын кулашы эл аралык кырдаалды олуттуу түрдө өзгөртүп 
жиберген. Кытай активдүү чыга баштайт, бирок ал бул учурда (байыркы мезгилдегидей эле) Орто-
Азияга көбүрөөк көңүл бурат. Тынч келип-кетчү зыяратчылар эми таланттуу кол башчылар (Сюань 
Цзан жана Судинфан) менен алмашылат. 

Кытайдын мындай «бир жактуу» умтулуусун чыгыш уруулары пайдаланышат. Түрктөрдүн 
түндүгү кытай протекторатына каршы көтөрүлүштөрдүн очогуна айланат. Кытайга элчилерди 
жиберүү эми кытай акимдерине каршы көтөрүлүштөр менен алмашылат. Батыш түрктөрүнүн 
тынымсыз жүргөн согуштук аракеттери, алардын Тибет менен коалиция түзүшү арабдарга 
бекемденип алууга, Орто Азияга кытай таасиринин киришине каршы тоскоолдук түзүүгө 
мүмкүндүк берип, түндүк түрктөрүнүн аракеттенүүсүнө шарт түзөт. Чыгыш түрк кагандыгы кайра 
калыбына келет. 

Мурдагы борбор азиялык мамлекеттердей эле түрк кагандыгы да бир эле убакта эки фронтко 
каршы күрөш жүргүзөт: Енисей менен Тянь-Шань бир эле убакта чыгыш түрк кагандарынын көз 
кырында турат. 

Тянь-Шандын борбор азиялык окуялардан четте калышы (Кытайдын аракетинен улам) жана 
Борбор Азия урууларынын өз ара ички согуштардан улам начарлашы Енисей кыргыздарына баш 
көтөрүп чыгууга мүмкүндүк берет. X кылымда, 745-ж. кыргыздар уйгурлар менен бирге чыгыш 
түрктөрүн талкалоого катышкандан кийин Борбор Азиянын иштерине жигердүү кийлигишүүгө 
өтөт. IX—X кк. — Енисей кыргыздарынын жеңиштеринин доору, баатырдык «Манас» эпосунун 
жаралуу доору. Бул мезгилде Тянь-Шань да Орто Азиянын саясый турмушуна тартыла баштайт. 
Карлуктар менен карахандардын мезгилдери Тянь-Шанды Орто Азиянын ажырагыс бир бөлүгүнө 
айландырат — бул аймакты согдулук оторлоштуруудан бери тарта алда канча сезилээрлик түрдө 
байкала баштаган процесстер аяктайт. 

Бирок енисейлик кыргыздардын мамлекетиндеги экономикалык кырдаал (V бапты кара) 
(кидандардын кысымы астында) саясый жактан да ийгиликсиз аяктап, Енисейдеги кыргыз 
мамлекети кулайт. Андан ары Тянь-Шандын жана Енисейдин мамлекеттери үчүн моңгол басып 
алуулары чоң алааматты алып келет. 

Жогоруда айтылгандардан көрүнүп тургандай, байыркы доордо кыргыздар Азия материгинин 
алдыңкы элдеринин бири болгон, ал эми Кыргызстандын аймагында болсо ошол кездеги, өзгөчө 
б.з. VI кылымынан бери тарта Орто Азия элдеринин келечек тагдырларын аныктаган бир катар 
мамлекеттик түзүлүштөр пайда болгон. 

Кыргыз эли айрым бир доорлордо (кыргыздар Моңголияда) саясый гегемон гана болуп 
саналбастан, башка элдер менен бир катар, Орто Азияда жогорку маданиятты да жигердүү 
түзүүчүлөрдүн бири болгон. 

Кыргыз эли жана анын маданияты моңгол басып алууларынын учурунда өтө катуу начарлоого 
кабылган. XIII кылымдын башы ченде Кыргызстандын аймагында болуп өткөн мусулмандар менен 
кара кытайлардын ортосундагы отурукташкан шаарлар менен көчмөн канглылардын жана 
карлуктардын ортосундагы согуштарга байланышкан окуялар өлкөнү, эң болбоду дегенде 
Баласагун, Өзгөн, Тараз ж.б. ири борборлорду катуу алсыратып койгон. Бул борборлордун 
алсырап калышы Жети-Суунун шаарларын Жебе Нойондун аскерлерине оңой-олтоң жеңип алууга 
мүмкүндүк берген шарттардын бири болгон. 

Күчлүктүн моңголдорго каршылык көрсөткөнүнө карабастан, анын ролу Орто Азияга 
моңголдордун басып кириши үчүн «эшикти ачып берүү» менен чектелди. Келечектеги моңгол 
империясынын үлгүсү болгон империяны түзгөн кара кытайлар болсо моңголдордун басып 
киришине бир кыйла өбөлгө түзүп койгон эле. 

XIII кылымдын башы ченде Түндүк Кыргызстандын талкаланышы Орто Азия менен Чыгыш 
Европаны багынтуунун башталышы болду- Кыргызстандын аймагында эки кылым бою турмуш 
токтоп, дыйканчылык жок кылынып, шаарлар кыйрап, урандыларга айланды; археологдор шаар 
урандыларын казганда моңгол дооруна таандык болгон катмардан өрттөрдүн жана 
кыйроолордун издерин көп жолу учуратышты. 

Кылымдар бою түзүлгөн маданият кыйрап, бир кездеги кубаттуу цивилизациянын көптөгөн 
жетишкендиктери жок кылынат. Тарых жүздөгөн жылдарга артка сүрүлүп ташталат; 
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моңголдордон кийинки мезгилдерде да Кыргызстандын аймагында чагатайлардын, 
калмактардын жана кыргыздардын көчмөн маданияты кайтадан өкүм сүрөт. Кийинчерээк 
маданият кайра тирилип, Тимурилердин тушунда (XIV— XV кк) гана бир кыйла жогорку деңгээлге 
көтөрүлөт, бирок бул да көпкө созулган эмес. 

Өткөндөгүлөр урандылардын алдында калып, жок болуп кеткенсип, урпактардын 
маданиятында алардын изи калбагандай болуп көрүнгөнсүйт. Бирок Тянь-Шандын байыркы 
маданиятын мурастап калгандар жок болуп кеткен эмес. Алар Тянь-Шанга көөнө замандарда ооп 
келген кыргыз эли болучу. 

Алыскы Енисейден Тянь-Шанга дээрлик эки миң жыл бою көчүп келе беришип, кыргыздар 
Тянь-Шандын элдеринин зор маданий-чыгармачылык ишмердиктеринин замандаштары жана 
катышуучулары болгон. 

Енисейден келген кыргыздар «жапайы» эл болгон эмес. Алар Енисейде салыштырмалуу 
алганда жогорку маданиятка ээ болушкан. Кытай булактары кыргыздарда көптөгөн кол өнөрчүлөр 
болгонун билдирип, бир катар кыргыз шаарларын санап көрсөтөт, алардын ичинен, баарынан 
мурда, Ийлан Чжоуну көрсөтүүгө болот. 

Өткөн доордо енисейлик кыргыздар кол өнөрчүлөрү, айрыкча темир усталары менен 
даңктанышкан, алардын буюмдары Кыргызстанга мурда эле тааныш болгон. 

Тянь-Шанда кыргыздар көчмөн турмушта жашоосун уланта беришкен, бирок алардын бир 
бөлүгү шаарларга да жашай башташкан. Кыргыз элинин акыл-эсинде, фольклорунда жана элдин 
чыгармачылыгында өздөрүнүн өткөндөгү маданий баалуулуктарын сактап калышкан. 

Моңгол басып алууларынын натыйжасында өлкө кыйроого туш болуп, андан кийинчерээк 
ойроттордун бир нече жолку кыйраткыч жортуулдарын башынан кечирсе да, өлкөдө 
«могулстандын жапайы арстандары» жашап жана өз эркиндиги үчүн күрөшүп жаткан болучу; XVI 
кылымда кыргыздарды алардын замандашы Мухамед Хайдер ушундайча сыпаттаган. Өздөрү да 
көчмөн эл болгондуктан кыргыздар көчмөн моңголдор менен ойроттордун басып киришинен 
улам анчалык катуу жабыркаган эмес, алар б.з. V—XII кылымдардагы Кыргызстандын гүлдөп 
турган маданиятынын бирден бир мурастап, сактап калуучулары болгон. 

Кыргызстандын моңгол дооруна чейинки маданиятынын гүлдөп турган доорундагы кыргыз 
оймо-чиймелери, элдик фольклор бардыгын болбосо да, көп нерсени өзүндө чагылдырып кала 
алган. Шырдактар менен туш кийиздердин оймо-чиймелери менен саймаларынан — 
согдулуктардын ыйык кушу кыргоолдун, IX—X кк. дагы карахандардын кооз розеткаларын, VII—
VIII кк. сасанилик оймо-чиймелүү тегерекчелердин, кытайлардын бакубатчылыктын, 
жетиштүүлүктүн жана турмуш жыргалчылыгынын символу — «таотьенин», VIII—X кк. 
карлуктардын геометриялык чиймелерин, XI—XII кк. штамптын сүрөттөрүн, азыр шырдактарга 
түшүрүлүп жаткан кочкор мүйүздөрдүн түрлөрүн, байыркы плиталардагы сүрөттөрдүн жана башка 
көптөгөн-көптөгөн нерселердин үлгүлөрүнүн кайталанышын көрүүгө болот. 

Элдик фольклор, айрыкча «Манас» эпосу да ошондой эле байыркыдан келаткан мурас. 
Көкөтөйдү көмгөндө, анын сөөгүнөн этин шылып алып салуу жөнүндө айтылган жери өлгөн 

адамды көмүүнүн зороастриялык салтын эске салып турган жокпу? Ал эми Манастын Бейжинге 
казаты — бул IX кылымдагы Яглакар-хандын Бешбалыкка жасаган жортуулу жөнүндөгү эскерүүнүн 
эле өзү эмеспи ж.б. д.у.с. 

Кыргыз элинин маданиятында Кыргызстандын тарыхый өнүгүүсүнүн узакка созулган, татаал 
доорлорунда жаралып, калыптанган байыркы, бийик, көчмөн маданияттын изи бүгүнкү күнгө 
чейин сакталып келе жатат. 
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КЫРГЫЗДАРДЫН ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАРЫХЫ БОЮНЧА ЭҢ 
МААНИЛҮҮ ОКУЯЛАРДЫН СИНХРОНДУУ ТАБЛИЦАСЫ 

 
(Енисей жана Тянь-Шань) 

Б.з.ч. III миң жылдык. Малды жайытта 
кайтарып багуу тибиндеги мал 
чарбачылыгынын калыптанышы. Афанасьев 
маданияты. 
 

Б.з.ч. X—VIII кк. Карасук маданиятынын түндүк 
кыргыз варианты (Жайылма, Нарын, Каргалы). 

Б.з.ч. II миң жылдык. Андронов маданияты. Б.з.ч. VII—IV кк. Сак уруулар союзу (Ысык-
көлдүк курмандык буюмдары; Талас 
көрүстөндөрү — Айры-Там, Чим-Тюэ, Жээк). 
 

Б.з.ч. X—VIII кк. Карасук маданияты. Б.з.ч. 209—201 жж. Усун уруусунун атынын 
биринчи жолу эскерилиши. 
 

Б.з.ч. VII—IV ж Скиф тибиндеги Тагар 
маданияты (I—II этаптар). 

Б.з.ч. III к. — б.з.ч. 176—140-жылдардагы 
Жети-Суунун алгачкы көчмөндөрүнүн усун 
маданияты. Сактардын Тянь-Шандан кетиши 
жана усундар бийлигинин калыбына келиши. 

Б.з.ч. III к. — б.з.ч. I к. Тагар маданияты, III 
этап. 

Б.з.ч. 136 — 128-жж. Чжан Цяндын усундарга 
келиши. Б.з. чеги. Усундардын түндүк-
батышка ооп кетиши. 
 

Б.з.4.99-ж Ли Линдин Хягас аймагына сүргүнгө 
айдалышы. 

Б.з.ч. 90-жылдар. Усундардын Чыгыш 
Түркстанга ооп келиши. 
 

Б.з.ч. 70-жылдар. Линлиндердин (жана 
кыргыздардын?) гуннуларга каршы чыгышы. 

Б.з.ч. 70-жылдар. Усундардын Кытай менен 
бирдикте, кийин динлиндер жана ухуандар 
менен бирге гуннуларга каршы чыгышы. Б.з.ч. 
60—50-жылдар. Усундардын үстүнөн Кытай 
протекторатынын орношу. 
 

Б.з. III миң жылдык Малды жайытта кайтарып 
багуу тибиндеги мал чарбачылыктын 
калыптанышы. 

Б.З.Ч. 49—48-ж. Чжи-Чжи шанүйдүн 
жетекчилиги астында түндүк гуннулардын 
енисейлик кыргыздарга аттанышы. 
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Б.з. II миң жылдык. Андронов маданиятынын 
түндүк кыргыз варианты (Сокулук, Кайыңды). 

Б.з.ч. 47—46-ж Чжи-Чжинин жетекчилиги 
астында түндүк гуннулардын Тянь-Шанга, 
усундарга каршы аттанышы. Б.з.ч. 36-ж. Кытай 
кол башчылары Гань Янь-шоу жана Чэнь Тан 
тарабынан Чжи-Чжи шанүйдүн өлтүрүлүшү. 

 
 
 
 
 

 
Б.з. 87—91-жж. Доу Сян жетекчилик кылган кытай аскерлери жана сянби уруулары 
тарабынан Борбор Азиядагы гуннулардын талкаланышы 
 112—153-жж. Гуннулардын Тянь-Шандагы 

үстөмдүгү. 
 

II к. (ортосу). Таньшихуайдын тушунда 
сянбилердин динлиндердин (жана 
кыргыздардын?) жерине жортуулу. 
 

11 к. (ортосу). Таньшихуайдын тушунда 
сянбилердин усундардын жерине жортуулу. 

Б.з.ч. I к. Енисейдеги таштык тибиндеги 
маданият жана Оглахты көрүстөнү. 

Б.з.ч. I к. Кеңкол көрүстөнүнүн маданияты. 

 
 

Б.з. III к. кыргыздардын батыш жана чыгыш болуп эки бутакка бөлүнүшү (Кытай булагы Вэй 
лионун маалыматына ылайык) 
IV к. башы. Үйлүй хандын тушунда тоба 
урууларынын кыргыздарга каршы жортуулу. 

IV к. башы. Үйлүй хандын тушунда тоба 
урууларынын «усундардын жерине» 
жортуулу.  
425 жана 436-ж Усундардын Кытайга 
элчилерди жибериши. 
 

441-ж. Жужандардын кыргыздарды каратып 
алышы. 

V к. Юебань уруулар союзунун үстөмдүгү 
жана алардын Жети-Сууга кирип келүүгө 
аракеттенген жужандарды талкалашы. 
 

III—V кк. Енисейдеги эртерээктеги Чаатас 
маданияты. Көчмөн маданияттын үстөмдүгү. 

III—V кк. Жети-Сууда согду маданиятынын 
башталышы, отурукташкан конуш жайлардын 
дүркүрөп өнүгүшү. 

 
 

                                            545-ж. Түрк кагандыгынын түзүлүшү 
553—580-жж. Кыргыздардын Яньду каганга 
баш ийиши. 

553—580-жж. Яньду хандын Енисей деги 
жана Орто Азиядагы жеңип алуулары. 
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580—582-жж. Түрк кагандыгынын чыгыш жана батыш кагандыктарына бөлүнүшү 
 581-ж. Тоба-хандын тушунда түрктөрдүн 

буддизмди кабыл алышы. 
 

 
 
630—682-жж. Чыгыш түрк кагандыгынын кулашы жана түрктөрдүн Кытайга баш ийиши 
630-ж. Сюань Цзандын Чүй өрөөнүнө келиши. 
Тянь-Шандын түрктөрүнүн Кытай менен 
байланышы. 

648-ж. кыргыздардын биринчи жолу Кытайга 
элчилерди жибериши. 
 
 

638—653-жж. Дулу кагандын Енисейдеги 
жана Орто Азиядагы жеңип алуулары. 

650-жылдар. Чыгыш жана батыш түрктөрүнүн 
(Чеби-хан) Кытай протекторатына каршы 
чыгышы. 
 

654-жж. Судинфандын Жети-Сууга жортуулу. 670-жылдар. Түрктөрдүн кытай үстөмдүгүнө 
каршы күрөшүнүн башталышы. 
 

628—646-яок. кыргыздардын тардуштарга 
багынышы. 

676—678-ж. Дучжи кагандын Тибет менен 
бирдикте кытай аскерлерине каршы чыгышы. 

 
 

683—691-жж. Чыгыш түрк кагандыгынын кайрадан калыбына келтирилиши жана анын 
кыргыздарга жана Тянь-Шань урууларына каршы күрөшү. 
 704-ж. Батыш түрк кагандыгынын кулашы 

жана түргөштөрдүн жортуулдары 
 

710-711-жж. Мочжо кагандын кыргыздар 
менен күрөшү. 

711—712-жж. Мочжо кагандын түргөштөр 
менен согушу жана Согдианада түрктөрдүн 
арабдарга каршы чыгышы. 
 

745-ж Чыгыш түрк кагандыгын талкалоого 
кыргыздардын катышканы. 

748-ж. Ван Чжень-сяндын жетекчилиги 
астында кытай аскерлеринин Суябды 
талкалашы. 
 

 751-ж. Таласта кытайлар менен арабдардын 
салгылашы. 
 

758—ж. Борбор Азияда 1-уйгур 
династиясынын чыңалышы жана VIII кылымда 
кыргыздардын Кытайга элчилигинин токтошу. 

766-ж. Тянь-Шанды карлуктардын жеңип 
алышы. 
 
 

VII—IX кк. Кыргыз мамлекетинин гүлдөп-
өнүгүшү: таш коргондор, руна эстелик 
жазуулары, балбалдар, кытай таасирлери. 

VII—IX кк. Түрк-согду мезгили: таш коргондор, 
руна эстелик жазуулары, балбалдар. 
Кытайдын жана енисей маданиятынын Тянь-
Шанга тийгизген таасири. 
 

808—840-жж. Кыргыздардын уйгурлар менен 
согушу. 

IX к. Жети-Сууда карлуктардын үстөмдүгү (IX—
X кк. — «карлук мезгили»). Феодалдык 
типтеги шаар маданиятынын пайда болушу. 
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840—860-жж. Кыргыздардын Моңголияны 
басып алышы жана анда Яглакар-хандын 
бийлиги. 

840—894-яок. Саманилердин Жети-Сууга 
кирип келиши (Нух ибн-Асад, Исмаил ибн-
Ахмед). Уйгур маданиятынын Тянь-Шанга 
жайылышы. Орто Азиянын мусулман 
маданиятынын Тянь-Шанга жигердүү таасир 
көрсөтө башташы. 
 

IX—X к. «Манас» баатырдык эпосунун негизги 
сюжетинин түзүлүшү. 

940-ж. Тянь-Шанда түрктөрдүн (ягмалардын?) 
биринчи жолу пайда болушу жана 942-ж. 
Баласагундун басып алынышы. 
 

924-ж. Кидандардын кыргыздарды 
Моңголиядан сүрүп чыгарышы. 

951-ж. Истахриде Тянь-шандык 
кыргыздардын эскерилиши. 960-ж. Жети-Суу 
түрктөрүнүн исламды кабыл алышы. 982-ж. 
Худуд ал-Алам кол жазмасында 
кыргыздардын Тянь-Шанда эскерилиши.  
992—999-жж. Карахандар династиясынын 
түзүлүшү (XI—XII кк. — «карахандар 
мезгили»). Мусулман маданиятынын толук 
үстөмдүгү. 
 

XI—XII кк. Енисейдеги кыргыздардын 
экономикалык жана саясый күч-
кубаттуулугунун кулашы. 

1041 -ж. кидан дардын биринчи жолу Жети-
Сууда пайда болушу. 1043-ж. Көчмөндөрдүн 
исламды кабыл алышы. 
 

1120—1124-жж. кидандардын Енисейде 
пайда болушу. 

1125-ж. Кидандардын Жети-Сууда экинчи 
жолу пайда болушу. 1141 — 1121-жж 
Кидандардын Тянь-Шандагы үстөмдүгү. 
 

1207-ж. Кыргыздардын наймандарга жана 
меркиттерге баш ийиши. 

1207-ж. Кидандардын хорезмшах Мухаммед 
менен согушу. 1208-ж. Хубилай Нойондун 
кидандык Күчлүккө каршы жортуулу. 1211-ж. 
Гурхандын кулатылышы жана Күчлүктүн 
үстөмдүгү. 
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1218-ж. Кыргыздардын кумеддер жана 
байлуктар менен биргелештикте Жучу-хан 
жетекчилик кылган моңголдорго каршы 
күрөшү. 

1218-ж. Жебе Нойондун кол башчылыгы 
астында моңгол аскерлеринин Күчлүктү 
талкалашы. 
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ОРТО АЗИЯНЫН СОВЕТТИК АРХЕОЛОГИЖЫ 
(КСИИМК, 28-чыгарылышы, 1949, 5-17-6.) 

I 
Октябрга чейинки орто азиялык археологиянын өзгөчөлүгү анын тарыхый-маданый 

багытта болгонунда. Орто Азияны изилдеп-үйрөнүүдө жазма булактарда эң бай 
фондунун бар болушу жана алардын эң ири чыгыштаануучу В. В. Бартольддун 
эмгектери аркылуу илимий айлампага киришинин натыйжасында археологиялык 
эмгектерге караганда тарыхый эмгектер басымдуулук кылып келди. Орто Азиянын 
археология илиминин тарыхына кыска гана көз жүгүртүп өтүү анын өнүгүшүндө 
октябрга чейинки эки ири этапты жана октябрдан кийинки мезгилдеги эки этабын 
бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. 

Орто Азиянын археологиясынын башаты XVIII к. барып такалат жана ал 
казактардын ханы Абул Хайр хан үчүн ордо сарайдын долбоорун түзүшүп, ушундан 
улам Янгикенттин урандыларына кызыгып, иликтеп көрүшкөн орус топографтары 
Муравин жана Гладышевдин ысымдары менен байланыштуу. 

Ремезов (XVII к.) жана Ренат (XVIII к.) археологиялык объектилерди картографиялоо 
жана каттоо мезгилинин башталышына; Муравин менен Гладышев Орто Азиянын 
эстеликтерин сүрөттөп жазууга негиз салышкан. 

Археологиялык матери алдарды топтоонун биринчи этабынын алгачкы мезгилин 
кокустан табылып чогултулган эстеликтер түзгөн. Бул абалды Голубевдин Ысык- 
Көлдөгү (1859), Ивановдун Тянь-Шань менен Жети-Суудагы жана башка изилдөөчүлөр 
тарабынан Орто Азиянын ар кайсы райондорунда чогулткандары да түзөтө алган эмес. 
Бирок алар археологиялык фактыларды топтоонун экинчи мезгилин, эстеликтерди 
атайын изилдеп-үйрөнүүгө байланышкан бир кыйла ургаалдуу жүргөн мезгилин 
даярдашкан. Бул мезгил Аерхтин 1867-ж. Сыр-Дарыяга жана Батыш Жети-Сууга 
барышы, 1876-ж. Ташкен музейинин негизделиши менен башталат. Бирок 20 жылдан 
кийин гана Самаркан, андан кийин Фергана (1898) жана Ашхабад (1899) музейлери 
ачылат. Н. И. Веселовскийдин (1885) Орто Азияга келишинен кийин эстеликтердин 
адистер тарабынан казылышына негиз салынат; ошол мезгилден бери тарта 
Археологиялык комиссия менен байланышы түзүлүп (1886), бул өз кезегинде 
жергиликтүү демилгелерди активдештирген. Афрасиабда (1874) Борзенковдун же 
Крестовскийдин (1883) мурда жүргүзүлгөн казууларына караганда жергиликтүү 
кызматчылардын казууларына көбүрөөк илимий мүнөз берилет. Бул мезгил орустун эң 
көрүнүктүү изилдөөчүлөрү Жуковский (1890) тарабынан Мервде, азыркы Мары 
шаарында жана Бартольд тарабынан (1893—1894) Жети-Сууда улантылат. 

Орус окумуштуулары өз алдыларына өлкөнү тарыхый жактан изилдөөнү ачык 
максат катарында коюшуп, Орто Азияга келгенден кийин биринчи күндөн тартып 
байыркынын эстеликтерине көңүл бурушат. Биринчи планга тарыхый топографиянын, 
географиянын жана архитектуранын маселелери коюлуп, нумизматика менен 
эпиграфикага кызыгуу пайда болот. 

Орто Азиянын шаарларында жергиликтүү интеллигенциянын арасында 
археологиялык эстеликтерге — коргондорго жана дөбөлөргө, айрым табылгаларга 
карата 
болгон зор кызыгуу жаралганын белгилеп кетүү керек Тарыхый-маданий изилдөөлөр, 
мисалы, буга Граменицкийдин «Орто Азиянын байыркы өзөндөрү» деген макаласы 
пайда болот. Бирок Орто Азиядагы археология илими Жуковский менен Бартольддон 
кийин гана бутуна бекем турат. Ошондуктан дал ушул мезгил, б.а 1893—1894-ж. орто 
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азиялык археологиянын экинчи этабынын башталышы катарында эсептелүүгө тийиш. 
Бул этапты толук укук менен «бартольддук» этап деп атаса болот. Бартольддун 
эмгектери жана Петербург менен Ташкендин ортосундагы ал тарабынан түзүлгөн 
илимий-уюштуруу байланыштар Орто Азияда археологиянын өнүгүү жолун узак 
мезгилге алдын ала аныктаган болучу. Анын илимий жетекчилигинин артыкчылыгы 
Орто Азияны аздыр-көптүр план ченемдүү түрдө археологиялык изилдөө ишине 
жергиликтүү күчтөрдү тарта билгендигинде болгон. 1895-ж. Ташкен шаарында 
археологияны сүйүүчүлөрдүн Түркстан ийрими уюштурулуп, анын «Протоколдору» 
басылып чыга баштайт. Мурда мындай басылма жок болгондуктан, археологияга 
тиешеси бар табылгалар жөнүндөгү макалалар «Туркестанские ведомости», 
«Туркестанский курьер», кээде «Закаспийские ведомости», «Ферганские областные 
ведомости», «Орто Азия» тибиндеги журналдарда, статистикалык комитеттердин 
басылмаларында жана д.у.с. басылмаларда кокустан пайда болуп турган. 

Ушул этапта изилдөөчүлөр археологиялык эстеликтерди чогултуу жана сактоо, 
аларды изилдеп-үйрөнүү жана ал жөнүндө эмгектерди басып чыгаруу сыяктуу олуттуу 
иштерди колго алышат. Пантусовдун, Поярковдун, Фетисовдун, Каллаурдун, 
Остроумовдун, Пославскийдин, Кастальскийдин жана дагы башка көптөгөн 
жергиликтүү ишмерлердин (инженерлердин, аскерлердин, багбан-окумуштуулардын, 
ошону менен эле бирге археологияны сүйгөндөрдүн) ысымдары эле бул мезгил чоң 
илимий ачылыштардын жылы болгонун жетишерлик ачык айтып турат, мисалы, 
Самаркан менен Катта-Курганда оссуарийлер, бир аз мурда — Жети-Сууда несториан 
көрүстөнү, Таласта руна тексттери ж.б. ачылат. Ушул этапта, мисалы, Афрасиабды 
изилдеп-үйрөнүүгө (Бартольд, Дудин, Вяткин), Бухара оазисин иликтеп-үйрөнүүгө 
(Зимин), Жети-Сууда, Сыр-Дарыядагы Отрарда бейит коргондорду казууга жана д.у.с. 
байланыштуу бир кыйла жигердүү казуу иштери башталат. 

1900-жылдар — орто азиялык археологиянын бартольддук этабынын жаңы 
мезгили болгон. Бул мезгил археологиянын маалыматтарын жазма булактардын 
маалыматтары менен салыштырууга жасаган аракеттен, буюмдарды 
интерпретациялоого, көркөм көчөттүн, сюжеттин семантикаларын изилдеп-ачууга 
болгон аракеттен жана д.у.с. көрүнгөн. Мына ушулардын бардыгы усулдук жактан бир 
кыйла бийик илимий деңгээлде ишке ашырылат. К. Иностранцев бул мезгилдин ири 
ишмери катарында чыгат. 

Орто Азиянын археологиясынын бартольддук этабынын оң жагы менен катар анын 
терс жактарын да белгилебей коюуга болбойт. Жалпысынан позитивист болсо да, ал 
ошол учурда кеңири тараган көз караштан кача алган эмес, бул көз караш боюнча, 
Орто Азиядагы тарыхый процесс кез-кези менен жогорулап жана төмөндөп туруучу 
процесс катарында, мындагы арийлик элдер тарыхый өнүгүүнүн башкы күчү 
катарында каралган. Муну менен, ал расисттик теориянын тарапкери болбосо да, 
илимге расисттик көз караштын кирип кетишине мүмкүнчүлүк калтырган. 

Ырас, Бартольд азиялык элдерге карата европалык теңсинбөөчүлүккө дайыма 
каршы турган. Анын ушул темага арналган, өз учурунда Н. Я. Марр тарабынан 
белгиленген «Чыгыш жана Батыш» деген эмгеги буга ачык далил. Бирок Чыгышка 
карата келгенде элдерди алардын өнүгүшүнүн ар түрдүү тарыхый этаптарынын 
негизинде эмес, алардын тегинин ирандык же түрк экендигине, тагыраак айтканда, 
арийлик же арийлик эместигине негиздеп бөлүү жат болгон эмес, акырында келип, ал 
Орто Азия элдерин алардын чарбасынын малчылык же дыйканчылык мүнөзүнө 
негизденип бөлгөн. 
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Бартольддун тарыхый концепциясынын негизине салынган жеңип алуу теориясы 
жана маданий кабыл алуулардын тышкы факторлорунун ал үчүн чечүүчү мааниси 
анын тарыхты доорлорго бөлүү үсулун да аныктаган, мында кээде циклдүүлүк 
теориясына жол бергени байкалат. «Жаш» жана «карт» Бартольддун бир катар 
эмгектеринде биз үчүн алгылыктуу болгон көптөгөн айрым усулдук ой жүгүртүүлөрдүн 
бар экенине карабастан, анын тарыхый-усулдук көз караштары үчүн мүнөздүү болгон 
ушул терс учурларды көз жаздымда калтырууга болбойт. 

Албетте, Бартольддун көз карашы жергиликтүү ишмерлерге таасир тийгизбей 
койгон эмес, алар Бартольддун эмгектериндеги прогрессивдүү көз караштарды 
пайдалануу менен катар, көп учурда анын эмгектеринен Орто Азия элдеринин 
коомдук өнүгүшү жөнүндөгү терс ой-пикирлерин да алышкан. 

Жалпы усулдук маселелерге бир кыйла толук токтолуп олтурбастан, усул жагынан 
орто азиялык археология өтө начар бойдон калганын белгилей кетмекчибиз. 
Эстеликтерди интерпретациялоо жазма булактардагы маалыматтарга салыштыруу 
менен гана чектелген. 

Жазуулары жок, жазма булактарда начар же дегеле чагылбаган буюмдардын, 
архелогиялык предметтин милдеттерин жана датасын аныктоону орто азиялык 
археологдор бир кыйла көрөсөндүү комплекстин бири болгон зороастриялыктардын 
«сөөк сактагычы» — астодандар аркылуу жүргүзүүгө умтулушкан. Мына ушулардын 
жана бир аз мурда терракоталардын айланасында стилистикалык жана 
иконографиялык талдоо жат эмес болгон эмгектер пайда болот, бул багытта 
Иностранцевдин эмгектери өзгөчө мааниге ээ болгон, ал өзүнүн эң сонун «этюддары» 
менен изилдөөнүн үлгүлүү мисалын көрсөтө алган. Иностранцевдин, ошондой эле 
Бартольддун да кызыкчылыктары, а мүмкүн, Орто Азиянын өтө чектелүү райондорунан 
келген материалдын өзгөчөлүгү да бул этномаданий байланыштарды издөөнүн 
багытын жана мүнөзүн аныктаган; ал изденүү Алдыңкы Чыгышка алып келген. 
Алдыңкы Чыгыштын маданияты (бул сөздүн кеңири маанисинде) орто азиялык 
маданиятка караганда жакшы изилденип үйрөнүлгөн. Ошол жылдарда антик, 
ирандык-византиялык жана араб булактарынын негизинде изилдеп-үйрөнүлгөн 
ахеменилердин эстеликтери, сасанилердин барельефтери менен металлы илимге 
белгилүү болуп калган. Орто Азиянын мусулманчылыкка чейинки мезгилдеги 
маданияты болсо — дайыма эле көрөсөндүү боло бербеген эстеликтердин чектелүү 
чөйрөсүнөн, ал эми орто кылымдар үчүн архитектурадан (ошондо да негизинен 
тимурилик) жана Самаркандын поливделген идиштеринен турган. Ал кезде 
маданияттын деңгээли жөнүндөгү маселе эстеликтердин монументалдуулугу жана 
алардын саны менен аныкталгандыктан орто азиялык байыркы эстеликтер ошол 
учурдагы окумуштуулардын эмгектеринде чет-жакадагы, элет аймагында пайда 
болгон, анын үстүнө Алдыңкы Чыгыштын улуу цивилизацияларынан артта калган 
маданият катарында туура эмес каралган. 

Ошол учурдагы батыш европалык буржуазиялык адабиятта Орто Азия элдеринин 
тарыхынын байыркы доорлору жагында Стржиговский тибиндеги фашисттик 
маанайдагы концепция үчүн кыртыш даярдаган ачыктан-ачык пикирлер камтылып 
турган. Алсак, мисалы, экспедициянын катышуучусу Пумпели Хантингтон өзүнүн 
«Пульс Средней Азии» деген эмгегинде Орто Азиянын тарыхын түшүндүрүүдө, анын 
пикири боюнча, миң жылдар бою эч өзгөрбөй турган, эч кимге баш ийбеген 
географиялык чөйрөнүн түздөн-түз таасирин издеген. Паркер жана Раулинсон 
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тибиндеги тарыхчылар Орто Азиянын тарыхында сырттан келген маданий таасирге 
чечүүчү ролду ыйгарышкан. 

Эске сала кетели, Раулинсон боюнча («Россия и Англия в Средней Азии»), 
Түркстандын тарыхы Түркстандын ичиндеги скифтик миграциянын жана Чыгыштан 
келген түрк иммиграцижынын жана алардын Орто Азиядагы индоевропалыктарга 
каршы күрөшүнүн негизинде түзүлгөн1. 
       Орто Азиянын маданиятынын тарыхына теңсинбөөчүлүк менен кароо ошол 
учурдагы жана андан бир кыйла кечирээктеги буржуазиялык адабиятка өтө мүнөздүү. 
Бул Стейндин эмгектерине жана анын индо-иран дүйнөсүнүн алдыңкы ролу жөнүндөгү 
концепцижына типтүү келет, бул Орто Азия Батыш менен Чыгыш цивилизацияларынын 
ортосундагы соода жолундагы бир участок гана болгон деген Херрманндын эмгектери 
үчүн мүнөздүү. Герцфельд Орто Азиянын маданиятынын тарыхый ролун басмырлаган 
жок беле? Ушул концепциялар жана Заррэ, Дица, Кюнел жана башкалар сыяктуу 
кечирээктеги систематиктердин эмгектериндеги ушуга окшогондор Орто Азиянын 
маданиятына бирдиктүү, кээде барк албоочулук маанайдагы көз карашты түзгөн жок 
беле? Дал ушул көз караштар узак мезгил бою бир кыйла даражада орто азиялык 
археологдордун адабий кругозорун аныктап келген эмес беле. 

Маркварт, Шаванн жана Бенвенист сыяктуу тарыхчылар менен филологдордун көз 
караштары бир аз прогрессивдүүрөөк болгон, алар кээде Орто Азия элдеринин 
Чыгыштын тарыхындагы тарыхый-маданий ролун таанышкан. 

Орто Азиянын жаш археологиясы тарых менен тыгыз байланышта болуп, орус 
археологиясынын жалпы ийгиликтери менен азыраак байланышып, билимдердин 
тектеш тармактары, мисалы, антропология менен байланышта турган эмес. 

Археологиялык чалгындоолордун кызмат боюнча барып-келүүлөр менен тынч 
айкалыштырылышы, аймак менен таанышууга жардам бергени менен бул таанышуу 
кокустук көрүнүштө болгон, ал эми Ташкендин анча жетишерлик эмес каражаты жана 
борбордун дотациясы негизинен Афрасиабга жана бир аз Ташкен оазисине кеткен. 
Афрасиабдын кеңири белгилүү болгондугу акырында келип, карапа буюмдардын эл 
аралык классификациясында ар түрдүү «Islamische Kunst» тарда археологиялык 
сериялардан Афрасиабдын саманилик карапасынын, ал эми ар түрдүү «Baukunst» 
тарда иш жүзүндө ошол эле Самаркандын архитектуралык эстеликтеринин үлгүлөрү 
гана жупуну орундарын алуусуна алып келген. 

Орто Азиянын советтик археологдорунун революцияга чейинки мезгилден калган 
мурасынын иш жүзүндөгү жана методологиялык абалынын жалпы сүрөтү, майда-
чүйдөлөрүн кошпогондо, ушундай. 

II  
Улуу Октябрь социалисттик революциясы археологиялык илимди түбүнөн тарта 

кайра курууга алып келди. Орто Азияны археологиялык изилдөө ишине Октябрь алып 
келген жаңы нерсе — алгачкы убактан баштап эле майда кол өнөрчүлүктөн жана 
ышкыбоздуктан илимий негизде уюштурулган ишке өтүү менен мүнөздөлөт: 1) Орто 
азиялык университет, атап айтканда, чыгыш факультети түзүлөт; 2) эскиликтин жана 
искусство эстеликтерин коргоо боюнча өзбек комитети уюштурулат (Узкомстарис); 3) 
илимди социалисттик пландаштыруу камсыз кылынып, муну менен тарых 
билимдеринин бул тармагын жаңы маркстик-лениндик негизде кайра куруу үчүн 

1 Henry Rawlinson. England and Russia in the East. London,1875, стр. 249—250. 
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фундамент түптөлөт, Орто Азиянын советтик илимий уюмдары аркылуу борбордон 
консультациялар менен экспедициялар уюштурулат. 

Сыртынан караганда бул бурулуштун башталышын мүнөздөй турган фактылар али 
аз болучу. Ошол эле кокус тематикалар, ошол эле афрасиаб карапасынын үстөмдүгү, 
ошол эле салттуу архитектуралык көнүмүш кайталоолор (штудии); архитектура 
маселеси иш жүзүндө изилдөөнүн өзгөчө жана өз алдынча турган милдетин түзүшү 
керек эле. Археология Орто Азияда архитектуранын жана архитектуралык 
реставрациялоонун тарыхы үчүн али жардамчы илим абалында турган. 

Археологиянын өзүнүн милдеттери жагында болсо фундаменттерди казып ачканда, 
дубалдарды тазалаганда жана башка учурларда жолуккан, кээде кошумча мүнөздөгү 
майда, жеке маселелерди чечүү менен чектелген, бирок муну менен катар, жаңы 
аймактарды жана ири тарыхый пункттарды изилдеп-үйрөнүүгө байланыштуу 
иликтөөлөрдүн серижы пайда бөлөт. Бул эки учурда тең методикалык (усулдук) 
ыкмалар эски бойдон калган, чоң казуу иштери жүргүзүлгөн эмес, ал эми 
археологиялык иштер болсо, эреже катарында, археологиялык жактан экстенсивдүү 
мүнөздө болгон. Ошентсе да, белгилеп кете турган нерсе, илимий фундамент абдан 
эле өсүп, анын негизинде археологиялык эстеликтерди интерпретациялоо 
жүргүзүлгөн. Бул иште археологияны сүйүүчүлөрдүн түркстандык ийриминин жакшы 
салттары, Бартольддун тарыхый-методологиялык жоболорунун чегинен чыга албаса 
да, өзүнүн таасирин сактап турган. Бул эми бар болгону, жалпысынан революциядан 
кийинки «бартольддук» мезгил эле. 20-жылдардын аягы ченде жана 30-жылдардын 
башы гана Орто Азияда бир кыйла өркүндөгөн усул менен Мавераннахрда гана эмес, 
андан тышкарыда да казуу иштери башталат. 

1936-ж. мартта Материалдык маданияттын тарыхынын мамлекеттик 
академиясынын пленуму болуп, анда жаңы конкреттүү фактылардын негизинде Орто 
Азиянын тарыхынын жалпы маселелери боюнча С. П. Толстовдун «Орто Азиянын 
капитализмге чейинки тарыхын доорлорго бөлүүнүн негизги маселелери», А. Ю. 
Якубовскийдин «Орто Азиянын XVI к. чейинки тарыхынын негизги маселелери», А. Н. 
Бернштамдын «Көчмөн түрк элдерин изилдеп-үйрөнүүнүн негизги маселелери» жана 
М. Е. Массондун «Орто Азияны археологиялык изилдеп-үйрөнүүнүн кезектеги 
милдеттери» деген докладдары боюнча кеңири чыгармачыл тал1суу жүрөт. Бул 
пленумга жана анын чечимдерине мыйзамдык же негиз болуучу күч берүү 
апырткандык болор эле. Көптөгөн нерселер андан кийинки мезгилде Орто Азиядагы 
археологиянын жаңы этабынын кызматкерлеринин жигердүүлүгү менен аныкталды, 
бирок, илимий жана уюштуруу маселелери боюнча кызуу жүргөн бул талкуулар Орто 
Азиянын археологиясы жагындагы милдеттерди принциптүү түрдө башкача чечүүгө 
маанилүү түрткү бергенинде шек жок. 

Ушул мезгилден кийин советтик археологдордун эмгектеринде пайда болгон жаңы, 
принциптүү нерселер кайсылар эле? 

1. Кеңири чалгындоо иштеринин жана ири бир жерде туруктуу изилдөөлөрдүн 
жүргүзүлүшү жана мунун натыйжасында зор археологиялык материалдын табылышы. 

2. Советтик археологиянын мыкты жетишкендиктеринин негизинде, б.а. талаада 
жүргүзүлгөн байкоолорду (стратиграфия маселелери) жана эстеликтерди 
археологиялык талдоону эске алуу менен тарыхый-археологиялык 
классификациялардын түзүлүшү. 

3. Археологиялык эстеликтерди жана табылгалардын комплекстерин Чыгыш 
Европанын жана Азиялык Түндүктүн, Борбор Азиянын жана Ыраакы Чыгыштын 
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өлкөлөрү менен болгон кеңири маданий-тарыхый байланыштарды эске алуу менен 
кароо, паниранизмге карата сын мамиле жасоо. 

4. Археологиялык материалды Орто Азия коомдорунун тарыхый өнүгүшүн таанып-
билүүнүн булактарынын бирине айландыруу. 

Мына ушул принциптүү башкача талаптар археологиянын өзүнүн өнүгүшүндө гана 
эмес, ошондой эле, Орто Азиянын жана ага канатташ өлкөлөрдүн элдеринин 
тарыхынын (тарых, маданият тарыхы, этногенез) проблемаларын чечүүдө да чечүүчү 
натыйжаларды берди. Орто Азиянын советтик археологиясынын ушул тарабын 
мүнөздөөгө жана эң маанилүү натыйжаларды жыйынтыктоого өзгөчө токтолууга туура 
келет. Ысымдардын жана экспедициялардын аталыштарына, ушул мезгилдеги эң 
көрүнүктүү ачылыштардын маанилүү даталарына токтолуунун зарылдыгы деле жоктур. 
Булар жакшы белгилүү жана басма сөздө бир нече ирет жарыяланган. 

Орто Азиянын археологиясынын совет мезгилинин историографиясы толук хроник-
отчеттордон жана дээрлик бардык башкы иштер жөнүндөгү рецензиялардан гана 
түзүлбөстөн, жыйынтык маалыматтардан, СССРдин жана Азиялык союздук 
республикалардын белгилүү даталарына карата жыйынтыкталып, борбордук жана 
жергиликтүү басма сөздө жарыяланган макалалардан түзүлөт. Массондун, 
Якубовскийдин, Толстовдун, Тереножкиндин, Шишкиндин, Воронецтин, Бернштамдын 
жана башкалардын макалаларын эске салып кетебиз2. 

Бул докладдын максаты башка- мында илимдеги биздин тармагыбызда болгон 
алда канча типтүү нерселер белгиленип, биздин көз карашыбызча жаңы келечектерди 
ача турган эң маанилүү натыйжалар көрсөтүлмөкчү. 

Орто Азиянын археологиясынын биринчи өзгөчөлүгү, анын жаңы усулдук негиздеги 
историзми болгон жана болуп кала берет. Орто Азиянын археологдору үчүн 
археологиядагы историзм үчүн күрөштөгү эң маанилүү милдет изилдөөчү-тарыхчы 
менен археологдун милдеттерин жакындаштыруу болду; сепилден шахристан менен 
рабад казылган жерге түшүү керек эле, шаарды анын топографиясынын негизинде 
гана изилдеп тим болбостон, анын стратификациясына да үңүлүп кароо керек эле. 
Орто Азиянын археологдору кээде археологиялык усулдар жагындагыга караганда 
тарых жагынан көбүрөөк куралданган болуп чыкты. 

Орто Азия археологиясынын экинчи өзгөчөлүгү (археологиялык билимдер үчүн бир 
кыйла кыйыны) «тарыхый» мезгил деп аталган мезгилдин археологиялык 
эстеликтерин туура түшүнүүсү болду. Эстеликтердин жаралышын көпчүлүк учурда Орто 
Азия элдеринин башка элдер менен болгон татаал маданий-тарыхый өз ара 
байланыштарын изилдеп-үйрөнгөндө гана билүүгө болот. Мында археологдорго 
жазма булактарды талдоо жана чыгыш тилдерин билүү зарыл. 

Орто Азиянын совет мезгилиндеги археологиясы баарынан мурда айрым типтүү 
эстеликтерди (Хорезм, Жети-Суу, Согду, Ташкен, Бухара оазиси, Термез) бир жерди 
туруктуу казууларды жана кеңири аянттарда иликтөөлөрдү жүргүзүү жолу менен 
өнүккөн. Бул болсо азыркы археологиянын, тарыхтын, маданият тарыхынын, 
этногенездин эң маанилүү проблемаларын коюуну камсыз кылган. 

Археологиялык жактан иликтенген жана жазма булактардын маалыматтарында 
жакшы чагылган аймактарда көп жылдык туруктуу иштер пайда болду. Орто азиялык 
археология үчүн типтүү болгон мындай бир жердеги туруктуу иштер кеңири тарыхый 

2 Бул сводкалардын библиографиясын биздин төмөнкү макалабыздан кара; «Среднеазиатская древность и 
ее изучение за 30 лет». ВДИ, 1947, № 3. 
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фондо ири археологиялык проблемаларды чечүү үчүн жүргүзүлгөн региондук 
иликтөөлөрдүн натыйжасында пайда болду (Тали-Барзу, Афрасиаб, Термез, Варахша, 
Тараз, Топрак-Кала, Ниса). 

Орто азиялык археология табигый-тарыхый циклдеги билимдердин чектеш 
тармактары, атап айтканда, антропология, ошондой эле геология, кыртыш таануу ж.6. 
менен тыгыз байланышкан. Орто Азияда мунун өзгөчө олуттуу мааниси бар. Кээде 
замандаштардын көз алдында болуп жаткан табигый-тарыхый процесстердин 
салыштырмалуу жаштыгы (кумдардын кыймылы, борпоң сары топурактуу 
кыртыштардын пайда болушу, тоолордо таш көчкүлөрдүн жүрүшү, суу нуктарынын 
өзгөрүшү, такырлардын пайда болушу ж.б.) эң эле байыркы, ошондой эле антик жана 
орто кылымдар мезгилинин эстеликтери менен иш жүргүзүп жаткан Орто Азиянын 
археологун билимдердин бул чектеш тармактарынын эң маанилүү 
жектишкендиктеринен кабардар болуп турууга мажбурлайт. Ушул эле шарт-жагдай 
байыркы конуштарда чийки кыштан тургузулган курулуш калдыктарын изилдөө үчүн өз 
алдынча археологиялык усулду иштеп чыгуу зарылдыгын да пайда кылат. 

Акыркы он эки жылда Орто Азиянын археологижы өнүгүп-өскөн жагымдуу шарт, 
экспедициялардын ишин кеңири жүргүзүү үчүн олуттуу материалдык каражаттар 
менен камсыз болушу, анын ишине жергиликтүү илимий мекемелер жана өкмөттүк 
уюмдар тарабынан көрсөтүлгөн колдоо — кыска эле мөөнөттүн ичинде археологияга 
олуттуу илимий натыйжага жетишүүгө мүмкүндүк берди. 

Болжолдуу жана анчалык толук эмес маалыматтарды келтиребиз. Совет 
мезгилинде, негизинен акыркы он эки жылда Орто Азиянын аймагында байыркы 
конуштарды 16 жолу ири бир жерде туруктуу казуу ишке ашырылды, алардын ичинен 
бешөө эки жылдан ашык, экөө — беш жылдан ашык мезгил бою жүргүзүлдү (Ниса 
жана Афрасиаб). 

1940-жылдан бери тарта жаңы курулуштарда археологиялык көзөмөл катарында 8 
экспедиция уюштурулуп, көлөмү 10 млн. куб метр келген, жүздөгөн километрге 
созулган жер иштери аткарылды. Байыркы эстеликтер ачылган Фергана жана 
Кыргызстан каналдарынын узундугу Москвадан Ленинградга чейинки жолдун 
узундугунан да ашып кетти. 18 конуш жайда жана 6 көрүстөндө ири казуулар (100 
м2ден аз эмес) ишке ашырылды. Бардыгы болуп 57 ири казуу иш-чаралары аткарылды 
(1-сүрөт). Сөз материалдардын сан жагынан көп чогултулганында, жергиликтүү жана 
борбордук музейлердин фондуларынын (корлорунун) толукталышы же а түгүл 
алынган материалдардын негизинде жаңы музейлердин же бөлүмдөрдүн 
түзүлгөндүгү жөнүндө эмес, Орто Азия элдеринин тарыхынын, маданият тарыхынын 
жана этногенезисинин кардиналдуу маселелеринин коюлушу жана чечилиши жөнүндө 
болуп жатат. Бул экспедициялар Орто Азиянын гана эмес, кээде ага канатташ жаткан 
аймактардын тарыхы жөнүндөгү көнүмүш түшүнүктөрдү кайра карап чыгуу үчүн да 
материал берди. Алардын эң маанилүү жыйынтыктарын азыр биз карап чыкмакчыбыз. 

Бул жылдарда Орто Азия археологижынын хронологиялык чектери олуттуу түрдө 
кеңейди. Эгерде Улуу Октябрь революцижына чейин бул хронологиялык чектер 
негизинен IX—XVI кк. алкагында камтылып турган болсо, ал эми сейрек жана айрым 
учурларда биздин замандын чегине чейин тереңдеп кирип барган болсо, а түгүл кээде 
неолитке жана коло дооруна жеткен болсо (кээде билбей туруп), эми Орто Азиянын 
дээрлик бүткүл аймагында коло доорунан тимурилерге чейинки мезгил — туруктуу 
изилдөөнүн предметине айланды. Кечирээктеги неолит орун алып турган аймак 
кескин кеңейип, биринчи жолу эң болбоду дегенде ортоңку палеолит ачылды. 
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Ошондуктан сегиз кылымдын маданиятынын тарыхынын ордуна эми элүү миң 
жылдыктардын материалдары белгилүү болуп калды. Бул, демек, Орто Азиянын 
археологдору алгачкы жамааттык коомдон тартып капитализмге чейинки бардык 
коомдук формацияларды чагылтуу милдетине туш келишти дегендик, муну алар 
атайын эмгектердин серижында чечишип, негизги кортундуларын басма сөздө 
чагылтышты. 

Биринчи жолу палеолит доорун изилдөө күн тартибине коюлуп, бул А. П. 
Окланиковдун Тешик-Таш үңкүрүндөгү эң сонун ачылыштарына алып келди. 
Эртерээктеги Анау менен катар С. П. Толстов тарабынан келтеминар маданияты жана 
Б. А. Латынин тарабынан Ферганада Эйлатан тибиндеги маданияты ачылды. Коло жана 
темирдин башталышы түштүк сибирлик вариантта көрүнүп, ал Ташкенге чейин жеткен, 
ал эми хорезмийлик көрүнүшүндө тазабагьяб, суярган жана амир-абад 
маданияттарына чейин келип жеткен. Орто азиялык скиф уруулары эми Бехистун 
эстелик жазуусу жана Геродоттун жазгандары жана анын грек-римдик кайталоолору 
боюнча гана белгилүү болуудан калды; скифтердин байыркы эстеликтери эми 
түтүкчөлүү (втульчатым) коло жебелер боюнча гана белгилүү болуудан калды, ал 
эстеликтер азыр Жети-Суунун бейит коргондорунан, Орто Азиянын тоо тармактары: 
Тянь-Шанда, Алайда, Памирде, Ферганада жана Кара-Тоодо да табылууда. Орто 
Азиянын антик маданияты өзүнүн бүткүл ар түрдүү көрүнүштөрүндө биринчи жолу 
изилденди, бул маданият Хорезм экспедицижынын ишинин натыйжасында, ошондой 
эле Афрасиабдагы, Термездеги жана башка жерлердеги казуулар аркылуу көзгө өзгөчө 
ачык көрүндү. 

Бул жетишкендиктер менен катар региондук иликтөөлөрдүн картинасы да олуттуу 
өзгөрдү. 1936-ж. эле Материалдык маданият институтунун мамлекеттик 
академижынын (ММИМА)пленумунда М. Е. Массондун докладында Орто Азияны 
текши иликтеп чыгуу жана анын археологиялык картасын түзүү милдети коюлат. 

Азыр Орто Азиянын дээрлик бүткүл аймагы — Арал бойлорундагы кумдардан Тянь-
Шань, Алай жана Памирдин мөңгүлөрүнө чейин, атайын экспедициялардын бир нече 
ондогон миң километрге созулган маршруттарынын тармагы менен чулганган. 
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Орто Азиянын археологиялык картасынын негизги схемасы түзүлгөн; Орто Азиянын 
(Түштүк Казакстанды кошуп) археологиялык картасын сүрөткө тартуу бүтөйүн деп 
калды десек апырткандык болбойт. Бул демек, негизинен 1200 миң кв. километрден 
ашык аймак иликтенип бүттү дегендик, бул Франциянын аймагынан эки эсе көптүк 
кылат, ал эми Түштүк Казакстанда жана Жети-Сууда жүргүзүлгөн иштерди кошуп 
алганда СССРдин Европалык бөлүгүнүн жарымына барабар келет (Кавказды 
кошпогондо). Көптөгөн райондордо микро сүрөткө тартуулар жүргүзүлдү. Бардык ушул 
иштер биздин алдыбызга Орто Азиянын археологиялык картасын түзүүнүн толук 
реалдуу милдетин коёт жана бизди Орто Азиянын тарыхый-географиялык атласын 
түзүүгө жакындатат. 

Археологиялык чалгындоолордун кеңири кулач жайышы өзүнө гана мүнөздүү 
бейнеси бар, өз цивилизацижы бар, алдыңкы райондорду, «буфердик» райондорду 
жана синкреттик цивилизациялардын райондорун бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. 
Согду менен катар, орто азиялык Эки суу арасында, баарынан мурда Хорезм, андан 
кийин Тохарстан, Фергана жана Парфян ачык бөлүнүп чыкты; Жети-Суу тибиндеги 
синкреттик цивилизациялардын силуэттери (караандары) ачык көрүнүп калды. Бул, 
демек, акыркы эки типтин өзүнө гана мүнөздүү бейнеге ээ эмес дегендик эмес, бирок 
алар башкаларга караганда Азиянын батышы менен чыгышынын маданий таасирин 
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өздөрүнө көбүрөөк сиңирген (Азиянын гана эмес); байыртадан эле көчмөндөр 
жашаган аймактар катарында, алар өз чөйрөсүнө башка маданияттардын 
көрүнүштөрүн жеңил кабыл алышып, аны өз чөйрөсүндө азыраак сиңиришкен. Бул 
жагдайдан б.з. I миң жылдыгындагы Жети-Суу өзгөчө мүнөздүү. 

Орто азиялык цивилизациялар өздөрүнүн өз алдын чалуу бейнесин дайыма эле 
сактап тура алышкан эмес, мезгил-мезгили менен ошол эле Орто Азиянын башка 
борборлору, өздөрүнүн кошуналары менен алда канча маданий жакындашууга барган 
учурлар да болуп турган, болгондо да бул байланыш байыркы мезгилде Орто Азиянын 
улуу дарыяларынын нугу боюнча жүргөн. Антик Хорезми кушан мезгилинде 
Памирдеги Вахандын чептерине, VI—VIII кылымдардагы Заравшандагы Согдуга 
караганда Фергананын эртерээктеги дөбөлөрүнө жакын болгон. Согду кээде Ортолук 
Сыр-Дарыянын же Фергананын шаар чалдыбарларына караганда Чүй өрөөнүнүн 
эстеликтерине жакын турган. 

Жергиликтүү маданий өз алдынчалыкты аныктоо — кеңири региондук 
иликтөөлөрдүн эң маанилүү натыйжаларынын бири болду. Ал археологиялык 
картанын негизинде маданий комплекстерди белгилөөгө мүмкүндүк берди, алар 
хронологиялык жактан өз ара байланышта туруп, этностук топторду аныктап, этногенез 
жолдорунун эн маанилүү көрсөткүчү катарында чыкты. Бул региондук иликтөөлөр 
айрым райондор үчүн кокустук эмес, типтүү көрүнүштү бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк 
берди, бул болсо археологдорду айрым аймактардагы негизги археологиялык 
серияларды аныктоого, салыштырмалуу эмес, так маалыматтарга ээ болгон Хорезм, 
Жети- Суу, Афрасиаб, Согду, Ташкен оазиси сыяктуу бир катар аймактар үчүн түзүлгөн 
классификациялык схеманы жаратууга алып келди. Мындай 1слассификацижыз Орто 
Азиянын археологдору жашай албайт. 

Антик мезгили азыр турак жай дубалдары бар шаар чалдыбарларынын маданияты 
түрүндөгү таяныч комплекстерден турат, алар: кашка-дарыя жана даван, раннетал-
барзуй, кангүй, тохар, парфян, бургулюк, ширин-сай, сак-усун маданияттары жана 
кеңкол тибиндеги маданият, Каунчи маданияты, варианттары бар кушан маданияты, 
бул Хорезмден Термезге жана Ваханга чейинки, Сыр-Дарыя боюнча Аралдан Фергана 
тоо кыркаларына чейинки аймактарда өзгөчөлүктөрү боюнча айырмаланат. 

VI—VIII кк. үчүн маданияттын төмөнкүдөй номенклатурасы бар экенин көрсөтүп 
кетебиз, алар: кафыр-кала, кушан-афригид жана кечирээктеги афригид, айрытам, 
Фергананын кушан дөбөлөрүнүн маданияты, Ташкен оазисиндеги ак-тепе, Чүй 
өрөөнүндөгү Сокулук, варахшин ж.б. 

Орто кылымдар үчүн, айрыкча анын айрым мезгилдери үчүн, мисалы, карахандар-
селжук мезгили үчүн археологиялык номенклатура белгиленүүдө, ал: термез, 
баласагун, кара кытай, бөз-суу, афрасиаб, хорезмшах, өзгөн, фархад, селжук (копетдаг), 
сокулук II, тараз ж.б. сыяктуу эң сонун комплекстерден жана маданияттардан турат. 

Орто азиялык археологиянын өтө зарыл милдеттеринин бири — бардык ушул 
материалдардын негизинде жыйынтыктоочу эмгекти түзүү болуп саналат. 
Классификациялык хронологиялык схемалар гана эмес, координациялык таблицалар 
менен кар- талар да зарыл. Изокульт (бирдей маданий комплекстери бар райондорду 
бириктирип турган сызыктар) түшүрүлгөн карталар ар түрдүү доорлордогу Орто 
Азиянын айрым аймактарынын ар түрдүү келген, көп учурда түзүлгөн тарыхый 
кырдаалдарга байланыштуу өзгөрүлүп турган катыштарын чагылдырып турууга тийиш. 

Ушундай классификациялардын, координациялык таблицалардын жана 
изокульттар белгиленген тарыхый карталардын суммасы лингвистикалык карталар 
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жана изоглосстор (бирдей диалектилер жана тилдер тараган райондорду көрсөтүүчү 
сызыктар) менен салыштырылып караганда өз алдына этногенез маселесин койгон 
изилдөөчүгө бекем таяныч боло алат. Бул тармакта аткарылган иштердин жыйынтыгы 
1942-ж. эле С. П. Толстовго Орто Азиянын этногонижынын өтө реалдуу схемасын сунуш 
кылууга мүмкүндүк берген, бул башка изилдөөчүлөр тарабынан айрым райондор 
боюнча толукталып, өнүктүрүлгөн. Ал материалдар жарым-жартылай жарыяланган, 
ошондуктан ага токтолуп отуруунун зарылчылыгы жок. Казак этногенезинин негизин 
сак уруулары түзгөнүн жана бул процесстин моңгол мамлекеттери менен 
хандыктарынын доорунда элдүүлүктүн түзүлүшү менен аяктаганын белгилеп кетебиз; 
кыргыз элдүүлүгүнө — динлин-усун жана байыркы кыргыз уруулары; өзбектер үчүн 
сак-согду уруулар массиви жана карахандар мамлекети; тажиктер үчүн — согду жана 
бактрия уруулары жана саманилер мамлекети; түркмөндөр үчүн — даемассагет-алан 
конфедерацижы жана огуз мамлекеттери; кара калпактар үчүн — түпкүлүгүндө ошол 
эле уруулар жана печенегдер мамлекети негиз болгон. 

Улуттардын түзүлүшүндө олуттуу роль ойногон мамлекеттерди изилдеп-үйрөнүүдө 
жазма булактардын артыкчылык мааниси бар болсо, азыркы элдүүлүктөрдүн этностук 
топторун, түпкү ата-бабалары болгон уруулардын түзүлүп жаткан мезгили үчүн акыркы 
он жылдыктарда чогултулган жана совет археологижында чагылган археологиялык 
маалыматтар да өзгөчө мааниге ээ. 

Орто Азиянын археологижынын өнүгүшүнүн өбөлгөсүн анын башка натыйжалары 
да аныктады. Сөз тарыхый, чарбалык жана этномаданий байланыштарды аныктоо 
жөнүндө болуп жатат. Бул жагындагы айрым абалды эске сала кетебиз. 

Азыр, тарыхтын эң байыркы мезгили үчүн Орто Азиянын уруулары менен 
элдеринин СССРдин башка облустарынын байыркы уруулары менен болгон 
байланыштары далилденди. Чыгыш европалык байланыштардын эми моңгол мезгили 
менен гана чектелбей турганы аныкталышы мүмкүн; ал байланыштар неолит 
доорундагы маданиятта кельтеминар тибинде, рим мезгилиндеги Пантикапеянын 
Кара деңиз бойлорундагы катакомбаларынын сүрөттөрүнө хорезмдик 
окшоштуктардан, сарматтык Поволжье менен Тянь-Шандын Кеңколунун 
биримдигинен жана Каунчинин массагет-алан бейнеси менен Кубань бойлорунун 
тектештигинен жана башка ондогон фактылардан көрүнүп турат. Бул илимий жоболор 
бизди миграция теорижын таанууга түртө албайт. Сөз биздин тарыхый ой 
чабытыбыздын кеңейгендиги жөнүндө, тарыхый түрдө түзүлүүчү этномаданий бир 
бүтүндүктү бир кыйла кеңири мааниде түшүнүү жөнүндө болуп жатат. Өтө зор 
бирикмелердин пайда болушунун себеби алар көп учурда байыртадан бери түзүлүп 
келе жаткан этномаданий жалпылыкка таянган. Фрако-иллириялыктардын орто 
азиялык этностук жана маданий элементтер (тохарлар) менен байланышы, усун-осс өз 
ара байланышы жана башка архаикалык этномаданий жана стадиалдык өз ара 
байланыштар. Памирдеги Кавказга карата яфеттик параллель — мына ушулардын 
бардыгы өзгөчө маанилүү көрүнүштөрдүн циклин түзөт. 

Орто Азиянын археологижы — бул орто азиялык археологдор менен 
тарыхчылардын гана иши эмес. Түштүк Сибирь менен болгон байланыштын багыттары 
ачык белгиленди, мында биздин ачылыштарыбыз бизден мурдагылардын айрым 
байкоолорун өнүктүрдү. Эгерде мурда Н. Я. Маррдын Кичи Азиянын хеттери менен 
Енисей кеттеринин стадиалдык тектештиги жөнүндөгү корутундусу же С. А. 
Теплоуховдун афанасьев урууларынын түштүк-батыш байланыштары жөнүндөгү 
пикири өз алдынча жашап турган болсо, эми бул байланыштар кельтеминар 
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маданиятынын маалыматтары менен ырасталышы мүмкүн. Түштүк Сибирь колосунун 
орто азиялык варианты Урал тараптан келген батыш элементтерин кабыл алып, 
Согдуда башталып, батышыраакта жолуга турган айырмачылыктарды ачып көрсөттү. 
Түштүк сибирлик байланыштар этногенез маалыматтары менен, скиф маданиятынын 
эстеликтери, VI— VIII кылымдардагы енисейлик-алтайлык жана тянь-шандык 
окшоштуктар менен жана балбалдардын таралышы, Тянь-Шандын кочкорлук кенчи 
менен Енисейдин Копен чаатасынын, ат жабдыктарынын жасалгаларынын 
окшоштуктары жана көптөгөн башка нерселер менен ырасталып отурат. 

Түштүк Сибирден Орто Азияга түрк элементтери жана моңголоид бейнесиндеги 
калк келип кирген; чыгыштан келген маданий-этностук көрүнүштөрдү, баарынан 
мурда, түштүк сибирликтер, андан кийин борбор азиялыктар түзгөн. 

Орто Азиянын Кавказ менен байланышы өзгөчө бөлүнүп каралууга тийиш. Антик 
авторлору Танаисти Сыр-Дарыя менен чаташтырып, алар Кавказды Азиянын түпкүрүнө 
чейин жеткиришкен. Бул жаңылыштыкта тарыхый чындыктын данеги камтылып турат. 
Биздин жамааттын изилдөөлөрү массагет-аландар орто азиялык эки дарыянын 
аралыгын жана Дон-Кубандын этно-маданий байланыштарын камсыз кылып турганын 
көрсөттү, ал эми Памир-Алай тоо түйүндөрүндөгү жаңы археологиялык ачылыштар 
яфеттик Кавказ менен Памирдин этек-жакаларынын тектештиги жөнүндө айтып турат 
(бул жөнүндө Н. Я. Марр да жазган). Батыш Памирдин, атап айтканда, Вахан менен 
Шугнандын археологиялык-этнографиялык маалыматтары кушандык-эфталиттик 
чептердин таш дубалдарын тургузуунун, тоо дыйканчылыгы менен малчылыктын 
(пастушества) тибинин тарыхый-маданий окшоштугун, очоктун жана турак үйдүн 
конструкциясынын, атап айтканда, үйдүн ягнобдордо «куча», памирдиктерде «рузан», 
армяндарда «ердик» деп аталган шыбынын таң каларлык- тай окшоштугун көрсөттү. 

Орто кылымдарда (XIV к.) армян епископу Иоанндын ысмы Чүй өрөөнүндө 
белгилүү болгон. Ошол эле XIV к. Ысык-Көлдө армян монастырынын болгонун айтат; 
ушул фактылардын негизинде Хорезмдеги Шейх-Шереф ад-Динге, Таластагы Баба-жи-
Хатунга таандык купа түрүндөгү кумпалары бар күмбөздөрдөн армяндык архи- 
тектордун колун көргүң келет. Орто Азия жана Кавказ жөнүндөгү жазма маалымат- 
тардан биз гунну-түрк жөнүндөгү жазылгандардан, эртерээктеги хазарлардын доору 
жөнүндө Моисей Хоренский менен Моисей Каганкатуйскийден билебиз; бир кыйла 
эртерээктеги мезгил үчүн — бул Фавт Византийскийдин, Аазарь Парпскийдин, Себеос- 
тун жана башкалардын — кушандары-хепталдары. Археологиялык-этнографиялык 
фактыларда бул реалдуу байланыштарды таанып-билүүнүн өтө зор булагы камтылып 
турат. Кептин маңызы стадиалдуулукта жана байыркы соода-саясый байланыштар- да 
гана эмес. Сыягы, хушан-эфталит мезгилине Закавказье да өзүнүн кайсы бир бөлүгү 
менен бул этномаданий байланыштардын кеңири аймагына кирип турса керек, ал 
бөлүк Копет-Даг же Каспий эмес, мүмкүн Арарат же Кара деңиз бойлору реалдуу жана 
жигердүү байланыштардын батыш чек арасы болушу ыктымал. 

Орто Азиянын азиялык түштүк жана чыгыш менен байланышы мындан кем эмес 
жигердүү жүргөн. Моңголия менен Кытайдан берки мамлекеттердин тилкеси 
Синьцзян, Афганстан жана Индия аркылуу Иранга жана Кичи Азияга чейин жеткен. 
Индо-иран дүйнөсүн арийлердин басып алышы жөнүндө көөнө мезгилдердин 
түпкүрүндө жаткан эскерүүлөрдөн Орто Азиянын малчыларынын караандары улам 
ачыгыраак көрүнүүдө. Ахеменилик падышалардын агрессивдүүлүгү, Александр 
Македониялыктын «дүйнөлүк» үстөмдүккө умтулуусу Орто Азиянын талаалары менен 
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өрөөндөрүндө кыйроого учураган. Ширактар жана спитамендер Яксарттын орто 
азиялык урууларынын зор күчүнө таянышкан ж.б. 

Орто Азиянын элдери менен урууларынын тарыхынын ушул этаптары, ошондой эле 
Орто Азиянын тарыхынын мусулманчылыкка чейинки мезгили боюнча жүргүзүлгөн 
олуттуу археологиялык изилдөөлөр орто азиялык археологдордун изилдөөлөрүндө 
Орто Азия элдери тарыхый процесстин объектиси эмес, жигердүү субъектиси болгон, 
Орто Азиянын маданияты канатташ өлкөлөрдүн маданиятынан кем болгон эмес, кээде 
жогору турган, «скиф миң жылдыктарынын» доорунда ал Афганстандын атаандашы 
гана болбостон, дал ушул Орто Азиядан Тарим өрөөнүнө, моңгол талааларына жана 
Иран бөксө тоолоруна чейин маданий баалуулуктар тараган деген жобону ырастады. 
Гандардын синкреттик искусствосунан Топурак-Каланын фрескалары менен 
статуялары кем калбаганын, Турфан менен Кучанын мирандык статуялары менен 
фрескаларынын жанында Варахшинин рельефтери менен дубал сүрөттөрү тең ата 
турганын жаңы археологиялык материалдар далилдеп отурат. 

Орто Азия элдеринин чет өлкөлөрдүн элдеринин демократиялык жана 
антиколониалдык кыймылдарына колдоо көрсөтүүдөгү тарыхый ролун, ошондой эле 
Чыгыштын жаңыдан түзүлүп, өтө зор аймактардын ар түрдүү чыгармачылык талант-
шыктары бар элдерин бириктирген мамлекеттердин Орто Азияда өз борборлору 
болгонун (кушандар, эфталиттер, түрктөр, карахандар, тимурилер) эске алсак, 
Чыгыштын тарыхында Орто Азия элдеринин мааниси өзгөчө ачык жана олуттуу болуп 
чыгат. Эгерде мурда Орто Азиянын тарыхы боюнча ишти ийгиликтүү жүргүзүүдө орто 
кылымдар үчүн азыр да өз күчүн сактап турган араб жана перс тилдерин билүү зарыл 
шарт болсо, эми кытай, грек, латын, сирия, арл1ян, сак, тохар, санскрит, түрк, моңгол, 
пехлеви, согду тилдерин билүү улам көбүрөөк талап кылынып жатат; тибет тилин жана 
башка тилдерди билүү зарылчылыгы да күч алууда. Биз өзүбүздүн изилдөөлө- рүбүздө 
жана казууларыбызда ушул элдердин маданияттарын чагылдырган катмар- ларды 
казып, аңтарып чыктык, биз бул аймактардын тарыхындагы биздин элдери- биздин 
ролу менен маанисин ачып көрсөтүүгө тийишпис. 

Археологиялык фактылардын негизинде гана исламга чейинки мезгилдин тарыхый-
маданий бейнесин берүүгө жана анын доорлорго бөлүнүшүн тактоого болот. 
Археологиялык фактылардын негизинде гана сак-массагет чөйрөсү жана анын өз 
алдынчалуу маданияты көзгө ачык көрүнүп, конуштардын топографиясы боюнча кушан 
мамлекетинин аймагы так аныкталып отурат; антик моделдерин кайталаган 
терракоталар, баганалардын ордерлери, Terra Sigillata тибиндеги карапа сыныктары 
жана дагы бир катар башка көрүнүштөр аркылуу биздин орто азиялык эллинизм 
жөнүндөгү түшүнүгүбүз бышып жетилди. Бул археологиялык фактылар жазма 
булактардын маалыматтарын түрк-иран өз ара мамилелерин, атап айтканда, 
согдулуктардын ооп келүүлөрүн изилдеп-үйрөнүүгө багыттоого жардам берип, Сыр-
Дарыянын түрк-иран чөйрөсүнүн мүнөздөмөсүн аныктады. Мына ушулардын бардыгы 
жалпы эле Орто Азиянын жана анын айрым облустарынын байыркы тарыхын 
доорлорго бөлүү боюнча бир катар сунуштарды айтууга мүмкүндүк берди, ал пикирлер 
басма сөздө өз чагылышын тапкан. Бул жетишкендиктердеги башкы нерсе — исламга 
чейинки мезгил патриархалдык-кулчулук жана кулчулук мамилелер үстөмдүк кылып 
турган доор болгон деген тезистин ырасталышы болду. Орто Азияда феодализм 
түбөлүк жашап турган деген теорияга чечүүчү сокку урулду. 

Азыркы учурда Орто Азиянын советтик археологиясы чет өлкөлүк илил1дин 
көңүлүн улам көбүрөөк өзүнө буруп жатат. Буга кызыгышат, көптөгөн журналдар анын 
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жетишкендиктери жөнүндө Батыштын илимий коомчулугун кабардар кылууга 
аракеттенүүдө. Анын жетишкендиктери менен ийгиликтерин моюнга алышат, бирок 
тарыхый корутундулар жөнүндө ооз ачышпайт, бул табигый нерсе. Советтик 
археологдордун тарыхый корутундуларын этибарга албоо чет өлкөлөрдөгү Чыгышка 
арналган жана Орто Азия боюнча материалдарды эсепке алууга тийиш болгон 
учурдагы негизги тарыхый монографиялар үчүн мүнөздүү келет. Бул, мисалы, Тарн 
жана Говерн үчүн да мүнөздүү. Раулинсондон Эд. Мейерге чейинки теориялардын, 
тышкы факторлор теорияларынын жана циклдүүлүк теорижынын жанданып жатышы, 
фашисттик жана профашисттик сандырак тоолорду айтпаганда да, бизди бул планда 
сын иштерин колго алууну унутпоого милдеттендирет. Биз Ростовцевдин антик 
мезгилиндеги жана чыгыш эллинизминдеги «буржуазия» жана «пролетариат» 
жөнүндөгү, кийин Дур Европостун казууларында «ырасталган» теорияларынан 
алыспыз. Тарндын эмгектеринде айтылып жүргөн, Орто Азиянын шаарларынын нагыз 
македондук генезиси жөнүндөгү пикирге азыр эч ким деле ишене койбос, бирок бул 
теориялардын таасиринин мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылбайт, бирок бизде бирин-бири 
жокко чыгара турган эки маданият катарында көчмөндөр менен дыйкандар жөнүндөгү 
теория али жок кылына элек. Биз Орто Азиянын тарыхчы-археологдору чет элдик 
адабият менен начар тааныш деп айталбайбыз, бирок советтик изилдөөчүлөрдүн 
байкоолору көп учурда унутта калышы өкүнүчтү пайда кылат. 

Мындай көрүнүштүн убактылуу экенине ишенүү менен, мунун эсесине, көлөмдүү 
атайын монографиялары менен жыйынтык маалыматтар жок болсо да биздин 
макалаларыбыз менен отчетторубуз кеңири жайылууда (ырас, алар бардык дээрлик 
тарыхый органдарда жана гуманитардык циклдеги жыйнактарда пайда болуп жатат). 
Монографиялардын пайда болушу менен мындай кемчиликтер да жок болот деп 
ишенебиз. 

Орто Азиянын археологиясы орус жана совет чыгыш таануу илиминин мыкты 
салттарын өзүнө сиңирип алып, тарых илими катарында өнүгүүдө. Орто Азиянын 
археологиясы — белгилүү бир мааниде алганда комплекстүү илим. Бул анын мүнөздүү 
белгиси жана анын барк-баасы жана жетишкендиктери ушуну менен түшүндүрүлөт. 
Историзм жана комплекстүүлүктүн маррдык принциби мындан ары да археологиялык 
маселелер боюнча изилдөөлөрдүн жана эмгектердин баалуулугунун негизги 
критерийи болуп кала берүүгө тийиш. Айтылгандардан биздин жетишпегендиктерибиз 
да, мисалы жергиликтүү мекемелердин жогорку квалификациялуу кадрлар менен 
камсыз болбогону сыяктуу кемчиликтер ачык болуп отурат. Байкалган фактыларды өз 
алдынча архелогиялык талдоо жүргүзүүнүн начардыгы, системалаштыруунун жоктугу, 
өз ара чыгармачыл карым-катнаштардын начардыгы жана күч-аракеттерди 
координациялоонун жоктугу биздин негизги кемчиликтерибиз болуп саналат, булар 
чыгармачыл сынды жана баанын адилеттүү болушун, зарыл керектүү жыйынтык 
маалыматтар менен окуу китептерин түзүүнү, муну менен жетишилгендерди тарых 
илимине кеңири киргизүүнү кыйындатат. Кээде биздин колубузда концепциясыз 
материалдар же жүйө келтирилбеген концепциялар пайда болуп калат. Бул 
тоскоолдуктар четтетилүүгө тийиш жана четтетилеринде шек жок. 

Партия менен совет ө1смөтү илимге көп нерселерди берди жана берип жатат. 
Жетишилген ийгиликтер совет археологдорунун алдына чыгармачыл эмгектин жаңы, 
кыйыры кең келечегин берди. Ушул жылдарда топтолгон материалдар кылдаттык 
менен көңүл коюп талдоону жана синтездөөнү, олуттуу жана учкул сынды талап кылат. 
Чоң эмгектин ар кандай башталышында чечиле турган башкы нерсе иштелди — тарых 
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билимдеринин маанилүү тармагын түзүүнү камсыз кыла турган пландуу иштер 
башталды. Биз жаңы этаптын босогосунда турабыз, бул этапта биздин 
окумуштууларыбыздын идеологиялык даярдыгы өзгөчө мааниге ээ болот <...>. Биздин 
илимий жоопкерчилигибиздин маңызы мына ушунда, кийинки иштердин мазмуну да 
ушуну менен аныкталат. 
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ЧҮИ ӨРӨӨНҮНҮН ТАРЫХЫИ ТОПОГРАФИЖЫНА КАРАТА 
(Кыргызстанда 1939-ж. жүргүзүлгөн археологиялык иштерден) (ВДИ, 1940,2(11), 191-
198-6.) 

1939-ж. Н. Я. Марр атындагы Материалдык маданият тарыхы институту (ММТИ) 
менен Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Советинин алдындагы Илимдер комитетинин 
археологиялык экспедициясы Чүй өрөөнүндөгү жана Чоң жана Кичи-Кемин 
өрөөндөрүндөгү эстеликтерди изилдеп чыкты1. 

Чүй өрөөнүндө Красная Речка шаар чалдыбарында чоң казуу иштери жүргүзүлдү. 
Чоң-Кемин суусунун өрөөнүндө Ак-Бешим шаар чалдыбарында, Новороссийск 
кыштагы чендеги шаар чалдыбарында жана Чоң-Кемин капчыгайындагы б.з. VI—IX 
кылымдардагы көрүстөндө анчалык чоң эмес казуулар жүргүзүлдү. 1939-ж. иштердин 
натыйжасында Чүй өрөөнүнүн Фрунзе шаарынан Боом капчыгайына чейинки 
бөлүгүнүн археологиялык картасын түзүү негизинен аяктады. 

Красная Речка шаар чалдыбары Фрунзе шаарынан чыгышта 30 км аралыкта орун 
алып, кыштактын түздөн-түз чыгыш чет-жакасынан башталат. Красная Речка шаар 
чалдыбары татаал комплекстен турат. Шаар чалдыбарын курчап турган дөбөчөлөр 
сөздүн чыныгы маанисинде алганда (Чу суусунун сол жээгине жакын орун алган) 
байыркы курулуштардын калдыктары болуп саналат, болжол менен 10—15 кв.км 
түзгөн бир кыйла чоң аймакты ээлейт. Бул курулуштар тышкы белгилери боюнча 
айырмаланышат жана үч типке бөлүнөт. Биринчи тиби — төрт бурчтуу аянттар жанаша 
жаткан анча чоң эмес дөбөлөр, алар айланадагы жерден 2—3 м жогору көтөрүлүп 
турат; экинчи тиби — ушундай эле дөбөлөр, бирок алар бекемделген төрт бурчтуу 
дубалдын ичинде турат; үчүнчү тиби — кадимки эле майда типтеги төрткүлдөр — төрт 
бурчтуу курулуштар, алар узунунан түшүп, бир нече курулуш өзүнчө махаллаларды 
түзүп тургансыйт. Биринчи эки типтегилер атайын пландаштырылбай курулуп, 
изилденген аймактын туш тарабында чачынды жаткан болсо, курулуштардын үчүнчү 
тиби белгилүү бир планга ылайыкташтырылган: биринчилерден айырмаланып, булар 
бир көчөнү түзүп тургандай чогуу орун алган. 

Шаар чалдыбарынын өзү айтылган чалдыбарлардын түндүгүндө, Чу суусунун 
өсүмдүктөргө бай жайылмасынын түздөн-түз үстүнкү кырында жатат. Шаар 
чалдыбарынын планы өтө татаал, ал эки катар жал менен курчалган. Анын түштүк-
чыгыш бурчундагы көтөрүлүп турган бөлүгүндө сепил орун алган. Батыш бөлүгү 
шаарды кошумча бекемдеп турган дагы бир төрт бурчтуу жал менен курчалган (1-
сүрөт). 

Ошентип шаар чалдыбарынын өзүнүн конструкциясы боюнча ар түрдүү типтеги 
жана ар түрдүү милдетти аткарган курулуш имараттарынын татаал комплексин түзөт. 

 

1  Экспедициянын ишине: экспедициянын начальниги А. Н. Бернштам, Л. Г. Розина, М. В. Луппиан 
(ММТИнин кызматкерлери), Ленинград университетинин тарых факультетинин студенттери Е. И. Агеева, 
И. К. Бенедиктов, Г. Л. Михельс катышты. Фото иштерин Кыргыз педагогика институтунун фотографы Ф. 
И. Бальдерман жүргүздү. 
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Шаардын айрым элементтерин аныктоо үчүн казуулар жүргүзүлүп, натыйжада бул 
татаал комплекстин пайда болушунун себебин жана анын курулуштарынын жүрүшүн 
аныктоо үчүн жетишерлик материал берди. Үч казуу шаардын дубалынын сыртындагы 
дөбөлөрдө жүргүзүлүп, мусулманчылыкка чейинки курулуштарды ачты (I, III, VII 
казуулар), дагы бир казуу, ал да шаардын дубалынын тышында төрт бурчтуу курулушта 
жүргүзүлүп, ал мусулман мезгилиндеги кол өнөрчүнүн мүмкүн, темир устанын турак 
үйү болуп чыкты (V казуу); үч казуу шаар чалдыбарынын өзүндө, алардын бири шаар 
чалдыбарынын эң жапыз жеринде жүргүзүлүп, ал жерде чиймелер жана сүрөт 
түшүрүлгөн шыбагы бар, таманына кыш төшөлгөн курулуш ачылды, башка бир казууда 
бир кыйла бийик жерде, сепилдин жанында жүргүзүлүп, шаар чалдыбарынын үч 
катмарын ачты (V—VII, IX—X жана XI—XII кк.), үчүнчүсү — төрткүлдүн бекемделген 
бөлүгүндө жүргүзүлүп, анын дубалында Самаррадагы2 дубал сүрөтүнө толук окшош 
келген фреска сүрөтү бар үй ачылды. Ошентип, жүргүзүлгөн жети казуу, биринчиден, 
Красная Речка комплексинин ар түрдүү тараптарын, экинчиден, шаар чалдыбарынын 
сепилин кошпогондо маданий комплекстердин ар түрдүү горизонтторун камтыды. 
       1939-ж. экспедиция Чүй өрөөнүн Кичи жана Чоң-Кемин өрөөндөрүнө чейин 
кошумча изилдөөлөрдү жүргүздү. Токмок чендеги шаар чалдыбары — Ак-Бешимде 
«кидан махалласы» деп аталган аймагында, 1938-ж. чалгындоодо кидан тибиндеги 
черепицанын сыныктары табылган жерде шурфтоо жүргүзүлдү. Шурфтоо дөбөлөрдө — 
эски курулуштардын чалдыбарларында да ишке ашырылды. 

0,30—0,55 м тереңдикте черепицалардын шилендиси жолукту. Мындан төмөнтө 
сынган чийки кыштар андан кийин карапанын сыныктары, кытай тибиндеги 

2 E.Herzfeld. Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und seine Ornamentik. Berlin, 1923. 
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черепицалардын тегерек чаптама көчөттөрү, өзгөчөлүү карапа — чөйчөк түрүндөгү, кап 
талдары калың идиштер, шылактын майда фрагменттери чыкты. 
 

 
Кидан махалласынын аймагында бир нече бөлмөдөн турган төрт бурчтуу 
курулуштардын пландары, ал курулуштардын жанында суу үчүн хауз белгиленди. 
Ак-Бешим шаар чалдыбарынан чыгышта, болжол менен 35 км аралыкта жаткан 
Орловка кыштагында чоң конуштун урандылары жолукту, анын көпчүлүк бөлүгү 
азыркы курулуштардын алдында калган. Мында курулуш учурунда, шоссе жолун 
салганда эски идиштер жана маданий катмардын ушуга окшогон издери учураган. Бул 
урандылар жаткан жер Фрунзе шаарынан 90 км аралыкта, б.а. байыркы Жуль 
шаарынан 15 фарсах аралыкта орун алып, байыркы Навакет шаары турган жерге дал 
келет, бул шаардан жол Суябга кеткен. В. Бартольд Суяб Карабулак деген жерде, Чу 
суусунун оң жээгинде турган деп болжолдойт3. Бирок Карабулакты, Кичи Кемин 
өрөөнүн, Далпаран капчыгайын изилдөө бул жерде эч кандай шаар чалдыбарларынын 
жок экенин көрсөттү. Кара булактын аймагындагы, курулуш иштери учурунда бышкан 
кыштарды табышкан совхоздун аймагында анча чоң эмес конуш жайды иликтөө 
көрсөткөндөй, мында чоң конуштун орун алганы жөнүндө сөз болушу да мүмкүн эмес. 
Далпаран капчыгайында түрк мезгилиндеги моло таштары бар бейит коргондордун 
тобу табылды, мындай моло таштар акыркы убакта айдоо иштеринин жүрүшүндө көп 
чыгууда. Ильич атындагы совхоздун жеринде биз ушундай үч моло ташты 
жолуктурдук. Алардын бардыгы түрк тибиндегилер. Алардын экөө колдорун бооруна 
алып, чөйчөк кармап турушат (2 жана 3-сүрөттөр). Беттин түспөлү оюп түшүрүлгөн. 

3 В.Бартольд. Очерк истории Семиречья. Верный, 1898,стр. 16. Андан ары В. Бартольддун эмгектери жана 
С. Волиндин котормосунун кол жазмасы боюнча араб жана перс авторлорунан цитаталар келтирилет. 
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Сүрөттүн бири тик бурчтук формадагы ташка кобул түшүрүү ыгы менен тартылган. Бет 
түспөлүнүн сүрөтү өтө схемалаштырылып, биринчи эки моло таштагыдан 
примитивдүүлүгү менен айырмаланат. 

Кичи-Кемин өрөөнүнөн, Кашка-Жол ашуусу аркылуу, Ильич атындагы совхоздун 
кеңсесинен түз эле экспедиция Чоң-Кемин өрөөнүнө, Новороссийск кыштагына келди. 

Новороссийск кыштагынан батышта бир километр ченде өтө чоң шаар чалдыбары 
орун алган. Шаар чалдыбары төрт бурчтуу келип, капталдары дүйнөнүн төрт тарабына 
каратылган, жактарынын узундугу 500—600 м келет. Түндүк жана түштүк дубалдары 
батышы менен чыгышындагыдан узунураак. Дубалдарда мунаралар бар, алар 
дубалдан тышка чыгып турат. Шаарда — сепил жок. Шаар чалдыбарын шурфтоо (эки 
жолу) эртерээктеги мусулман тибиндеги дордогой карапасы бар өтө начар маданий 
катмарды көрсөттү. Карапалардын арасында поливделген идиштер аз, кочкул-жашыл 
түстөгү поливделген жалгыз чырак жана көчмөндөрдүн казандарынын сыныктары 
табылды. Чоң-Кеминдин экинчи жээгине, Тар-Суу капчыгайынын каршысында, ушул 
эле аталыштагы тоо суусунун оң жээгинде чарчы пландагы, капталдары дүйнөнүн төрт 
бурчун караган, бекемделген экинчи конуштун урандысы жатат. Жактарынын узундугу 
— 200 м. Тар-Суу шаар чалдыбарындагы сыртка чыгып калган материал Новороссийск 
шаар чалдыбарын шурфтоодо табылган карапага окшош келет. Сурамжылап отуруп, 
Чоң-Кеминдин жогору жагында да ушул эле типтеги шаар чалдыбары жатканын 
көрүүгө мүмкүн болду. Чоң-Кемин өрөөнүндөгү капчыгайлардан улам пайда болгон 
аңдардын бойлорунда, Тар-Суу, Калмак-Ашуу жана башка капчыгайларда сармат 
тибиндеги бейиттердин тизмектери жатат. 

Новороссийск шаар чалдыбарынын батышында Чоң-Кемин капчыгайында, анча 
чоң эмес аянтта экспедиция түрк мезгилинин бейит коргондорун жолуктурду. Үйүлгөн 
топурактардын үстүнөн көрүнүп турган бейит коргондордун саны анчалык көп эмес, 
анткени алардын ичинен көптөрү көрүстөндүн үстү тарабында салаңдап турган 
аскалардан кулап түшкөн таштар менен басылып жер менен жер болуп калган. Ошого 
карабастан бейит коргондордун үстүндөгү таш корлор гана эмес, көрдүн үстү жабылган 
таштар да ачык байкалат. Ушул бейиттердин жанынан бир кыйла ажайып көрүнүшкө 
туш болдук. Мында бейиттен түндүктөн түштүккө карай сомдолгон, каз катар коюлуп, 
түбү жерге батып, жердин үстүнөн (10—30 см гана жогору чыгып турган моло таштар 
созулуп жатат. 

Бул моло таштардын бир бөлүгү таш балбалдар болуп чыкты, бет түспөлү кобул 
түшүрүү ыгы менен чегилген. Таштардын биринде чоң кереге сакалчан эркектин 
бетинин сүрөтү бар, сакал тике тарам-тарам чиймелер менен белгиленген. Таш 
балбалдардын бир бөлүгү жерден казылып чыгарылган бойдон жатат, бардыгы кобул 
түшүрүү ыгы менен чегилген. Сүрөттөрдөгү ар түрдүү типаждар көзгө урунат. Атап 
айтканда, жогоруда эскерилген чоң сакалы бар сүрөттө түрктүн эмес, кыязы, 
согдулуктун сүрөтүн түшүрүүгө аракеттенишсе керек Түрктөрдүн бейиттеринде 
коюлган таш сүрөттөр көмүлгөн адамдын өзү өлтүргөн душмандарынын сүрөттөрүн 
чагылдырууга тийиш болгонун эске сала кетебиз. Эгер ушундай болсо, анда 
сүрөттөрдүн арасында иран (согду) тегиндеги адамдын бет бейнеси тартылганы таң 
каларлык эмес. 

Ушуга эле окшош типтеги, бир кыйла чебер чегилген скульптураларды 
Новороссийск кыштагынан учураттык. Аткарылыш ыгы боюнча алар Далпарандагы 
скульптуралар менен окшош. Бул скульптуралар өтө массивдүү келип, салмагы 12—15 
пудга чейин жетет, колдорун бооруна алып, чөйчөк кармап турушат, бирок бети менен 
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көөдөн жагы көрөсөндүү чегилген. Скульптуранын биринде иймейген түрдөгү 
сөйкөнүн сүрөтү көрүнүп турат. Бул скульптуралар Новороссийск кыштагынын 
жанындагы көрүстөн да түрк көрүстөнү экенин далилдейт. 

Чоң жана Кичи-Кемин өрөөндөрүнүн Чүй өрөөнүнө түздөн-түз канатташ жаткан 
райондорун изилдөө 1939-ж. Фрунзе шаарынан чыгыш тараптагы изилденген шаар 
чалдыбарларына байланыштуу тарыхый географияга тийиштүү бир катар маселелерди 
коюуга мүмкүндүк берет (5-сүрөт). 

 
Баарынан мурда Красная Речка шаар чалдыбарын казуунун жыйынтыгына 

токтололу. Казуулар бул конуштардын татаал комплексинин тарыхын аныктап берди. 
Мындагы айдан ачык нерсе, бул аймакта шаар пайда боло электен мурда согду 
кешкалары тибиндеги бекемделген, өз алдынча айрым-айрым турган үйлөр орун 
алган. Үйлөрдүн капталдары абдан калың келип, ал чоң чийки кыштан жана сокмо 
дубалдан тургузулуп, миниатюра тариздеги чепти түзөт. Курулуштардын тиби, алгачкы 
дыйканчылык конуштардын планы Хорезм оазисинин конуштарынын структурасына 
окшош; мындай үйлөр кул ээлөөчүлүк өндүрүш жолунун шартында гана курулушу 
мүмкүн4. Феодалдык сепилдердин мынчалык жыш жайгашып турушу жөнүндө сөз да 
болушу мүмкүн эмес. 

Араб жеңип алууларына жакын чендеги мезгилде. балким VII кылымдан эрте эмес, 
б.а бул жерде түрктөрдүн саясый ролу жогорулаган мезгилде бул «кешкалар» жок 
боло баштайт. Эч кандай кыйроолорсуз, акырындык менен, шаар тибиндеги — 
Красная Речка шаарчасынын өнүгүшүнө байланыштуу ээн калат. Ээн калган үйлөр 
көрүстөн катарында пайдаланылат. Зороастриялык бейиттердин калдыктары (I казуу) 
жана шаар чалдыбарындагы өтө бай маданий катмардын түзүлүшү да ушул мезгилге, 
б.а VII—VIII кылымдарга таандык (III катмар, IV казуу), бул катмарга кечирээктеги 
согдулук жылмаланбаган карапанын түргөш тыйындары менен айкалашы мүнөздүү5. 

4 Кара: С. П. Толстов. Отчет о работах Хорезмийской экспедиции. ВДИ, 1939, № 3. 
5 Урандынын үстүнө чыгып калган материалдын арасында бухархудат тибиндеги, халиф Махдинин (775—
785) ысымы бар тыйындар (сапаты начар дирхем) учурайт, булар да шаардын өмүрүнүн ушул учуруна 
таандык. Мусулман тыйындары М. Е. Массон тарабынан аныкталды, учурдан пайдаланып, ага терең 
ыраазылыгымды билдирем. 
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Ошондой болсо да шаар өзүнүн толук гүлдөп-өнүгүшүнө кийинчерээк, саманилердин 
дорунда жетишет. II катмар (IV казуу), шыбагында сүрөтү бар курулуш (VI казуу), 
мүмкүн II казуудагы курулуштун башталышы да ушул мезгилге таандык. Мында 
саманилердин тушунда жүгүртүлүп турган ошол эле түргөш тыйындары, жылмалоо, 
дубалга сүрөт түшүрүү, таманына кыш төшөлгөн жер төлөлөр, жылмаланбаган 
карападагы чиймелер жана штамп даталарды белгилөөгө мүмкүндүк берүүчү 
мүнөздүү көрүнүштөр болуп саналат. Шахристан менен катар рабад (V казуу) да 
өнүгүп, булар шаардын дубалынын сыртындагы курулуштардын олуттуу комплексин 
түзүп турган, булардын датасы Арсландын тыйыны менен белгиленди (XI к.). 

Бул конуштун карахандардын мезгилинде жогору гүлдөп-өнүккөнүн белгилей 
албайбыз, бирок ошол мезгилде шаардын жашап турганы шексиз, муну 
карахандардын тыйыны табылган маданий катмарлар (I катмар, IV казуу), кээ бир 
учурларда зороастриялык көрүстөндөрдүн үстүндө жаткан (I, III казуулар) 
карахандардын көрүстөндөрү далилдеп турат. Бейиттердин даталары табылгалардын 
комплекси (янтарь, маржан) менен да, кооздук үчүн пайдаланылган (III казуу) Наср 
Пнин (932) тыйындары менен да белгиленди. 

Карахандардын көрүстөнүнөн чогултулган палеоантропологиялык маалыматтар 
калктын этностук курамынын өтө ар түрдүүлүгүн далилдейт6. Буга согду жана сириялык 
эстелик жазуулар7 да, ар түрдүү идеологиялык таасирлер ачык байкалган буюмдар 
белгилүү бир даражада айгине болуп турат. 

Бул шаардын аты жөнүндөгү маселе табигый түрдө келип чыгат. Кудама менен Ибн 
Хордадбек белгилеген маршруттар Баласагундан (Ак-Бешим шаар чалдыбары) 4 
фарсах, Жулдан (Фрунзе шаарынан) 7 фарсах аралыкта турган Сарыг деген чоң 
кыштакты белгилейт. Красная Речка шаар чалдыбарынын турган орду бул аралыкка 
толук дал келет (Ак-Бешиллден 25 км, Жулдан 35 км). Жулдан берки аралыктагы бир аз 
так эместикти (бир фарсах) көңүлгө албай койсо да болот, анткени мында араб 
географтары бул аралыкты ар башкача көрсөтүшөт. Дагы бир алда канча татаал маселе 
шаардын атынын IX жана X кылымдар үчүн белгилүү болуп, андан кийин жок болуп 
кеткендигинде турат. XII к. башы ченде гана автору белгисиз кол жазма «Мужмиль ат-
теварихте» «Салыг шаарында падыша Калажур отурат» деген кабар бар. Түрк тилинде 
«р»нын «л» га өтүп кетиши мыйзам ченемдүү жана түшүндүрүүгө болот, бирок 
мындагы аталышты түрк сөзү дей турган болсок, анда анын мааниси кескин өзгөрөт: 
бир учурда бул «сары» дегенди, экинчи учурда алымдын түрүн көрсөтөт. 

Мейли, XII кылымда Сарыг шаары Салыг деп аталган болсо да, сыягы, анда түрк 
уруулары халаждар жашап турса керек (алардын башчысынын ысымы ушундан келип 
чыккан), ал эми X к. экинчи жарымынан XII к. башына чейин, биз булактарда бул 
шаардын айтылганын учуратпайбыз. Биз үчүн ачык нерсе, бул шаар өзүнүн Сарыг деген 
аталышынан X к. акыры ченде ажырап, башкача атала баштайт. Макдиси (X к. акыры) 
жана Махмуд Кашкарлык (XI к) Баласагундун жанында, тилекке каршы, аралыгын да, 
болжолдуу ордун да көрсөтүшпөй, дубалы, сепили жана аңы бар Урду шаары турганын 
айтышат. Макдиси менен Махмуд Кашкарлыктын жазгандарынын дал келиши бизге 
Красная Речка шаар чалдыбарын ушул маалыматтар менен окшоштурууга мүмкүндүк 

6Антрополог Е. Жировдун корутундусу боюнча бул баш сөөктөрдүн арасында тунгусоид, ирандык соку 
баштар, түрктөрдүн ж.б. баш сөөктөрү бар. 
7Сирия жазуусу шаар чалдыбарында табылган бейиттеги кыштан тургузулган эстеликтер учураган. А. Я. 
Борисов анда «Георгий» деген ысымды окууга жетишкен. 
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берет. Мындан башка чечимди биз таба алганыбыз жок8. Мындагы көңүлдү бура 
турган бир жагдай, конструкциясы боюнча сепил согдулук курулуш болсо да түрк 
аталышын сактап калгандыгында болуп отурат. Баласагун шаары да ушуга эле окшош 
абалда, мунун аты эртерээктеги доорлор (IX—X кк. ортосу) үчүн белгисиз калып, X к. 
акыры ченде гана пайда болот (Макдиси). Буга чейин ал «түргөш каганынын ордосу» 
деген аталышта жашап турса керек. Маселенин биз сунуш кылган чечими: Красная 
Речка — Сарыг — Урду; Ак-Бешим — түргөш каганынын ордосу — Баласагун; Орловка 
— Невакет маршруттук маалыматтарга дал келип, Жети-Суунун шаарларынын жалпы 
схемасына айкалышып турат. 

1939-ж. экспедиция тарабынан аныкталган тарыхый топографиянын акыркы 
маселеси — Суяб жөнүндөгү маселе. Биринчи жолу Суяб VII кылымдагы кытай 
булагында эскерилет, ал эми конуш катарында негизинен VIII кылымдан бери тарта 
белгилүү боло баштайт. Мусулман булактарында ал авторлор тарабынан IX к. ортосуна 
чейин, б.а. Хордадбектен Гардизиге чейин белгиленет. Суяб VII кылымдагы Сюань 
Цзандан XI к. чейин, батыш түрктөрдүн, мүмкүн, дулу урууларынан түргөштөр менен 
карлуктарга чейин дайыма кагандардын ордосу болуп турган. Кудама боюнча, Суяб 
Невакеттен 4 фарсах аралыкта турган, башка бир авторлордун көрсөткөнү боюнча 
(Гардизи) тоодо орун алган. Суябга баруу үчүн Чу суусун кечип өтүү керек болгон. 
Сюань Цзандын Суяб жөнүндө айтканы өтө баалуу. Ал Суяб жөнүндө төмөнкүчө 
билдирет: «болжол менен Цзинь-Чи (Ысык-Көл) көлүнөн түндүк-батышка 500 ли 
жолжүрүп, ал Су-е (Чу) деген шаарга келет. Бул шаардын айланасы 6—7 ли ни түзөт; ал 
ар түрдүү мамлекеттерден келген көпөстөр жолугуша турган жер. Кыртышы кызыл 
таруу, буудай жана жүзүм үчүн жарактуу; мөмө-жемиш бактары сейрек. Бул жердин 
климаты суук болуп, муздак шамал жүрүп тургандыктан калкы кийизден кийим 
кийишет. Су-е нин батышында өз алдынча окчун турган ондогон конуштар бар, аларды 
түрктөрдүн бийлигине баш ийген, бири-бирине көз каранды эмес акимдер башкарат»9. 
Бул сүрөттөмөдөн жана жогоруда келтирилген маалыматтардан көрүнүп тургандай, 
экспедиция тарабынан ачылган Новороссийск шаар чалдыбарын баарынан көбүрөөк 
Суяб менен окшоштурууга болот. Биринчиден, ал Невакет-Орловкадан 30 км аралыкта 
турат, бул Кудама менен Хордадбектин 4 фарсахына дал келет (бул аймакта башка 
шаар чалдыбарлары жок); экинчиден, Новороссийск шаар чалдыбарынын дубалынын 
узундугу болжол менен 3 км ге барабар, бул да Суянь Цзан көрсөткөн 6—7 ли ге толук 
дал келет; үчүнчүдөн, жазма маалыматтарга караганда, Суяб VII к. орто ченинен XII к. 
ортосуна чейин жашап турган, шаар чалдыбарынын маданий калдыктары буга ылайык 
келет; төртүнчүдөн, Кудама боюнча, Суяб — Сагур Кубала жана Кубала деген эки 
бөлүктөн турган, бу да Новороссийск жана Тар-Суу шаар чалдыбарларына дал келет, 
бешинчиден, Суяб-согдулуктар курган шаар эмес, көчмөндөрдүн ордосу болгон, буга 
маданий катмар, сепилдин жоктугу жана түрк көрүстөндөрүнүн курчап турганы айгине, 
акырында келип, алтынчыдан, Суябдын климаттык шарты жөнүндө жазылгандардан, 
Чүй өрөөнүнүкүнөн өзгөчөлүгү менен айырмаланган Чоң-Кемин өрөөнүнүн климаттык 
шартын көрбөй коё албайсың, мында айланасын Иле жана Күңгөй Ала-Тоолорунун 
мөңгүлөрү курчаган аймакты жандап өткөн муздак шамалын сентябрдын аягында 
экспедициянын кызматкерлери да өз баштарынан кечирди. 

8Муну менен биз адабиятта Красная Речка шаар чалдыбарын Баласагундун урандысы деп айтылып жүргөн 
пикирди колдобогонубузду билдиребиз, кара: «Известия Турк. отдела РГО», т. XVIII, 1924. 
9 Да Тан Сиюйцзи, цз. 1, л. 8Ь ж.к.б. 
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Көчмөндөрдүн каганынын ордосу катарында Суяб өз жашоосун өтө эрте, сыягы, 
766-ж карлуктар тарабынан талкалангандан кийин токтотсо керек. Кагандардын 
ордолору батышка көчүп, алар Невакетте, Баласагунда (түргөш кагандарынын ордосу), 
Урдуда (мурдагы Сарыгда) жайгашып турган. 

Суябдын абалы — анын Чоң-Кемин суусунун Чу суусуна куйган жерден алыс эмес 
аралыкта орун алып турганы, менимче, бул аталыштын — түркчө-согдулукча. su+jab 
дын келип чыгышынын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп бере алат. Чу суусу жапырт согдулук 
конуштар тарабынан өздөштүрүлгөн, Чоң-Кемин болсо дайыма көчмөн түрктөрдүн 
колунда турган. Ушул эки суунун окулушу Чу-Суяб суусунун байыркы өзгөчөлүү 
аталышына таасир берип, бул суу капчыгайдан өрөөнгө чыкканда, түрк жана согду 
тилиндеги сөздөрдүн айкалышынан келип ушундайча аталып калган болсо керек. 

Бул жердин айлана-чөйрөсү менен таанышуу Ысык-Көлдон Суябга алып баруучу 
байыркы ашууну табууга мүмкүндүк берди. Бул Калмак-Ашуу деген өзгөчөлүү 
аталышка ээ. Белгилүү болгондой, «калмак» термини жергиликтүү калк тарабынан өтө 
байыркы бир окуяларга таандык кылынат. Бул ашууну байыркы убакта Чоң-Кемин 
өрөөнүнөн чыгуу үчүн пайдаланышканында шек жок. Ашуу Ысык-Көлгө батыш 
жээгинен алып келет (азыркы райондун борбору — Балыкчы). Эгерде Сюань Цзан 
Ысык-Көлгө, Барскоон капчыгайына же Тоң шаар чалдыбарына (Ысык-Көлдүн түштүк 
жээги) 500 ли жол жүрүп, тоону ашып, Суябга (кагандын ордосуна) келип жеткен болсо, 
анда бул Калмак-Ашуу аркылуу кеткен маршрутка баарынан көбүрөөк дал келет. 
Булжолдун чындыкка жакын экени Сюань Цзандын тоо аркылуу ашып келгендиги 
менен да айгинеленет, анткени Боом капчыгайында эч кандай ашуу жок. 

1939-ж. экспедициянын иштеринин жыйынтыгын чыгарып келип, Чунун сол жээгин 
изилдөө жагында археологиялык чалгындоонун негизги этаптары аяктап бүттү деп 
айтса болот. Бул аймактын негизги шаарлары аныкталып, аймактын археологиялык 
картасын түзүү үчүн материал чогултулду. Чүй өрөөнүндө совет мезгилинде 
жүргүзүлгөн иштер10 өрөөн башынан кечирген негизги тарыхый мезгилдерге таандык 
болгон: усун, турк, согду, мусулман, кара кытай эстеликтерин белгиледи. 
Экспедициялардын жыйынтыктары, ошондой эле XIX кылымдын аягы чендеги 
изилдөөлөр жана табылгалар (несториандардын көрүстөнү, В. Бартольддун келип-
кетиши) районду изилдөөнү деталдаштыруу жана ишти тоолуу аймактарга жылдыруу 
(Чоң-Кемин, Ысык-Көл, Жумгал, Нарын) менен катар, эми бир жерде туруктуу 
изилдөөлөрдү жолго коюуга, алардын багытын тарых илиминин учурдагы талаптарына 
ылайыкташтырып пландоого мүмкүндүк берет. Жакынкы мезгилде Жети-Суунун 
шаарларынын пайда болушунун тарыхына бай материал бере турган Красная Речка 
шаар чалдыбары, Орто Азиянын эки жолку ордо шаары болгон Ак-Бешим шаар 
чалдыбары — Баласагундун урандысы, жана акырында келип, тарыхчыны б.з. VI—IX 
кылымдардагы Жети-Суунун көчмөн калкы менен тааныштыра ала турган Чоң-
Кеминдеги түрк көрүстөнү ушундай туруктуу пункттар болуп калууга тийиш. 
 

10 Кара: А. Тереножкиндин макаласы. ВДИ, 1938, № 1(2). 
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ТАЛАС ӨРӨӨНҮНДӨГҮ ЭСКИЛИКТИН ЭСТЕЛИКТЕРИ 
Тарыхый-археологиялык очерк 

(Алма-Ата, 1941) 
Редакциялаган жана баш сөзүн жазган — А. Ю. ЯКУБОВСКИЙ 

АЛГЫ СӨЗ 
А. Н. Бернштамдын «Талас өрөөнүндөгү эскиликтин эстеликтери» (тарыхый- 

этнографиялык очерк) аттуу эмгеги Казакстандын өткөндөгү бай тарыхына кызыккан 
окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналган. Тема автор тарабынан туура коюлган, 
анткени Талас өрөөнүндө өтө баалуу материалдык эстеликтер жатат, алар жазма 
булактар менен бирге Казакстандын өткөндөгү тарыхын жакшы түшүнүүгө мүмкүндүк 
берет, ал эми жалаң жазма булактарга гана таянганда мындай болбос эле. Автор 
материалдык эстеликтерди сүрөттөп жазуу менен гана чектелбейт, аларды тарыхый 
окуялардын контекстинде кароо менен, өз очеркинде Таластын өзүнүн гана эмес, 
бүткүл Жети-Суунун да маданий турмушунун тарыхын карап чыгат. Б.з. биринчи 
кылымдарында Жети-Сууда чоң  ролъ ойногон, согдулук соода оторлоштугу тарабынан 
бул жакка, көчмөн турмуштун чордонуна алып келинген согду маданиятына автордун 
олуттуу көңүл бурганы очерктин оң мүнөздөгү белгиси катары белгилесе болот. VI к. 
бери тарта Жети-Суу, анын ичинде Талас өрөөнү да, бир катар түрк элдеринин саясый 
жана маданий турмушу өтүп жаткан аймакка улам көбүрөөк айлана берет, ушуга 
байланыштуу көчмөн түрктөрдүн темасына жана алардын акырындык менен 
биригүүсүнө борбордук орун берилген. 

Автордун Жети-Сууда феодалдык мамилелердин башталышы жана муну менен 
көптөгөн майда шаар-дубандары бар кул ээлөөчүлүк түзүлүштүн ыдырашы VIII—X 
кылымдарга жана феодалдык мамилелердин күч алышы XI кылымга жана андан 
кийинки кылымдарга туура келет деген көз карашы туура. Карахандардын бул 
процесстеги ролу туура баса белгиленген. Карахандар мамлекетинин Жети-Сууда, 
андан кийин Мавераннахрда түзүлүү процессинин өзү шаарларды басып алып, талап-
тоноо менен коштолуп, шаарлардын төмөндөп кетиши олуттуу даражада ушуну менен 
түшүндүрүлөт, бирок кербен жолдордогу башкы шаарлар, алардын ичинде Тараз да 
мурдагыдай эле жандуу соода борборлору бойдон кала берген. 

А. Н. Бернштамдын «Талас өрөөнүндөгү эскиликтин эстеликтери» аттуу, кызыктуу, 
көптөгөн фактылай материалды камтып турган очерки өтө пайдалуу китеп, аны 
Казакстандын өткөндөгү бай тарыхына кызыккан ар бир окурман кызыгуу менен окуйт. 
Проф. А. Ю. Якубовский 
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КИРИШ СӨЗ 
Бир катар жылдар бою Казакстандык илимий-изилдөө мекемелери СССР Илимдер 

академиясынын алдындагы Н. Я. Марр атындагы Материалдык маданият тарыхы 
институту менен бирдикте Түштүк Казакстандын аймагында Талас өрөөнү боюнча 
археологиялык иштерди жүргүзгөн. Бул иштердин максаты Казакстандагы эң эле 
байыркы Тараз шаарынын аймагын аныктоо болгон. Илимдер академиясынын казак 
филиалы Материалдык маданият тарыхы институту менен бирдикте 1936-ж. жүргүзгөн 
иштери Тараз шаарын издеп табууга жана негизинен анын чыгышында жаткан 
аймакты изилдөөгө арналган болучу. Илимдер академиясынын Казак филиалы менен 
Материалдык маданият тарыхы институтунун 1938-ж. экспедициясы байыркы Тараз 
шаарын казуу боюнча көп иштерди жүргүзөт, ала эми Казак ССР Эл Комиссарлар 
Советинин алдындагы Коруктар жана эскиликтин эстеликтерин коргоо боюнча 
башкарма бул ишти Тараздын батыш жагында уланткан. Ошол эле 1938-ж. Кыргыз ССР 
ЭКСинин алдындагы Илимдер комитети Материалдык маданият тарыхы институту 
менен бирдикте Талас өрөөнүнүн Кыргыз ССРинин аймагында жаткан бүткүл 
бөлүгүндө изилдөө иштери жүргүзүлөт. 1939-ж. Илимдер академиясынын Казак 
филиалы жана Материалдык маданият тарыхы институту Талас өрөөнүнүн 
казакстандык бөлүгүндө Бийли Көлдүн жанындагы Берккара көрүстөнүндө кошумча 
изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Таластын жогорку агымында материалдык маданият 
тарыхы институту жана Мамлекеттик Эрмитаж б.з. чегиндеги мезгилге таандык бейит 
коргондорду казуу иштерин жүргүзүшөт. Материалдык маданият тарыхы институту 
Кыргыз ССР ЭКСинин алдындагы Илимдер комитети Чоң жана Кичи-Кемин сууларынын 
өрөөнүн жарым-жартылай камтуу менен Чүй өрөөнүн изилдөөнү аяктап бүтөт. 1938-ж. 
жана, негизинен, Таразды казуунун жыйынтыгы ушул брошюранын негизин түздү. 
Бардык иштер ушул брошюранын авторунун жетекчилиги астында жүргүзүлдү, бул 
ишке Материалдык маданият тарыхы институтунун кызматкерлери — А. И. 
Тереножкин (1936-ж.), В. А. Лавров (1936-ж.), Л. Г. Розина (1938 жана 1939-жж), Н. П. 
Кипарисова (1938-ж.), М. В. Луппиан, И. В. Щербаков (1939-ж), М. Беленицкий (1938-
ж.) жана Илимдер академижынын казак филиалынын (1936— 1939-жж.) илимий 
кызматкерлери, жергиликтүү илимий мекемелердин өкүлдөрү — Жамбыл 
археологиялык пунктунан — Г. И. Пацевич, Казак педагогика институтунун студенттери, 
Кыргыз педагогика институтунун илимий кызматкерлери менен аспиранттары жана 
Ленинград мамлекеттик университетинин тарых факультетинин студенттери түздөн-түз 
катышты. 

Таразды казуу боюнча 1938-ж. экспедициянын консультанты проф. А. Ю. 
Якубовский болду1. 

 
Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында батыштагы Бийли-Көлдөн чыгыштагы Чоң 

Кемин 1сапчыгайына чейинки, түштүктөгү Кеңкол өзөнүнөн түндүктөгү Андрейтал 
өзөнүнө чейинки аймактарды камтууга мүмкүн болду. Бул брошюрада биз 
Казакстандын бөлүгүндөгү Талас суусунун өрөөнүнүн, негизинен Тараз шаарынын 
аймагында жаткан, илимде бул шаар жана аймак жөнүндө белгилүү болгон тарыхый 

1 Бул экспедициялар жөнүндө кыска отчетторду биздин макалаларыбыздан жана алдын ала берилген 
отчетторубуздан кара: Археологические работы в Казахстане и Киргизии. Вестник древней истории, №4 
(9), 1939 г. 1939-ж. экспедициялар жөнүндө кара: «Краткие сообщения о докладах и полевых 
исследованиях ИИМК», № 4, 1940 г. Экспедициялар жөнүндө толук: отчет азыркы учурда басмага 
даярдалууда. 
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даректер менен байланыштуу болгон эскиликтин эстеликтеринин очеркин БереБиз. 
Кыргызстан бөлүгүндөгү Талас өрөөнүнүн эстеликтери жөнүндө Тараздын жана анын 
айланасынын тарыхы менен археологиясын түшүнүү үчүн зарыл болгон учурда гана сөз 
болуп турат. Автор бул брошюрага, адистер пайдалансын үчүн илимий аппаратты 
киргизүүнү максатка ылайык деп тапты. Окурмандардын чөйрөсүн кеңейтүү 
максатында автор беттин аягындагы эскертүүлөрдө тарых жана археологиялык 
илимдерде кабыл алынган атайын терминдер менен сөздөрдүн бардык 
түшүндүрмөлөрүн да киргизди. 

Талас өрөөнүндө Ленинграддын, Казакстандын жана Кыргызстандын илимий 
мекемелери тарабынан белгиленген иштердин улантылышы автордун ой-
пикирлерине кошумчалар менен тактоолорду киргизет. Бирок, өз мекенинин 
өткөндөгүсүнө жандуу түрдө кызыккан эмгекчилердин кеңири массасы үчүн Талас 
өрөөнүнүн тарыхый ролун жана маанисин ачып берүү максатында, бул кызыктуу 
чөлкөмдү андан ары изилдеп-үйрөнүү максатында, автор бул брошюраны кечиктирбей 
басып чыгарууну максатка ылайыктуу деп тапты; бул брошюрада айрым бир ой-
пикирлер, кээде материал жол бергендегиден алда канча чечкиндүү таризде 
баяндалды. Брошюранын негизин жогоруда эскерилген экспедициялар тарабынан 
изилденген эстелик- тер түздү, ошондой эле эскиликтин эстеликтери жөнүндөгү 
адабий маалыматтар да пайдаланылды, анткени бул баяндап жазуулар ошол жердин 
өзүндө текшерилбеген күндө да, эстеликтер жана алардын мезгили жөнүндө 
кандайдыр-бир түшүнүк алууга мүмкүндүк берди 2. 

2 Эскертүү. Бул эмгекте археологиялык материалдардын бир катар сүрөттөрү бар эле, бирок алардын 
көчүрмөлөрүн алуунун техникалык татаалдыгына байланыштуу берилген жок (түп нусканы кара) — 
Редакция. 
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I бап 
ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР 

Талас өрөөнүндөгү эстеликтерди изилдеп-үйрөнүү бир топ эле мурда башталган. 
Археологиялык жактан Талас өрөөнү жөнүндө түшүнүк берген жана ал жөнүндө 
дээрлик бүткүл тарыхый маалыматтарды топтогон биринчи эмгек акад. В. В. 
Бартольддун эмгеги болуп саналат, ал бүгүнкү күнгө чейин өз маанисин жогото элек1. 
Акад. В. В. Бартольд 1893—94-жылдарда Жети-Суудагы эстеликтерди, алардын ичинде 
Талас өрөөнүндөгү эстеликтердин бир бөлүгүн изилдеп чыккан. В. В. Бартольд ошол 
эле учурда өзүнүн алдын ала берген отчетунда өзүнө замандаш Олуя-Ата шаарын 
(азыркы Жамбыл ш., Жамбыл облусу) байыркы Тараз шаары менен туура келиши 
мүмкүн экенин көрсөткөн2. В. В. Бартольд өзүнүн корутундусунун тууралыгына 
анчалык бекем ишене албагандыктан, Шаповаловка кыштагы чендеги Тюймакент жана 
Александровск капчыгайындагы Садыр-Коргон (Чоң Капка) шаар чалдыбарлары 
байыркы Тараз шаарынын урандысына талапкер боло алышы мүмкүн деп 
болжолдогон3. Ошентсе да, В. В. Бартольд, кайталайбыз, Олуя-Атанын байыркы 
Таразга туура келерин баарынан көбүрөөк туура көрүп турган В. В. Бартольддун бул 
божомолу Россиядан тышкарыда да илимий айлампага кирген4. Эмнеси болсо да, бир 
катар батыш европалык окумуштуулар В. В. Бартольддун таасири астында, эреже 
катарында, байыркы Тараз Олуя-Ата шаарына туура келет деп көрсөтүшөт5. В. В. 
Бартольддун келип-кетиши Талас суусунун өрөөнүндөгү эстеликтерди изилдеп-
үйрөнүүгө түздөн-түз түрткү берген. Уезддин начальниги В. Каллаур Археологиянын 
күйөрмандарынын Түркстандык ийриминин протоколунда Талас өрөөнүндөгү 
эскиликтин тигил же бул эстеликтерин сүрөттөп жазууга арналган бир нече 
макалаларын басып чыгарат. 

В. В. Бартольд менен В. Каллаурдун эмгектеринен башка каралып отурган 
аймактын эстеликтери жөнүндө жазылгандар бирин-серин гана жана аларда жаңы 
нерселер өтө эле аз. Лерхтин Акыр-Таш курулушу жөнүндө жазган кыскача кабарын, В. 
Лаврентьевдин Олуя-Ата шаарынын чегине түздөн-түз кирип турган жана ага жакын 
жаткан эстеликтер жөнүндө жазган макаласын белгилесе болот6. 1898-ж. түзүлүп, ага 
тиркелген план урандынын өтө кызыктуу топографиясын чагылдырып турат. Ал 
белгилеген дөбөлөрдүн көпчүлүгү алда качан эле жок болгон, ошентсе да бул план чоң 
илимий кызыкчылыкка ээ экени талашсыз. В. Каллаур бир катар өтө кызыктуу 
макалаларды берген, ал урандынын толук илимий сүрөттөмөсүн бере албаса да, 

1 В.В.Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научною целью 1893—94г. Записки АН по Ист. фил 
отд., серия VIII, т. I, в. 4, СПб., 1897. 
2 В. Бартольд өзүнүн «Отчет о командировке в Среднюю Азию» (ЗВО, т. VIII, в. III—IV, СПб., 1894, стр. 
343) деген макаласында мындай деп жазат: «Талас азыркы Олуя-Атанын дал ордунда турган деген 
корутундуга келүүгө болот». 
3 В. Бартольд 1897-ж басылып чыккан толук отчетунда абайлап мындай деп жазат: «Ал (Талас шаары) 
Олуя-Атанын ордунда же бир аз түштүгүрөөктө турганын айтуу кыйын; эмнеси болсо да аны Капка 
капчыгайынын түндүгүнө жайгаштырса болот». Анын отчетун кара: ЗАН, стр. 16. 
4 2 Сал.: Көрс чыг., стр. 16. Айтмакчы, бул көз карашты Бартольдго чейин М. <2а(:гетёге да айткан. 
Ыойсе с1е 1'оиУга§е дш а роиг Й1хе Меза1ек А1аЬЬаг й Мета1ек А1атзаг. Ыойсе е(: ех<та!(:5 с1е5 
МапизсгИз с1е 1а ВгЫюЙгефде <1и К.01, т. IV, Рапз, 1838, стр. 244, прим I. 
5 3 Мисалы, Ес1 СЬауаппез. ОоситеШз зиг 1ез Тои-К1ие (Тигсз)Осс1ес1еп(:аих.СПб., 1903, стр. 10. 
Бирок ЕА СЬауаппез өзү да күмөндүү болуп мындай дейт «1Лс1еп1лйса1лоп с1и сейе 1осаЬ(:ё ауес 1е Та-
1о-5е <1е5 СЫпо15 п'е5<: реи(: ё(те ра5 п§оигеизёшеп(:5 ехас(:е», көрс. чыг., стр. 318. 
6 Аерх. Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 г. Описание Акыр-Таша Дагы кара: ДИ. 
Иванов. По поводу некоторых туркестанских древностей — Известия РГО, т.XXI. В. Ааврентьев. Перечень 
курганов вчерте г. Аулие-Ата. Протоколы ТКААот27/Ш- 1900 г. 
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Таластагы эскиликтин эстеликтеринин көпчүлүгүн каттоого жетишкен7. В. Каллаур 
чалдыбарларга айрым бир түшүндүрмөлөрдү берип, аларды байыркы шаарлар менен 
окшоштурууга аракеттенген8. 

В. Каллаурдун изилдөөлөрүнө анын жана И. Аничкиндин Олуя-Ата шаарынан 
түштүктү карай Талас суусун кыдырып чыгышканы кошумча болгон9. Талас боюнча 
жүргүзүлгөн археологиялык иштер жана Олуя-Ата шаарынын тарыхы Н. Лыкошиндин 
эки отчеттук макаласында10 жана бир катар башка макалаларда камтылып турат11. 

Улуу Октябрь социалисттик революцижынан кийин Талас советтик тарыхчылар 
менен археологдордун эмгектеринде көрүнүктүү ролду ойногонун токтоткон эмес, 
мында Талас суусунун жогорку агымына баарынан көбүрөөк көңүл бурулган12, 
айтмакчы, бул жерде дүйнөлүк баалуулуктагы эстелик табылган13. Чоң археологиялык 
экспедициялык иш башталып, ал бул жолу негизинен Талас суусунун төмөнкү агы- 
мында жүргүзүлөт. Бул эмгек 1936, 1938-ж., бир аз 1939-ж. жүргүзүлгөн иштердин 
негизинде жазылды. 

Совет өкмөтүнүн эскиликтин эстеликтерин жана өткөндү изилдеп-үйрөнүүгө 
канчалык зор кызыгууну көрсөтүп жатканын Жамбыл шаарындагы экспедициялык 
изилдөөлөрдөн башка да эскиликтин эстеликтерин сактоо жана изилдеп-үйрөнүү 
боюнча туруктуу археологиялык пункт уюштурулгандыгынын фактысы жетишерлик 
ачык далилден турат, бул пункт Казак ССРинин ЭКСнин алдындагы Коруктар жана 
эскиликтин эстеликтерин коргоо башкармасынын экспедицияларынын натыйжасында 
түзүлгөн, ал эми байыркы Тараз шаар чалдыбарында Казакстан Илимдер академиясы 
менен Ленинграддын илимий-изилдөө уюмдары тарабынан ошол жерде туруктуу 
типтеги иштердин улантылышы болжолдонууда Мына ушундай иш-чараларга 
байланыштуу изилдөөлөрдүн биринчи натыйжаларын жыйынтыктаган бул 
брошюранын басылып чыгышы зарыл, ал келечектеги иштерди аныктоого да белгилүү 
бир түрткү береринде шек жок. 

Талас өрөөнү күрдүү жана кеңири сугарыла турган аймак болуп саналат, ал 
меридиандык багытта түштүктөн түндүктү карай созулуп жатат. Өрөөндүн жогорку 
бөлүгү бир кыйла бийик тоолуу келет, адегенде батыш тарапка кетип, андан кийин 
түндүккө бурулат. Ал Кыргыз ССРинин чегинен орун алган. Талас суусу Чоң-Капка 
капчыгайы аркылуу, Ичкеле-Тоо жана Ак-Таш тоо кыркаларынын орто ченинен 

7 В. Каллаур. Древности в низовьях.р.Таласа. ПротоколыТКЛА, 1899;ошонуку эле. Поездка на Акыр-Таш 
(Ахур-Таш, Таш-акыр) и его окрестности. Ошондо эле, 1905;ошонуку эле. Находка древних монет в 
верховьях р. Таласа. Ошондо эле, 1908. 
8 В. Каллаур. Древние местности Аулие-Атинского уезда на старом караванном пути из 
Тараза(Таласа)вВосточныйТуркестан.Ошондоэле, 1897;ошонуку эле. Древние местности Аулие-Атинского 
уезда на древнем караванном пути на запад от Аулие-Ата к границе Чимкентского уезда Ошондо эле, 1909 
г. 
9 И. Аничков. Археологическая поездка в селение Беш-Агач, Аулие-Атинского уезда. Протоколы ТКЛА, 
1896. 
10 Очерк археологических изысканий в Туркестанском крае до учреждения Туркестанского кружка 
любителей археологии.ПротоколыТКЛА, 1896; ошонуку эле. Очерк деятельности Турк. Кружка любителей 
археол за первое десятилетие его существования (1895—1905 гг.). Ошондо эле, 1905. 
11 В. Каллаур. К истории гор. Аулие-Ата. Ошондо эле, 1903; Безымянное издание тюркского текста. 
Родословная Карахана — патрона гор. Аулие-Ата. Ошондо эле, 1899 г. 
12 Салышт., мисалы, С. Малов. Древнетурецкие надгробия с надписями бассейна р. Талас. Известия АН. 
1929 г., ушунда эле жогорку Таластын археологиясы жөнүндөгү маселенин адабиятын кара,ошондойэле 
П.Ивановдун «С.Ф.Ольденбург» деген жыйнактагы:«К вопросу о древностях в верховьях Таласа» деген 
макаласындагы маселенин адабияттарын кара. 
13 М. Е. Массон.К истории открытия древнетурецких рунических надписей в Средней Азии и С. Е. Малов. 
Таласские эпиграфические памятники. Материалы Узкомстариса, в. 6— 7,М-Л, 1936. 
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чыккандан кийин көпкө узабай Казак ССРинин Жамбыл облусунун аймагына өтөт да, 
түндүктү карай кетет14. Иш жүзүндө эскиликтин эстеликтери Жамбыл шаарынан 
башталат, анткени андан 12 км түштүктө Кыргыз ССРинин аймагы башталат. Өрөөндүн 
бул бөлүгүндө маданий дыйканчылык оазиси өтө ачык чек араларга жана сөлөкөттөргө 
ээ. Талас суусу эми Жамбыл шаарынан чыгышты карай агат. Анын чыгыш жээгинде 
байыркы Тараз менен тыгыз байланышкан бир катар шаар чалдыбарлары жатат. Шаар 
чалдыбары түндүгүндө Андрейтал өзөнүнө чейин жетет, мунун эң четки түндүк 
пунктунда, Жамбыл шаарынан түштүктө 70 км ченде Оххум шаар чалдыбары 
белгиленген. Оазистин чек арасы батышта да байкалат. Түштүк бөлүгүндө бул чек ара 
Балык-саз өзөнүнөн жана Чөл-Даладан башталып, Куюк ашуусунан чыгышка кетет, 
Талас өрөөнүнүн түндүк бөлүгүндө чек ара болжол менен Молотов атындагы 
колхоздун жери менен өтөт. Талас өрөөнүнүн бир кыйла түндүгүрөөк бөлүгүндө, Талас 
суусу кайрадан батышка, Ак-Көл көлү тарапка бурулган жерде эскиликтин эстеликтери 
археологдорго али белгисиз, бирок алар жөнүндө айрым маалыматтар бар жана 
алардын чалдыбарлары 1907 жылдагы Түркстан Ген. штабынын сүрөткө түшүрүлүп 
алынган 10 чакырымдык картасында белгиленген. Ошентип, Тараздын байыркы 
округунун эстеликтеринин комплекси Асса суусунун өрөөнүндөгү эстеликтер менен да 
байланышкан болуп чыкты, бул суу белгилүү болгондой, Бийли-Көл аркылуу Ала-Көлгө 
келип куят. Көрсөтүлгөн чек аралардын сыртында археологиялык эстеликтердин 
типтеринин өзгөргөнү өтө кызыктуу. Эреже катарында, бул райондордо, б.а. мисалы, 
Асса суусунан батышты карай байыркы көчмөндөрдүн байыркы эстеликтери — 
коргондор жана конуштар башталат. 

Талас өрөөнүндөгү эстеликтин негизги эстеликтери алардын пайда болушунун 
мезгили жана турмушу боюнча Байыркы Тараз шаары менен байланышып тургандары 
төмөнкүлөр: 1) шаарлар, 2) айылдык конуштар, 3) сепилдер, 4) чептер, 5) кербен 
сарайлар, 6) коргонуу курулуштары, 7) айрым курулуштар, негизинен, мазарлар, 8) 
коргондор, 9) конуштар. 

Эстеликтердин көрсөтүлгөн типтерин археологиялык изилдөө жана айрым 
объектилердеги казуулар алардын байыркы Тараз шаары менен тыгыз маданий 
байланышы болгонун көрсөтүү, бул толук табигый нерсе, анткени Тараз байыркы 
кездеги чоң жана бай дубандын борбору жана ордо шаары болгон. Ошондуктан, бул 
эстеликтерге мүнөздөмө берүүдөн мурда, адегенде байыркы Тараз менен жана 
баяндалып жаткан аймактын тарыхы менен, б.а. жалпы эле Талас өрөөнүнүн тарыхы 
менен таанышып алуу керек. 

14 Федосеев менен Зенковичтин Талас өрөөнү жөнүндө жазганын кара: «Обзор минеральных ресурсов 
Средней Азии и Южного Казахстана». 
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II бап 
ТАЛАС ӨРӨӨНҮНДӨГҮ ЭҢ БАЙЫРКЫ АДАМДЫН ИЗИ 

Чынында Талас өрөөнүнүн тарыхы анын археологиялык баалуулуктары изилденип-
үйрөнүлүп, анын жазма булактарда чагылып калбаган тарыхынын алда канча байыркы 
барактары ачылгандан кийинки жылдарда жазылмакчы. Жазма булактар өрөөндүн 
тарыхы жөнүндө бир кыйла кечирээктеги маалыматтарды берет, ал эми анда жашоо-
турмуш эң эле байыркы, атап айтканда, Талас өрөөнү жөнүндөгү кытай кабарларынан 
алда канча мурда башталганы шексиз. 

Орто Азия жөнүндөгү бир кыйла эртерээктеги булактарда Талас өрөөнү 
эскерилбейт, тагыраак айтканда, «Талас» деген аталыш жок. Биз кытай тарыхчысы 
Сыма-цяндын чыгармасын айтып жатабыз; байыркы грек жазуучусу Геродотту жалпы 
эле «тарыхтын атасы» деп аташкандай Сымацянды да Кытайда «тарыхтын атасы» деп 
аташат. Сымацян Шицзи — «Тарыхый мемуарлар» деп аталып, б.з.ч. 99-жылга чейин 
жеткире жазылган тарыхый чыгармасында1 б.з.ч. 138—126-жж.жана 115—104-жыл- 
дарда Орто Азияны эки жолу кыдырып чыккан кытай саякатчысы Чжан Цяндын Орто 
Азияга саякаты жана анын элдери жөнүндөгү баяндары киргизилген2. Чжан Цян, ишкер 
жана жигердүү кытай императору Ву-динин тапшырмасы боюнча (б.з.ч. 140—87-жж.) 
Кытайдан батышка кеткен «улуу жибек жолу» өткөн өлкөлөрдү изилдөө үчүн келет3. 
Чжан Цяндын маалыматтары бул аймактар боюнча кытай географиясынын негизин 
түзгөн; Чжан Цян усундар менен каңгүйлөрдүн жери аркылуу өтүп, ушул уруулардын 
арасында болгондо өзү байкагандарын жана сурап билгендерин баяндап жазат. Өзү 
барып көрбөгөн, Сыр-Дарыя менен Аму-Дарыянын жогорку агымдарында, Арал 
деңизинин жээктеринде жашаган, ошол учурда кытайча Яньцай жеаланья4 деп аталган 
алан уруулары жөнүндө өзүнүн элчилеринин алып келген маалыматтарынын 
негизинде жазат. Усун жана каңгүй урууларында ал өзү болот5. Калыбы, ал биринчи 
жолу усундарды Ысык-Көлдүн боюнан — усундардын негизги байыр алып турган 
жеринде жолуктурса керек, бул аймакта көчмөн усундардын Чигу деп аталган 
байыркы ордосу турган. Давандын орто азиялык ээлигинде — азыркы Ферганада 
болгондо (бул жакка ал Тянь-Шань тоолорунан мүмкүн Бедал ашуусу аркылуу өтүп, 
андан ары Александровск тоо кыркасын бойлоп жүрүп отуруп Ферганага келсе керек), 
Чжан Цян «Давандан түндүктө Каңгүй, батышында Чоң Юечжи, түштүк-батышында 
Дахя, түндүк-чыгышында Усун жатат...» деп көрсөтөт6. 

Бул баяндамадан, айрыкча аны бир кыйла кечирээктеги башка маалыматтар менен 
салыштырганда, усундар менен каңгүйлөр кошуна турганы билинет. Андан ары Чжан 

1 Ал жөнүндө кара: Wylie. Notes of the Chinese, Literature, London,1867, ошондой эле Шицзинин 
котормосуна жазылган алгы сөздү  Ed. Chavannes'тен кара. 
2 Акыркы котормосун F. Hirth'тен кара: The story of Chang K’ien, Chinas Pioneer in Western Asia,YAOS , т. 
XXXVII, в. 2, сентябрь 1917. 
3 A. Hermann. Die Seidenstrassen Zwischen China and Syrien, 1910; Г. Грумм-Гржимайлонун каршы пикирин 
кара; Западная Монголия и Урянхайский край,т. II, 1926 г.Жалпы эле бул маселеге көп адабият арналган. 
Жыйынтыкталганын A. Hermann 'дан, бир кыйла жаңыларын төмөнкү эмгектен кара;B. Laufer. Sino-Iranica, 
Chicago,1919. 
4 F. Hirth.Ueber Wolga-Hunnen und Hiung-Nu ,SKAW zu Münden, 1899, т. II, в. II. 
5 Усундар жөнүндө —Kurakischi Skiratori. Über den Wu-sun-Stamm in Centralasien,Revue Orientale т. III, в. 2—
3, 1902. Салышт. В. Бартольд. Очерк истории Семиречья, Верный, 1898. Каңгүйлөр жөнүндө кара: К. 
Skiratori в Tokyo Bunko, 1929 г., ошондой эле J. Marquart und J.J.M. Groot . Das Reich Yabul und der Cott´Zun 
von 6-9 Juhrhundert, Festschrift Eduart Sachau zum siebzigsten Geburtstage, Berlin, 1915, стр. 253. 
6 И.Бичурин. Цяньханьшу,гл 96в.Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена, СПб., 1851, т. III, стр. 4—5. 
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Цян каңгүйлөр чыгышта гуннулардын бийлигин таанышат деп көрсөтөт. Кеп мында 
турат, усундар көп учурда гунну урууларынын көчмөн союзунун курамына кирип 
турушкан, ушундан улам усундардын ордуна гуннулар каңгүйлөрдүн чыгыш кошунасы 
болуп калышкан. Усундар менен каңгүйлөрдүн ортосунда чек ара кайда болгон? Чжан 
Цян буга жооп бербейт, бирок тарыхый-археологиялык байкоолор бул уруулардын 
ортосундагы канатташ жер дал Талас суусунун өрөөнүндө, же, эң болбоду дегенде ага 
жакын жерде болгон деп айтууга мүмкүндүк берет7. Кеп мында турат, Ысык-Көлдөн 
Бийли-Көлгө чейинки аймактагы биздин замандын чегиндеги көчмөндөрдүн (усун 
менен каңгүйлөр көчмөн болушкан) бейит коргондорун казуу археологдор усундарга 
таандык кылып жүрүшкөн бейит коргондор Чүй өрөөнүнүн батышында жок болуп 
кеткенин жана бейиттердин жаңы тиби менен алмашылганын көрсөттү8. Бул жаңы 
типтеги бейиттер, мисалы, Бийли-Көлдүн аймагындагылар, кыязы, башка элдерге 
таандык болсо керек. Бирок усундардын кошунасы көчмөн каңгүйлөр болгон. Демек, 
ошол эле мезгилдеги бейит коргондордун бул жаңы тибин усун уруулары эмес, 
башкалар калтырышкан. Бул уруулар каңгүйлөр гана болушу мүмкүн. Баса, төмөндө 
биз буга дагы далилдерди келтиребиз. 

Ошентип, Чжан Цян Талас суусун эскербегени менен, эң болбоду дегенде бул ай- 
макта байырлап тургандардын аталыштарын көрсөтүп отурат. Чжан Цян өзү узак 
мезгил бою усундардын арасында (кыязы, б.з.ч. 119-ж. бери тарта болсо керек)9, б.а. 
каңгүйлөр менен кошуна жашап турат да, өзү гунмо деп аталган усундардын жол 
башчысынын ордосунда калып, өлкөлөр менен элдер жөнүндө жазып келүү үчүн 
жардамчылары менен элчилерин жиберет. Анын өкүлдөрү жиберилген элдердин 
арасында каңгүйлөр да айтылат. Өзүнүн Даванга жасаган саякатында, ал, албетте, 
каңгүйлөрдүн жеринен өткөн. 

Чжан Цяндын баяндоолору эң байыркы кытайлык тарыхый баяндама — Шицзинин 
Орто Азия элдерин баяндап жазган бөлүгүнүн негизин түзгөн. Бул эмгектин тийиштүү 
бабы кечирээктеги тарыхчылар үчүн негиз болгон. Ошентип, б.з. 27-ж. Кытай 
тарыхчысы Баньгу Цяньханьшу деп аталган «Улуу Хан династиясынын тарыхын» (б.з.ч. 
202-ж. — б.з. 8-ж) түзөт10. Бул тарыхта биринчи жолу Талас суусу эскерилет, мында 
биздин мекенибиздин тарыхы менен түздөн-түз байланышкан эң ири окуя болуп өтөт. 

Кеп мында, Борбор Азияда б.з.ч. 204-жылдан бери тарта үстөмдүк кылып турган 
гунну уруулар союзу өзүндө таптык жиктелүүлөрдүн күч алышынын натыйжасында 
б.з.ч. 55-ж экиге бөлүнүп кетет. Анын бир бөлүгү Хуханье шанүйдүн (шанүй — 
гуннулардын башчысынын аталышы) жетекчилиги астында Кытайга өтүп кетет, экинчи 
бөлүгү Чжи-Чжинин жетекчилиги астында көз каранды эместик үчүн күрөштү уланта 
берет. Бул күрөштө, күчтүү душмандын кысымы астында, Чжи-Чжинин түндүк 
гуннулары түндүк-батышка ооп кетүүгө аргасыз болот. Иш жүзүндө ушул учурдан бери 
тарта гуннулардын батышка карай кыймылы башталат, ал алда канча кечирээк, б.з. V 
кылымында Батыш Европанын аймагында аяктайт, бул жерде гуннулар Жаңы 

7 Салышт. В. Бартольд. Очерк истории Семиречья, «усундар Фергананын түштүк-чыгышында, каңгүйлөр 
түндүк-батышында жашагандыктан, демек алардын ээликтеринин ортосундагы чек ара болжол менен 
Жети-Суу менен Сыр-Дарыя аймагынын ортосундагы чек ара менен дал келет», стр. 3—4. 
8 М. Воеводский и М. Грязнов. Усуньские погребения на территории Киргизской ССР. Вестник древней 
истории, № 3(4), 1938 г. 
9 Wylie. Көрс. чыг. 
10H.Corder.Histoier Générale de la Chine et de ses relat´ons avec les pazs étrangers , m. I. Paris,1920. стр. 233. 



Орлеандын жанында, Шалонна деген жерде, 451-жылдагы Каталан салгылашуусу деп 
аталган салгылашта батыш европалык уруулардан жеңилишке учурайт11. 

Чжи-Чжи шанүй, кытай булактары билдиргендей, кангүй урууларынын башчысы 
тарабынан колдоо табат, ал Чжи-Чжиге жана анын кошуунуна өз ээлигинен жер берип, 
ага өзүнүн кызын күйөөгө берет12. Бул фактыны жазуу менен, кытай булагы аймакты 
көрсөтпөйт, анын атын да атабайт. Бирок Цяньханьшунун башка бир бөлүгүндө бул 
жердин аты айтылат. Анткени Чжи-Чжи шанүйдүн жигердүүлүгү Кытайдын башкаруучу 
чөйрөлөрүнүн тынчын алган. Алар Чжи-Чжи түндүк гуннулардын кол салуусун 
уюштурат деп кооптонуп, аны жок кылууну чечет. Ушул максатта ага каршы эки кытай 
кол башчысы Гань Янь-шоу жана Чэн Тан жетектеген атайын согуштук экспедиция 
жөнөтүлүп, алар Зб-ж. Чжи-Чжини курчоого алышып, аны өлтүрүшөт. Бул кол 
башчылардын өмүр баяндарында Чжи-Чжи шанүйдүн ордосуна жүрүшү да айтылат. 
Мында анын чатырлардан (боз үйлөрдөн?) турган лагери шаарчада, туурасы, кытайча 
«чэн» деп аталган жал менен курчалып кар баскан тоодон бир нече ли (ли —1 / ден 
ашыгыраак км) аралыкта, Далуй суусунда орун алып турганы көрсөтүлөт13. «Далуй 
суусу» белгилүү «Талас» суусунун атынын байыркы кытайча транскрипциясы болуп 
саналат14. Чжи-Чжинин ордосу кардуу тоодон бир нече ли аралыкта орун алып турат 
дегени Таластын жогорку агымы биринчи жолу Дмитриевка кыштагы ченде, мүмкүн, 
Кыргыз ССРинин азыркы Талас же Буденный району ченде орун алганын айтып турат15. 

Биз жогоруда көрсөткөндөй, Чжи-Чжинин жашаган жана өлтүрүлгөн ордосу каңгүй 
уруулар союзунун аймагында турган, мындан келип, Талас суусу каңгүйлөрдүн 
ээлигинде жаткан болот, бул аймак каңгүйлөрдүн чыгыш чет-жакадагы ээлиги болгон. 
Демек, биз башта каңгүйлөрдүн аймагына Талас өрөөнү кирген деген божомолубуз 
азыр эле биз талдап чыккан тарыхый фактылар менен далилденип отурат. 

Ошентип, б.з.ч. II кылымда — б.з. I—III кылымдарда Талас өрөөнүнүн аймагында 
көчмөндөр, мүмкүн каңгүйлөр жашап турган. 

Ал мал чарбачылыгы менен кесиптенишкен, археологиялык эстеликтер 
көрсөткөндөй, отурукташууну да билишип, анча көп эмес өлчөмдө дан өсүмдүктөрүн 
да өстүрүшкөн. Аңчылык мал чарбачылыгы менен дыйканчылыкка олуттуу кошумча 
болгон. Ушинтип айтууга биз Түрксибдин ушул эле аталыштагы темир жол 
станциясынын түштүгүндө 5—6 км аралыкта турган Луговое кыштагы чендеги маданий 
калдыктардын эртерээктеги катмарларын изилдөөнүн негизинде укук алып отурабыз. 
Б.з. биринчи кылымдарына таандык болгон дөбөнүн ылдыйкы катмарында үй 
жаныбарлары: жылкынын (Equus caballus), өгүздүн (Bos taurus), койдун (Ovis aries), 
эчкинин (Capra hireus), эшектин (Equus asinus), үй итинин (Canis familiaris), төөнүн 
(Camellus), жапайы аң жаныбарларынан куландын (Equus hemionus), сайгактын (Saiga 
tatarica) жана асыл аң жаныбары (благородного) бугунун (Cervus elaphus) сөөктөрү 

11 А. Бернштам. Из истории гуннов в середине I в. до н.э. Хуханье и Чжи-Чжи шаньюи. Советское 
Востоковедение, II. 
12 Цяньханьшу, гл 70,л. 5а ж.к.6.;Салышт. И. Бичурин. Көрс.чыг., стр. 80. 
13 Бул шаарды бир гана жолу De Groot которгон. Die Hunnen der vorchris Lichen Yeit,Chinesische Urkunden 
zur Geschichte Asiens, Berlin- Leipzig, 1921—1926 г. См т. I, стр. 229 и 234. Рец. на перевод De Groot 'а 
написалE. Zach в Asia Mayor, т. I, янв. 1924. Текст см. в Цянь-ханьшу, гл. 70, л. 95. 
14 De Groot. Көрс чыг., стр. 229, буга каршы пикирди В. Бартольддон кара. 
15 Гуннуларга таандык бул көрүстөн биз тараптан 1938-ж. Кеңкол суусунда ачылган (кара: ВДИ, 4(9), 1939 
г.) жана 1938,1939-ж. жарым-жартылай казылган. Биз бул көрүстөндөн тапкан эң сонун эстеликтерди 
биздин төмөнкү эмгегибизден кара: — «Кенкольский могильник». Государственный Эрмитаж, 1940 г. 



табылды16- Бул тизмеден көрүнүп тургандай, малдын курамы өтө ар түрдүү болгон. 
Мал чарбасынын азык-түлүгү конуштардын тургундарынын тамак-ашынын негизги 
бөлүгүн түзгөн. Малдын сөөктөрү көп түрдүү буюмдарды жасоого, жипти чыйратууга, 
бычактын сабына ж.б. пайдаланылган. Малдын жүнү кездеме даярдоого жумшалган, 
коңулу бар малдын сөөгү табылган, анын жардамы менен, мүмкүн, жип ийришсе 
керек, ошондой эле ийиктин чоподон жасалган чарыгы табылган. Кездеменин калдыгы 
карапа чыгырыгында эмес, чоподон кол менен чаптап жасалган идиштердин ички 
бетинен табылды. Бул торчолуу деп аталган карапа Талас өрөөнүндө эки жерден 
учурады. Бир жолу (1936-ж.) Талас суусунун жээгинде, Шаповаловка кыштагынан 
ылдый ченде, Оххум чебинин урандысы жаткан жерден Р/2 км бийиктиктеги жайдан 
табылды; экинчи конуш «Өрнөк» колхозунун аймагындагы Асса суусунун 
тектирчелеринин биринде, Жумабай-дөбө деп аталган триангуляциялык белгиси бар 
дөңдөн жолукту. Бул табылга — чопо идиштин сыныгы, өтө начар иштелген, сынган 
жери боз, кээде кызыл түстө, таш күкүмдөр кошулуп ийленген. Идиштин ички бетинде 
кездеменин тагы төмөнкү себептерден улам пайда болот. Идишти жасоо үчүн 
кичинекей мүшөк тигишип, ага кум салып, аны керектүү формага келтиришкен. Андан 
кийин анын сыртынан ийленген чопону тилке-тилке кылып чаптап, алардын 
ортолорундагы бириккен жерлерди майлап коюшкан. Идиш кургагандан кийин, 
кул1ду мүшөктөн төгүп, мүшөктү сыйрып алышкан. Ушул себептүү идиштин ички 
бетинде кездеменин тагы калган17. Такка караганда кездеме одуракай болгон, ар 
түрдүү диаметрдеги, ичкертилген жана түйүндөрү бар жиптен токулган. Жиптер 
жөнөкөй «болотнойлук» деп аталган түрдө эшилген. Ошентип идиштеги кездеменин 
тагын изилдөө адамдар айбанаттардын терисинен гана эмес, жүн кездемеден да 
кийим кийишкен деп айтууга негиз берет. Карапа ар түрдүү формада, көпчүлүгүндө эки 
типте жолугат. Алардын бири диаметри чакан, түбү жумуру, оозунда таажысы жок (же 
бир аз гана чыгып турат) идиштер, экинчилериники түбү жалпак, тулкусу жоонурак, 
мойну ичкерип кеткен, кээде чоргосу жана таажысы бар карапалар. Идиштердин кеп 
учурда туткалары жок, геометриялык мазмундагы, негизинен оюлуп түшүрүлгөн 
сызыкчалар түрүндөгү көркөм көчөт менен кооздолгон. 

Луговое кыштагы чендеги дөбөдөн дордогой, сынган жери кара, демек бышыруучу 
мештин температурасы өтө төмөн экенин көрсөткөн, түбү жалпак, банка таажысы бир 
аз сыртка кайрылган карапа жолукту. Мындай идиштерди колдо чаптап жасоо 
учурунда түбү станокко жабышып калбасын үчүн дан, адатта таруу сээп коюшкан. Казуу 
учурунда түбүндө таруунун изи түшүп калган ушундай идиштер да табылды, бул болсо 
ошол тапта адамдардын таруу эгишкенин далилдеп турат. Аларда дыйканчылыктын 
бар экенин ырастаган бул далилдерден башка да кум таштардын катуу түрүнөн 
жасалган көп сандагы кол жаргылчактардын табылганы да буга далил18. 

Б.з. биринчи кылымдарындагы көчмөндөрдүн турмуш-тиричилигин жана 
маданиятын мүнөздөгөн ушул типтеги эстеликтерге 1938—1939-жж. изилденген, Кара-
Тоонун түндүк беттеринде жаткан бейит коргондордон турган көрүстөн да таандык. 
Бул бейит коргондор чыгышта Учкун-Сай Асу капчыгайынан — батыштагы Аир-Сай 

16 Сөөктүн калдыктары Ленинграддагы Илимдер академиясынын Зоология институтунун илимий 
кызматкери В. Карачаровский тарабынан аныкталды. 
17 М. Воеводский. К истории гончарной техники народов СССР. Этнография, т. 4,1940 г. стр. 65—66. 
18 Бул маданияттын усун маданиятында бир катар окшоштуктары бар. Кара: А. Тереножкин. 
Архелогические разведки по р. Чу в 1929 г. Проблема ИДО, в. 5—6,1935 жана М Воеводский менен М. 
Грязновдун эскерилген макаласы (журн. ВДИ, 3(4), 1938 г.). 



капчыгайына чейин созулуп жатат, алар «Кара-Бастау» совхозунун жана «Бийли-Көл», 
«Ленинский путь» жана «Жалал-Танап» колхоздорунун аймагында жатат. Бейит 
коргондордун көпчүлүгү (көрүстөндүн борбору) Берккара капчыгайынын каршысында 
жатат. 

Мында үстүндөгү топурагы ар түрдүү көлөмдө жана формада болгон 457 бейит 
катталды (1-сүрөт). 

Кээ бир бейит коргондордун диаметри кырк метрге чейин, бийиктиги үч метрге 
чейин жетти. Бейит коргондордун негизги көпчүлүгүн диаметри 12—16 м, бийиктиги 1 
м болгон орто көлөмдөгүлөр түзөт. Алар көчмөндөрдүн катардагы адамдарына 
таандык болгон. Таш кордун астында, жердин үстүнөн 1,5 м тереңдикте бейиттин 
казанагы жатат, анда башы батышка, буту чыгышка каратылган, адатта бир эле өлүк 
бар. Анын жанына тиги дүйнөдө керек болот делинген, ошол кездеги адамдардын 
түшүнүгү боюнча жердеги турмуш кандай болсо ал жакта да ушундай болот деген ой 
менен буюмдар кошо коюлган. Мындай түшүнүк анимисттик түшүнүк деп аталат. 
Ушуга байланыштуу жазаттын жанында карапа идиштер, кооз жасалгалар ж.б. 
коюлган. Мында ар түрдүү типтеги идиштер табылды, жасалгалардан шакек, сөйкө, 
мончоктор табылды. Кийинкилердин арасынан сөйкөлөр өзгөчө кызыгууну пайда 
кылат. Алар ичке алтын сымдан бурама түрүндө жасалып, ылдыйкы бөлүгүндө 
чынжырга илгич ширетилген. Бул илмекке каралжын-жашыл түстөгү таш (мүмкүн, 
змеевик) же кандайдыр бир геометриялык фигура түрүндөгү тордомолуу өрмө же, 
акырында, айчык түрүндөгү жасалга илинген. 

Мындай өрмөлөр алтындан жасалган, тегерек, томпок бүртүкчөлөр менен 
кооздолгон. Ушундай типтеги жана ушундай зергерлик техникада жасалган сөйкөлөр 
эртерээктеги орто кылымдарда — б.з. II—V кылымдардагы көчмөндөрдүн кеңири 
тараган маданиятынан өзүнө окшоштуктарды табат19. Берккара көрүстөнүнөн табылган 
буюмдар примитивдүү келип, бул маданияттын биринчи баскычына тийиштүү, ошол 
себептүү б.з. биринчи кылымдарына таандык кылынат. Бүткүл көрүстөн боюнча бейит 
коргондорду жапырт түрдө казуу эми көрүстөндүн бир кыйла эски жана бир кыйла 
«жаш» бөлүгүн бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Капчыгайга жакын жаткан бейит 
коргондор бир кыйла эскилери болуп чыкты. Бул түшүнүктүү нерсе, көрүстөн 
негизделген учурда бейит коргондор капчыгайдын оозунан башталган. Акырындык 
менен бейит коргондордун тизмеги чоңоюп, узара берген. Ошентип бул көрүстөндөгү 
тизмектешип жаткан жана капчыгайдан бир кыйла алыста жаткан бейит коргондор 
жашыраак болуп чыкты. Мындай корутунду бейиттерде табылган буюм-тайымдарды 
таддрого да негизделди. Мисалы, капчыгайга жакын жаткан бир бейит коргондо 
оозуна ак куу тибиндеги кушту тиштеп турган арстандын сүрөтү бар бел курдун жез 
таралгасы табылганын көрсөтүп кетебиз. 

 
 

19 Бул искусство жөнүндө кара: И.Толстой и А. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, т. III. 
Казакстандагы болжол менен ушул эле стилдеги буюм жөнүндө кара: АА. Козырев. Раскопки кургана в 
урочище Кара-Агач, Акмолинского уезда, ИАК, в. 16, 1905. Табылгандардын датасын кара: A. Schmit. Kačka 
ESA I. Ушуга окшош буюмдар Түндүк Казакстанда, Боровое көлүнүн жанынан 1927-ж кокустан табылып, ал 
Ленинградда Этнографиялык музейде сакталып турат. Бул буюмдарды Этнография музейинин 
эмгектеринде басканда, биз мүмкүн болушунча, маселенин толук адабиятын беребиз. 



 
Акырындык менен бейит коргондордун тизмеги чоңоюп, узара берген. Ошентип бул 
көрүстөндөгү тизмектешип жаткан жана капчыгайдан бир кыйла алыста жаткан бейит 
коргондор жашыраак болуп чыкты. Мындай корутунду бейиттерде табылган буюм-
тайымдарды талдоого да негизделди. Мисалы, капчыгайга жакын жаткан бир бейит 
коргондо оозуна ак куу тибиндеги кушту тиштеп турган арстандын сүрөтү бар бел 
курдун жез таралгасы табылганын көрсөтүп кетебиз. Арстандын башы уста металлда 
нукура реалисттик көрүнүштө, анын дене түзүлүшүн өзүндөй кылып, экспрессивдүү 



түрдө берүүгө аракеттенген, бул болсо искусстводогу скиф салты менен байланышкан 
искусствонун бул буюмун б.з.ч. III—I кылымдардын дооруна таандык кылууга 
мүмкүндүк берет. Ошондуктан Берккара көрүстөнүнүн бир кыйла байыркы бөлүгүн 
б.з.ч. III—I кылымдарга, бир кыйла «жаш» бөлүгүндөгүлөрдү — б.з. I кылымына 
таандык кылса болот. Биз жогоруда көрсөткөндөй, ушул кылымдарда Талас өрөөнүн 
көчмөн каңгүйлөр ээлеп турган, ошондуктан биз бул бейиттерди каңгүй маданиятына 
таандык кылабыз, анткени, белгилүү болгондой, каңгүйлөрдүн негизги көпчүлүгү Талас 
суусунан батышта жашаган, ошондой эле Бийли-Көлү да Талас суусунун батышынан 
орун алган. 

Байыркы каңгүйлөрдүн бейиттеринин үстүндөгү топурак, таштар алардын 
идеологиясы жөнүндө айрым бир түшүнүктөрдү бере алат. Бейиттин үстүндөгү 
кырдалган топурак борборлошкон эки шакектен турат, анын бири кырдалган 
топуракты курчап, экинчиси бейиттин казанагынын өзүн айланта курчап жатат. Шакек 
түрүндө коюлган таштар көрүстөндөгү эң чоң үч бейит коргондун жанынан да учурады. 
Бул таштардын тегерекче түрүндө коюлушу күндүн символу болуп саналат, күнгө 
көптөгөн байыркы элдер, алардын ичинде көчмөндөр да сыйынышкан. Илимий 
адабиятта алар кромлехтер деп аталат20. Бейиттердин жанында мындай 
кромлехтердин коюлушу өлүктү өрттөөнү, аны отко — күнгө багыштоону (предание) 
символдоштурса керек. Белгилүү болгондой, көптөгөн көчмөн элдер өздөрүнүн 
өлгөндөрүн «от баарынан таза» деген ой менен өрттөшкөн. XI кылымда перс автору 
Гардизинин «Кабарлардын бермети» деп аталган чыгармасында көчмөн кыргыздар 
жөнүндө мындай деп жазат: «кыргыздар индустар сыяктуу өлгөндөрүн өрттөшүп, 
мындай дешет: «От эң таза нерсе; отко түшкөндүн баары тазаланат: (демек) өлгөндү да 
от ыпластыктан жана күнөөсүнөн тазалайт»21. Тегерете коюлган таш түрүндөгү күндүн 
символу жогоруда баяндалганга окшош көз караштардын бир бөлүгү болуп саналат. 
Байыркы тургундардын космогониялык түшүнүктөрү жөнүндө билдирген бейит 
үстүндөгү башка бир түрдөгү курулуштар да байкалды. Алсак, мисалы, көптөгөн бейит 
коргондордун комета түрүндөгү «куйруктары бар, ал эми айрым бейит коргондордун 
жанында айчык түрүндө коюлган таштар жолукту. Бир сөйкөнүн илмегинин да айчык 
түрүндө болгону ушуга эле мүнөздүү көрүнүш. 

Бейит үстүндөгү кварцтар же айрым бейит коргондордун жанында жаткан чоң 
кварц таштардын да аткарган милдети болушу ыктымал, мүмкүн, алар асмандагы 
жылдыздарга окшоштурулган болсо керек. 

Бул өзгөчөлүү байыркы түшүнүктөр, коом алгачкы жамааттык түзүлүштүн 
ыдырашын башынан кечирип жатса да, көчмөндөрдө узакка сакталып кала берген. 
Коомдун байлар менен кедейлерге, эркин адамдар менен кулдарга бөлүнүшүнөн 
келип чыккан жамааттык түзүлүштүн бул кыйрашы22, Берккара көрүстөнүндө чагылган. 
Бейит коргондордун топурактары өзүнүн сырткы түрү боюнча бири-биринен кескин 
айырмаланат. Алар үстүндөгү топурактардын көлөмү, ар түрдүүчө жасалгаланышы 
боюнча да айырмаланат. Ошондой бейиттердин биринин айланасына тегерете текши 
кварц коюлган, алар бейит коргонго кызыктай, кооз түр берип турат. 1939-ж. казылган 

20 Кромлехтер жөнүндө кара: И. Мещанинов. Кролллехи. Изв. ГАИМК, т. VI, в. 3. Казакстандагы андронов 
маданиятында эле бейитке шакек түрүндө коюлган таштар жөнүндө кара: М. Грязнов. Погребения 
бронзовой эпохи в Западном Казахстане. Сб. «Казахи», Акад наук, 1927. 
21 В. Бартольд. Отчет,стр. 111. 
22 Ф.Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. К.Маркс и Ф. Энгельс.Собр. 
соч., т. XVI,ч. I. 



Ак-Таш бейит коргону таптакыр таланып-тонолгон экен, бирок андан да катардагы 
бейиттердегиге караганда алда канча жакшы сапаттагы карапанын сыныктары, 
ошондой эле сурьмадан жасалган кытай күзгүсү табылды. 

Биз жогоруда көрсөткөндөй, бейиттердин негизги көпчүлүгүн түзгөн орто 
көлөмдөгү бейит коргондордун жанына кошумча топурактан үйүлүп, таштар коюлган. 
1939-ж. орточо көлөмдөгү бейит коргондордон турган айрым тизмектерин жапырт 
казуу жүргүзүлгөн. Алардан эң эле ар түрдүү буюм-тайымдар табылган, алардын 
арасынан: жаанын «сармат» тибиндеги үч канаттуу, сабы бар темир тыктарын; сөөктөн 
жасалган үч кырдуу, демек, оор жебенин жана ошого ылайык оор жаанын тыктарын; 
жогор жагы айчык түрүндөгү, кыска, бирок жазы кылыч-канжардын сабын, ошондой 
эле теги чет жерлик, мисалы, нефрит чөйчөк, көп сандаган алтын жана жез жасалга 
буюмдарды белгилеп кетсе болот. 

Аялдар көмүлгөн бул бейит коргондордун катарында балдардын чакан бейит 
коргондору турат, аларда да ошол эле буюм-тайымдар, негизинен карапалар бар. 
Ушундай бейиттин топурагынан сынган идиш жана койдун сөөгү жолукту, кыязы, 
курмандыкка чалынган койдун сөөгү болсо керек Башка бир учурларда, эреже 
катарында, эч кандай буюм-тайымы жок эле, чоң адамдардын сөөктөрү жатат. Булар 
ээси өлгөндө, тиги дүйнөдө ага кызмат кылсын деп өлтүрүлүп, ээсинин жанына 
коюлган кулдардын бейиттери болгон. Алардын бейиттеринде эч кандай буюмдардын 
коюлбаганы кокустук эмес. Дагы бир бейитте, сыягы, атайылап өлтүрүлсө керек, бир 
сөөк жатат, ал анчалык терең эмес чуңкурга чалкасынан ташталган. Сөөк 
демейдегидей эмес түрдө, чалкасынан жатат, колдорун кайрып чыгарып салышкан, 
буттары денесин карай бүктөлүп, бир аз каптал жакка кыйшайтылган. Өлүктү, али 
мүчөлөрүн байланыштырып турган булчуңдары бар кезде, ушундай позада коюшканы 
көрүнүп турат, андай болбогондо, эгерде муну бейитти тоногон киши же кемирүүчү 
жаныбарлар жасаган болсо, сөөк мындай салыштырмалуу «антропологиялык» 
тартипте жатпас эле. Бул бейиттер көчмөн каңгүйлөрдүн арасында таптык жиктелүүнүн 
бар экенин, алардын кулдар менен кул ээлөөчүлөргө бөлүнгөнүн ачык көрсөтүп турат. 
Арийне, бир катар майда бейиттер (диам. 4—6 м, бийиктиги 0,30 м чейинки) өлгөн 
адамдын балдары менен аялдарына — эркин адамдарга таандык болгону шексиз. 
Бейиттердин антропологиялык бейнеси памирдик-ферганалык европеоид тиби деп 
аталган типке таандык23. 

Бейит коргондордун планы жана орун алып турган жери уруулук түзүлүштүн али да 
жашап турганын айгинелейт. Бейит коргондор, көрүстөндүн бир эле мезгилге жана 
жалпыга таандык экенине карабастан, айрым-айрым топторго-тизмектерге бөлүнүп 
турат, бул топтор-тизмектерде бир эле тектеги уруктар менен патриархалдык үй- 
бүлөлөрдүн өлүктөрү көмүлгөнүнөн кабар берет. Ошондуктан көрүстөндүн жалпы 
аймагы айрым-айрым уруктарга таандык болгон көрүстөндөргө бөлүнүшү мүмкүн. 

 

23 СССР Илимдер академиясынын Антропология жана этнография музейинин улуу илимий кызматкери Е. 
Жировдун аныктамасы (Ленинград). 



III бап 
ЖЕТИ-СУУНУ БИРИНЧИ СОГДУЛУК 

ОТОРЛОШТУРУУ ЖАНА v КЫЛЫМДА ТАРАЗДЫН 
ПАЙДА БОЛУШУ 

Талас өрөөнүнүн аймагында түрктөр пайда болгонго чейин б.з. III—V 
кылымдардагы көчмөндөрдүн эстеликтери Казак ССРинин бөлүгүндө жолуккан эмес. 
Талас өрөөнүнүн Кыргызстан бөлүгүндө Дмитриевск кыштагынын чыгышында (азыр 
Кыргыз ССРиндеги Талас районунун борбору) «Манас мазары» деген ат менен 
белгилүү болгон Кенизек-Хатундун күмбөзүнүн жанында, Долоно айылдык кеңешинин 
аймагында б.з.ч. I — б.з.11 кылымдарындагы катакомбалуу көрүстөн табылган. Ушуга 
окшош типтеги бейит 1898-ж. эле финляндиялык окумуштуу Гейкел тарабынан ошол 
эле райондо, бирок Талас суусунун башка жээгинен — Беш-Таш капчыгайы ченде да 
табылган1. Ошентип, түздөн-түз ушул доордон мурда жашаган көчмөндөр 
археологиялык маалыматтар боюнча жогорку Таласта ачылып, ал Талас суусунун 
ылдыйкы агымында да белгилүү болгон, бирок б.з. III—V кк. үчүн белгисиз эле. Ошону 
менен бирге, Талас өрөөнүнүн аймагында ушул доор үчүн, эң болбоду дегенде, б.з.ч. V 
к. чейинки отурукташкан конуштардын маданий калдыктары да белгилүү. 

Б. з. биринчи кылымдарында эле Жети-Сууга, анын ичинде Талас өрөөнүнө — 
көчмөндөрдүн байыр алып турган сүйүктүү мекенине Орто Азиянын борборунан, 
Заравшандын бойлорунда орун алган оазистерден, Согдианадан чыккандар, б.а. 
согдулуктар, иран тегиндеги уруулар келе баштайт2. Согдианада кулдардын эмгегин 
кеңири пайдалануунун базасында кол өнөрчүлүк менен сооданын өнүгүшү 
согдулуктарды өзүлөрүнүн туулган жеринен алыс аймактардан иш издеп кетүүгө 
аргасыз кылат. Өндүрүштүн кул ээлөөчүлүк жолунун натыйжасында келип чыккан 
согдулуктардын кеңири оторлошуу ишмердиги алыскы чыгышка багытталат. Бул 
процесс антик доорунун тарыхын даана эске салат, кулдардын кул ээлөөчүлөргө 
каршы күрөшүнөн улам өздөрүнүн ички карама-каршылыктарын чечүүгө умтулуп, 
өзүнүн аймактарынын чектерин абдан эле кеңейтип, адегенде соода-сатык 
максатында, андан кийин, бир кыйла татаал максаттар менен Кичи Азиянын 
аралдарына, Кичи Азиянын өзүнө, андан ары чыгышка, Кара деңиз бойлоруна кирип 
келишет, анын түндүк бойлорунда Оливия, Керкинитид, Херсонес, Боспор, Танаис 
сыяктуу белгилүү шаарларды жана башка ондогон майда шаарларды негиздешет. 
Согдулуктардын ишмердиги көпчүлүгүндө аларга чейинки гректердин ишмердигин 
эске салат. Кул ээлөөчүлүк түзүлүштүн шартында гана согдулуктар өнүктүргөндөй 
кеңири оторлошуу мүмкүн болгон. Иштерман дыйкандар менен кол өнөрчүлөр башка 
уруулардын адамдары менен соода гана жүргүзүшпөстөн, алардын аймактарын да 
өздөштүрүшкөн, мында, көчмөндөрдүн айылдары менен катар согдулуктардын 
курулуштары — дубалдар менен жалдар пайда болгон. Алардын кирип келишине 
Жети-Суу өзүндө маданий дыйканчылыктын өнүгүшү менен милдеттүү, буга чейин 
дыйканчылык өтө примитивдүү келип, анын чарбадагы үлүш салмагы жарытымсыз 
болгон. Шаар чалдыбарларынын байыркы катмарындагы өзгөчөлүү маданий 
калдыктар ушул согдулуктар менен байланыштуу, алар көчмөндөрдүн ошол 

1 H. Heikel. Alterrümer aus den Tale des Talas n Turkistan. Travaux Ethnographiques, VII, Helsinki; 1918;ср. А. 
Н. Бернштам. Кенкольский могильник. Л., 1940. 
2 Бул маселе боюнча жыйынтыкты кара: В. Бартольд. К вопросу о языках согдийском и тохарском, ИРАН, т. 
I, 1926. Хронология жагындагы түзөтүүнү жана оторлошуунун мүнөзү жөнүндө биздин макалабыздан кара: 
Согдийская колонизация Семиречья. Краткие сообщения, № 6,1940. 



мезгилдеги конуштары менен көрүстөндөрүнөн археологдор таап жаткандардан 
кескин айырмаланат. Согдулук оторлошуу дээрлик бүткүл Жети-Сууну Ысык-Көлгө 
чейин кучагына камтып турган, андан ары Тянь-Шань аркылуу өтүп, Чыгыш Түркстанга 
кирип барып, Улуу кытай дубалына жетип токтогон. Самаркандан Лоб-Нор менен 
Дунь-Хуанга чейин согдулук оторлор созулуп жаткан, ал жерде согдулук маданият 
байкалат3. Грюндведелдин, Лекоктун, Штейндин, Ольденбургдун4 жана башкалардын 
Чыгыш Түркстанга жасаган көп сандаган экспедициялары б.з. биринчи кылымдарында 
Чыгыш Түркстанда согдулуктардын ролун аныктоо үчүн жетишерлик материал 
чогултушкан. «Улуу жибек жолу» азыраак кытайлык, көбүрөөк согдулук болгон 
сыяктанат. Штейндин казууларынын учурунда чогултулган, кийин Рейхельт5 которуп, 
басып чыгарган жеке жана иш боюнча каттар согдулуктардын жигердүү 
ишмердиктерин ачык көрсөтүп турат. Жети-Суудагы алардын ролу менен мааниси 
азыраак белгилүү. Себеби, биринчиден, археологиялык эстеликтер али да, өтө аз 
иштелип чыккан, экинчиден, мында согдулуктар жергиликтүү түркий тилдүү калк 
менен тез жуурулушуп кеткен, анткени согдулук кыштактар Чыгыш Түркстандагыдай 
обочо турган эмес, үчүнчүдөн, б.з. биринчи кылымдарындагы бул аймак жөнүндөгү 
жазма булактар тарыхчылардын колунда өтө аз, ошондуктан көп маселелер боюнча 
бир кыйла кечирээктеги булактардын негизинде ой жүгүртүүгө туура келет. Бул, 
ошондой эле, согдулуктардын өзү жана маданияты алардын түпкү мекенинде, 
Заравшан суусунун алабында начар изилденгендиги менен татаалдашып кеткен, совет 
мезгилинде жүргүзүлгөн изилдөөлөр гана бул жагынан жаңы жана бир кыйла олуттуу 
материалдарды берди6. 

Согдулуктардын Жети-Сууда Исфижабдан (Чымкент ченде) Баласагунга чейин 
(Токмок ш. ченде) жашап турганы XI кылымдын автору Махмуд Кашкарлык тарабынан 
бир кыйла так далилденген. Өзүнүн 1074-ж. жазылган чыгармасында ал мындайча 
билдирет: «Эки тилде сүйлөшкөн жана шаарлардын калкы менен аралашып кеткендер 
— Сугдак, Кенжак жана Аргу», андан ары — «Баласагундун тургундары согдулуктарча 
жана түркчө сүйлөшөт. Ошондой эле Тараздын жана Ак Шаардын (Мединат-ал-Бейда) 
тургундары да»7. В. Бартольд Махмуд Кашкарлыктын чыгармасынан жогоруда 
келтирилген цитатаны белгилеп, мындай деп жазат: «Согдулуктар өздөрунун түпкү 

3 В. Бартольд. Көрс.чыг.,стр. 34ждсб. 
4 Бул изилдөөлөр жөнүндө биздин макалабызды кара: Уйгурские юридические документы, как исторческий 
источник. Проблемы источниковедения, т. III, Л., 1940. 
5H. Reichelft.Die Sogdhischen Handinschriftenreste des Britischen Museums. II. Heidelberg, 1930. 
6 Согдийский сборник, Л., 1934;салышт. А. Фрейман. ВДИ, №2,1937. Согду маданияты жөнүндө эң сонун 
материал кийинки мезгилде гана пайда боло баштады. Кара: Г. В. Григорьев. «Тали-Барзу» (отд. отт.); 
Кара: О. И. Смирнова. «О трех согдийских монетах», ВДИ, №1,1939; ошонуку 
эле.«НовыеданныепоисторииСогдаУП1 в.»,ВДИ,4,1939;А.Фрейман. «Древнейшая согдийская надпись», 
ВДИ, 3,1939. Советтик археологдордун Заравшан, Термез, Фергана жана башка жерлерде жүргүзгөн 
казууларынын жыйынтыгы али басыла элек. 
7 Бул жана мындан ары келтириле турган арап жана перс авторлорунан үзүндүлөр, эгерде шилтемелерде 
жана библиографиялык аппаратта эскертилбеген болсо С. А. Волиндин атайын котормосу боюнча 
берилет; араб жана перс авторлорунун Тараз шаары жана анын айлана-тегереги жөнүндө жазгандары 
экспедициянын толук отчетунда басылып чыккан. Сугдак — согдулуктар, Кенжак — Кашкар чөлкөмүнүн 
тургундары, Аргу — Талас аймагында жашаган түркий тилдүү уруулар. Кенжактын уруусунун аты 
казактардын бир тайпасынын qandƳyaly деген аталышында сакталып калган; Аргу уруулары казак 
урууларынын биринин arƳyn аталышында сакталып калса керек. Мындагы мүнөздүү нерсе, Аргу уруулары 
мекендеген байыркы аймак Аргын урууларынын жери менен дал келет. QandƳyaly уруулары Талас 
суусунун жогорку агымында жашаган кыргыздардын арасында белгиленген, кара; Н.Аристов. «Заметки об 
этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их письменности», жана ошонун эле: 
«Опыт выжнения этнического состава киргизо-казахов Большой орды и кара-киргизов», отд. отт. 



мекенинде перс тилин кабыл алышкан жана тажиктер деп аталышып, Жети-Сууда, 
мүмкүн башка жерлерде да түрктөшүүгө тушугушкан. Махмуд Кашкарлыктын 
Баласагундун жана башка шаарлардын тургундары согдулуктарча жана түркчө 
сүйлөшөт дегени, XI к. экинчи жарымында жети-суулук согдулуктар улуттук 
өзгөчөлүктөрүн жоготуунун акыркы стадиясын башынан кечирип жатышкан: 
согдулукча сүйлөгөн адамдар бар болгон, бирок жалаң согдулукча сүйлөгөн адамдар 
жок болуп калган»8. 

Калктын курамынын, атап айтканда, Талас өрөөнүнүн калкынын «улуттук» курамы 
жөнүндөгү мына ушул бир кыйла кечирээктеги маалымат көчмөндөрдүн жергиликтүү 
маданиятынан өтө эле өзгөчөлөнүп турган маданияттын түшүндүрмөсүн табууга 
мүмкүндүк берет. Жети-Сууга алгач кирип келген учурда, б.з. биринчи кылымдарында 
согдулуктар В. Бартольд «улуттук өзгөчөлүктөрдү жоготуу» деп атагандай 
ассимиляцияны дароо эле башынан кечирише койгон эместир. Жергиликтүү жана 
согдулук тектеги буюмдар жагындагы маданияттардын ортосундагы так, ачык 
айырмачылыктар да ушуну менен түшүндүрүлөт. Россиянын түштүгүндөгү антик 
тегиндеги шаар чалдыбарларынын байыркы катмарларынан ушуга окшогон 
көрүнүштөр байкалат, мында архаикалык катмардан жогорку техникада жасалган кара 
түстө лакталган, кызыл фигуралуу антик идиши жергиликтүү, скиф тибиндеги, чаптама 
ык менен жасалган идиштерден өтө кескин айырмаланат. Кээ бир антик оторлорунда 
грек калкынын акырындык менен жергиликтүү калк менен жуурулушуп кеткени, атап 
айтканда, иш жүзүндө жаңы маданиятын түзгөн9 сыяктуу, шаар урандыларынын 
катмарынын маданияты арабдар жеңип алгандан кийин бир кыйла бир түрдүү келип, 
ал өз курамына жергиликтүү жана сырттан алып келинген, адегенде согдулук, андан 
кийин мусулман маданиятын кошуп алганын байкайбыз. 

Талас өрөөнүнүн мусулманчылыкка чейинки буюм түрүндөгү эстеликтерине 
байыркы Тараз шаар чалдыбарында 1938-ж. Илимдер академиясынын казак филиалы 
менен Материалдык маданият тарых институтунун археологиялык экспедициясынын 
ишинин натыйжасында V катмар деп аталган катмардан алынган табылгалар таандык. 
Мында, урандынын түндүк-чыгыш бурчунда, шагыл-кум жаткан суулуу катмарында, 
болжол менен жердин бетинен 4'/4 метрге жакын тереңдикте, жарым-жартылайы бул 
жердеги согду маданиятынын бир кыйла байыркы үлгүлөрүнө таандык болгон 
буюмдар табылды. Мында ритуал (культ) маанисиндеги буюмдар көбүрөөк табылды. 
Ушул катмардан алынган айрым буюмдар бир кыйла бийик, жогорку катмарлардан да 
табылды, бул, ушул жерде узак мезгилдер бою конуштар тургандыгына байланыштуу 
болгон, анткени кийинки курулуш иштеринде (котлованды казганда, топурак алганда 
ж.б.) бир кыйла кечирээк мезгилде жасалган буюмдар ылдый түшүп, тескерисинче, 
байыркы буюмдар жогору чыгып калган. 

V катмарда сакталып калган буюмдардын арасында төмөнкүлөр көңүлдү бурат: 
чоподон жасалган, ээри жана ат жабдыктары бар аттын статуэткасы, мында жүгөнү 
менен шилижы (шлея) алда канча даана берилген; сыягы культ буюмдарынан болсо 
керек, жарым шар түрүндөгү, туткалары бар, учу куштун башынын сүрөтү менен бүткөн 
буюмдар; илмек сыяктуу туткасы бар, саргыч-кызыл түстө жалтыратылган, үч сап 

8 В. Бартольд. К вопросу об языках согдийском и тохарском, ИРАН, т. 1,1926, стр. 
9 Бул Боспор падышалыгында өтө ачык көрүнгөн (кара:М. Ростовцев.Скифияи Боспор. Пг., 1918), 
Оливияны, өзгөчө анын некрополун салыштыр (кара: С. Капошина. Архаический некрополь Оливии. 
Тезисы кандидатской диссертации, Л., 1937). 



сириялык жазуусу бар, анча чоң эмес чопо идиш10; бир жагы жалпак, экинчи жагы 
томпок, чынжырга окшогон чаптама корком көчөт менен кооздолгон, кичинекей, 
фляга түрүндөгү идиш (мустахара); маймылдардын (маймург) бет түспөлүндөгү буюм, 
оссуарийдин — астодандын (булар жөнүндө төмөндө кара) туткасы болсо керек, жана 
эмнеге арналганы белгисиз болгон, капталдары менен түбү өтө бай оймо-
чиймеленген, идиш түрүндөгү бир катар буюмдар; чоподон эркектин бет түспөлүн 
түшүрүп ала турган штамп, тыйындар жана дагы көптөгөн буюмдар, алардын көпчүлүгү 
карапа 

Саналган буюмдар (дээрлик бүт баары) тыгыз, бир тектүү структурадагы, чополуу-
борпоң сары топурактуу катмарда жаткандар, бул катмар бир нече жеринен 
чуңкурайып калган, ал чуңкурлар аркылуу бир кыйла кечирээктеги буюмдар ылдый 
түшүп калган. Борпоң-сары топурактуу катмарда эч кандай архитектуралык курулуш 
жок болуп чыкты, бирок анын издери — чийки кирпичтин сыныктары, шыбактары ж.у. 
сыяктуу курулуш калдыктары казылган жердин түштүк бөлүгүндө көп санда табылды. 
Бул жерде маданий калдыктардын аздыгы казылган жер үйдүн жанындагы аянтка туш 
келип, ал эми курулуштун өзү казылбай кала бергенин айтып турат. Табылгалар айрым 
бир ой-пикир айтууга материал бере алат. Идиштеги сириялык жазуу, эң болбоду 
дегенде, согдулуктар менен бирге Жети-Сууга ооп келишкен хрисшан калкы жана дал 
ушул аймакта тараган тил жөнүндө айгинелейт. Жазуу идишти бышырардын алдында, 
тарбаңдатып жазылган; жергиликтүү чопо идиш да сыягы, ушул эле жерде жасалса 
керек Согду тили менен жазуусунун колдонулуп турганы (Кыргызстандагы табылгалар 
боюнча) Махмуд Кашкарлыктын жогоруда келтирилген сөзү менен толук шайкеш 
келет11. Статуэткалар да буга мүнөздүү болуп турат. Даярдоо манерасы жана ыгы 
(техникасы) боюнча алар Согдианада даярдалган, атап айтканда, Самаркандагы 
Афрасиаб шаар чалдыбарынан табылган терракоталар менен окшош келет12. Ат 
жабдыктар оор, ал көп сандаган оор металл күбөктөр, мүмкүн, статуэтканын көркөм 
көчөтүндө тегерекчелер түрүндө берилген фаларалар менен кооздолгон. Алдыңкы 
кашы тик келген бийик ээр, ал эң болбоду дегенде, көчмөн гуннунун же түрктүн жеңил 
ат жабдыгына караганда парфян же иран оор атчан аскерлеринин ат жабдыгынан алда 
канча көбүрөөк жабдылган. Статуэтка ат жабдыгынын чыгыштык эмес, батыштык 
салтын берген жана буга окшоштукту Чыгыштан эмес, Ирандан же Орто Азиянын 
батыш бөлүгүнөн же ошол эле Жети-Суунун өзүнөн издөө керек. Штамп үчүн 
формадагы Адамдын башынын сүрөтүн түшүрүп ала турган штамп батышта жасалган. 
Бети, өзүнүн антропологиялык белгилери боюнча Орто Азиянын, а түгүл Жети-Суунун 
да тургундарынан айырмаланат. Бет түспөлү тегерек, ээги узунураак, мурду коңкогой, 
узун жана бир аз бүкүр келет, көздүн кыйыгы туура, уй беденин чамбары менен 
кооздолгон чачы, сыягы, грек тибин берет деп айтар элек, бирок кандай болгондо да 
орто азиялык тип эмес. Орто Азиянын бизге белгилүү болгон террикоталарынан жана 
Чыгыш Түркстандагы храмдардын дубалындагы сүрөттөрдөн биз азыр сүрөттөгөн 
терракстага толук окшоштукту таба албайбыз. Ошол учурдагы Орто Азия калкынын 
этнографиялык курамында биздин табылгабыздын антропологиялык тиби өзүнүн 
уруулаштарын, кандай болгон күндө да, көп санда таба албайт. Бул терракота калктын 
алыскы батыш менен байланышын жана терракотаны жасаган чеберлердин Жети-

10 А. Я. Борисов бул жазуудан «Петр» жана «Габриил» деген эки христиан ысмын окуган. Бул жөнүндө 
биринчи кабарды кара: журн. «Наука и техника», № 7,1939. 
11 А.Фрейман. ВДИ, 3,1939. 
12K. Trevar. Terracots from Afrasiab. Lgrd., 1930. 



Суудан алыс жаткан аймактарга мүнөздүү этнографиялык типаж менен тааныш 
болгонун көрсөтүп түрат. Оссуарий — астодандын табылган туткасы (изилденип жаткан 
шаар чалдыбарынан тышкары жерде даярдалган деген мааниде эмес, тематикасы 
боюнча) батыш тегиндеги буюмдар болуп саналат. Бул табылга зороастриялык культ 
менен байланыштуу. 

Оссуарийлер өлүктүн эти шылынып, сөөгү сактала турган идиштер. Аларды Иранда 
жана Орто Азияда окуусу тараган зороастриялыктар пайдаланышкан. Астодан — бул 
оссуарийлердин иранча аталышы, ал Орто Азияны изилдеген Н. И. Веселовский 
тарабынан киргизилген археологиялык термин. Очоктордо ыйык от сакталып турган. 
Астодандар менен очоктор дайыма жана жарашыктуу оймо-чиймелер менен шөкөт 
төлгөн13. Биздин табылгаларыбыздан оссуарийдин капкагынын маймылдын — 
маймургдун башы түрүндөгү туткасы бар болуп чыкты. Таш кум көбүрөөк кошулуп, 
орточо бышырылган чоподон жасалган, эмнеге керек экени белгисиз болгон, жогоруда 
аталган буюм да ушул эле доорго таандык. Ал тегерек пландагы, капталы анчалык 
бийик эмес, бети түпкү негизинин чегинен бир аз сыртка чыгып турган, чоподон 
жасалган аянтча. Түбү (негизи) тегерекчелердин ичине түшүрүлгөн өсүмдүк-
геометриялык оймо-чиймелер менен бай кооздолгон. Оймо-чийме штампталган, ал үч 
типтен турат: куюндуу (вихревой) розетка түрүндөгү күндүн белгилери, крест түрүндө 
берилген төрт жалбырак, валюта же капитель тибиндеги баганалар, 
кайчылаштырылган өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелердин түймөгү. Тегеректин 
ичиндеги негизги сюжет дөмпөкчөлөр менен кооздолуп, тегеректин ичиндеги бош 
жерлерге толтурулган. Солярдык тематикадагы ушундай типтеги оймо-чийме 
искусствонун буюмдарынын арасында, айрыкча сасанилер Иранынын маданиятында 
кеңири тараган. Бул буюмдар жөнүндө же алар хумдардын капкагы болгон же тамак 
иче турган үстөлчө (дасторкон) болгон деген божомол бар. Биз кийинки божомолду 
карманабыз. Ушул буюмдардын сериясына, сыягы, идиштин туткасы болсо керек, кооз 
баш кийими бар аялдын статуэткасын да таандык кылса болот. Сыягы, биз бул 
статуэткадан сугаттын жана түшүмдүүлүктүн символу — авестийлик кудай аял Анахитти 
көрүп турсак керек. Ошентип, биздин кыскача талдообуздан көрүнүп тургандай, 
бардык ушул буюмдар конуштун алгачкы тургундарынын батыш байланыштары 
жөнүндө айтып турат. Шаар чалдыбарынын бир кыйла кечирээктеги катмарынан 
алынган жана буюмдардын ушул эле тобуна таандык экени шексиз болгон тыйындар 
да ошол эле алыскы батыш менен болгон байланышты далилдейт. Тыйын алтындан, V 
кылымдагы чыгыш рим солидасына одоно түрдө окшоштурулуп согулган14. Ошентип, 
бул тыйын, табылгалардын бүткүл комплексин, ороюраак айтканда, V кылым менен 
белгилесе болот, буюмдардын бир бөлүгү, мүмкүн, бир кыйла кечирээктеги, башка 
бир бөлүгү бир кыйла эртерээктеги мезгилге таандык болушу ыктымал Учу куштун 
башы менен бүткөн, туткасы бар жарым шар түрүндөгү эки ритуалдык буюм бир кыйла 
эртерээктеги кылымдарга таандык болсо керек. Бул буюмдарга окшогондор көчмөн 
дүйнөнүн эки четки чекитинде белгилүү. Ордосто (Кытай) ушул типтеги жана 
формадагы коло таралгалар табылган, булар, сыягы, Хан дооруна (б.з.ч. II к. — б.з. II к.) 

13 Жалпы эле оссуарийлер жана очоктор жөнүндө, биянаймандык жана самаркандык деп аталган 
оссуарийлер табылган мезгилден кийинки адабият өтө көп. Пословскийдин, Калмыковдун, 
Веселовскийдин, Иностранцевдин жб. негизги макалалары ТКЛЛ жана ЗВОнун Протоколдорунда басылып 
чыккан. Бул культ жөнүндө белгилүү жыйынтыкты жана түшүндүрмөнү кара: К. Иностранцев.О 
древнеиранских погребальных обычаях и постройках. СПб., 1909. Оссуарийдин туура аталышы жөнүндө Н. 
Маррдын макаласын кара: ЗВО, т. XX, в. I. 
14 А. Зограф жана Н. Бауэр тарабынан аныкталган. 



таандык болсо керек. Булардын датасын Лоо колосунун15 бир өтө ири, париждик жеке 
менчик коллекциясын бастырып чыгаруучу Салмони ушундайча белгилейт. Ушуга 
окшош таралгалар батышта — Румынияда, Петросс кенчи деп аталган, Альфольди б.з. 
V кылымына таандык кылган жана анын ою боюнча гуннуларга таандык болгон 
кенчтен табылган16. Куш менен балыктын сүрөттөрү гуннулар мезгилинин 
жасалгаларында кеңири тараган мотив болуп саналат, мында биринчи сюжет 
материалдык маданияттын эстеликтеринде өзгөчө көп чагылган жана аймактык 
жактан Кытайдан Венгрияга чейин гана таралбастан, түндүктө, атап айтканда, 
Прикамьеде да белгилүү17. Көчмөндөрдүн искусствосунда ушунчалык кеңири тараган 
куш менен балык «асман» менен «суунун» (ошондой эле «жердин» да) эмблемасы 
болуп саналат. Түрктөрдүн «tanri»18 — «асман» деп аталган, жашап турган 
материалдык нерсе катарында кабыл алынган кудайын эске түшүрүү эле жетиштүү 
болот, алар абстракттуу түрдөгү космогониялык түшүнүк болбостон, алардын көз 
карашы боюнча, толук реалдуу кудай болуп саналат. Түрктөрдө, алар калтырган руна 
жазуусунда, байыркы түрк тилинде жазылган тексттерден да «ыйык жер-суу» — yduq 
jur-sub19 белгилүү, бул балыктын сүрөтүнөн өз чагылышын тапкан. Экспедиция 
тарабынан табылган буюмдар, жогоруда көрсөтүлгөндөй, культ буюмдары болгон, ал 
эми жарым шарды асмандын жана анын атрибуту — башы жарым шарга 
жабыштырылган куштун материалдык көрүнүшү катарында караса болот. Бул типтеги 
буюмдардын датасынын термелүү амплитудасы — б.з. V кылымынан кеч эмес мезгил; 
аймактык жактан Ордос менен Венгриянын ортосундагы аралык звено катарында, 
хронологиялык жактан көрсөтүлгөн даталардын орто ченинде турушу мүмкүн, б.а. б.з. 
III—V кк. таандык болушу ыктымал. 

Ушул мезгилдин жана ушундай стилдеги буюмдардын таралышы шаар 
чалдыбарынын аймагында өтө чектелүү болуп чыкты, мындай буюмдар, шурфтардын 
материк катмарына жеткенине карабастан, башка табылган жок. Ошондуктан 
урандынын түндүк-чыгыш бөлүгүн алда канча байыркы бөлүгү десе болот. Кээ бир 
даректер, ушуга окшош катмар шаар чалдыбарынын сепили ченде табылышы мүмкүн 
экенин айтып турат. Алгачкы тургундардын карапачылыктагы эң сонун чеберчилиги, 
көчмөндөрдүн конуштарында жасалышы дордогой, примитивдүү идиштер менен 
катар, карапа чыгырыгында иштелген, ак ангоб менен жабылган, чопосу абдан жакшы 
ийленип, бышырылган карапа идиштердин табылганын түшүндүрүп бере алат. 
Ушундай карапа Луговое дөбөсүндөгү конуштун ылдыйкы катмарынан жолукту. 

Азыркы учурда, Талас өрөөнүнүн б.з. биринчи кылымдарынан берки тарыхын толук 
калыбына келтирүү үчүн колубузда жетишерлик жазма булактар да, археологиялык 
материал да жок. Бирок, жогоруда баяндалгандардан көрүнүп тургандай, бул очерк 
үчүн маалыматтар бар жана аймакты археологиялык жактан изилдөө иштерин да 
кеңири жүргүзүү бул өтө керектүү милдеттин аткарылышын камсыз кыла алат. 

15A. Salmony. Sinno-Sibera in Art. Paris, 1933. 
16 A. Alfödi. Archäologische Spuren der Hunnen, Germania, апрель, 1932, в. 2. 
17 Л. Мацулевич. Погребение варварского князя в Восточной Европе. Новые находки в верховьях р. Суджи. 
Известия ГАИМК, вып. 112,1934. Салышт. А. Ш м и д т. К вопросу о происхождении пермского звериного 
стиля. Сборник МАЭ, т. VI. 
18 В.Радлов и П.Мелиоранский. Древнетюркские памятники в Кошо Цайдаме,СПб., 1897. 
19W.Radloff. Die Alttürkischen Inschriften in der Mongolei,Zweite Folge, СПб., 1899. 



IV бап 
ТАЛАС ШААРЫ – ТАРАЗ VI- VIII КЫЛЫМДАРДА 

VI к. орто ченинде Борбор Азиянын аймагында ордосу Орхон суусунун боюнда турган 
байыркы түрк мамлекети пайда болот. Байыркы түрктөрдүн мамлекетинин бийлиги 
Борбор Азиянын чектеринен алыска чыгып, Талас өрөөнүн кошуп, Жети-Сууга да жеткен. 
Мында, Жети-Сууда көпкө узабай батыш түрктөрүнүн салыштырмалуу автономдуу болгон 
мамлекети түзүлөт, булардын урууларынын бир бөлүгү Талас суусунун бойлорунда жашап 
турган. Бирок өз алдынча болгон батыш түрк кагандыгы түзүлөрдүн алдында эле, VI к. 
аягы ченде Талас өрөөнү жазма булактарда айтыла баштайт. Византиядан император 
Юстиниан II жиберген Земарх Киликийскийдин элчилиги жөнүндө сөз болуп жатат, ал 
Маниах баш болгон түрк элчилигине жооп иретинде, Маниах менен 568-ж. Эк-Тел 
(мүмкүн Ак-Таг) тоосуна жакын жерде орун алган, түрк каганы Дизабулдун ордосуна 
келген. Демейде бул ордону Ак-Таг деген тоосу бар Кулжа шаары ченге жайгаштырышат. 
Кайра кайтканда Земарх Дизабулду анын сасанилер Иранына каршы жортуулун коштоп 
жүрүп, Талас шаарында перс элчилигин жолуктурат. 

Бул баяндалган окуя Талас шаары жөнүндөгү эң байыркы эскерүүнү камтып турат, ал 
византиялык тарыхчы Менандр Протектор тарабынан анын Земархтын элчилиги 
жөнүндөгү аңгемесинде чагылган1. Тараз шаарынын ордун так чектөө белгилүү 
кыйынчылыкты пайда кылды. Кечирээктеги мусулман тарыхчыларында Талас шаары бир 
нече аталыштарды, биринчиден, Тараз, экинчиден, айрыкча моңгол мезгилинен кийин, 
Талас, Жаңы Талас же жөн эле Жаңы деген ат менен белгилүү болот2. Ушул эле булактар 
Таразды Талас суусунун боюна жайгаштырууга бардык негиздерди берет, ал эми 
археологиялык маалыматтар бул чекти тактап, шаардын чалдыбарын Жамбыл 
шаарындагы эски конуштун калдыктары менен окшоштурат. Мындай корутундуга келүүгө 
бул шаар чалдыбарынын көлөмүнүн Талас өрөөнүндөгү башка белгилүү шаар 
чалдыбарларынан алда канча кеңири экендиги, шаардын жашап турган мезгилине туура 
келген маданий катмарлардын мүнөзү, бир кездеги бай жана кубаттуу дубандын борбору 
катарындагы мааниси жана акырында, батыштан чыгышка кеткен кербен жолдордогу 
ошол мезгилге таандык конуштардын арасында анын топографиялык орду негиз болду. 
Азыр байыркы Тараздын урандыларын Жамбыл шаарынын базары ээлеп турат. 

Тараз жөнүндөгү биринчи эскерүүдө шаар сүрөттөлүп жазылган эмес. Ошол 
мезгилдеги, б.а VI к. аягы жана андан кечирээктеги мезгилдеги шаардын мүнөздөмөсүн 
археологиялык материал берет, бирок ага өтүүдөн мурда, бул аймактын б.з. VI—VIII 
кылымдарындагы, ал Талас өрөөнү сыяктуу эле түрк кагандыгынын системасына кирип 
турган мезгилдеги тарыхый тагдырына токтолуп кетүү керек. 

Сильзивул (ар түрдүү айтылыштары: Дизабул, Синжибу, Зибел, Жебу жд.у.с.3) деген ат 
менен Земархты тосуп алган түрк каганы байыркы түрк булактарындагы Истеми-каган 
болгон4. Ар түрдүүчө айтылган ысым титул гана, түрк титулу жабгунун бузулуп айтылган 
формасы болгон. Жабгу титулу менен шад термини сыяктуу эле башкаруучу түрк 
тукумунун уделдерди ээликке алган мүчөлөрү аталышкан. Шад, жабгу укугунан башка да, 
адатта мураскор «ханзаада» болгон. Истеми түрк кагандыгын негиздеген Тумындын же 

1 С. Дестунис. Византийские историки, СПб.,1861.Ed. Chavannes. Documents…. стр. 238 ж. к.б. 
2 Салышт.M. Quatremére. Көрс.чыг.; В. Бартольд. Отчет... 1897, стр. 17. 
3 Мындайча аталыштын түшүндүрмөсүн кара; А. Бернштам. К вопросу о жекании в древнетюркских языках. 
Сборн. «Язык и мышление. Памяти академика Н. Я. Марра». Бул ысымдарды бир адам менен окшоштурууну 
кара: М. Артамонов. Очерк истории хазар. Л., 1937. 
4 П.Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина, ЗВО, т. II—III, салышт. эскертүүлөр. 



Бумындын5 бир тууганы болгон. Истеми батыш түрк урууларын башкарууга отургузулган, 
ошол аймакка ал Земарх менен бирге барган. 

VI к. экинчи жарымынан бери тарта, б.а Талас шаары жөнүндө биринчи жолу 
эскерилгенден баштап ал жөнүндөгү маалыматтар дайыма токтобой айтылып турган, ал 
тарыхый жазма булактарда да учурайт. 

VII к. орто ченинде (630-ж.) Жети-Суу боюнча кытай саякатчысы Сюань-Цзян өтөт, ал 
Таластын атын кытай транскрипцижында Да-ло-се деп берет. Алсак, анын саякаты 
баяндалган Си-цю-цзиде төмөнкүчө айтылат: «Миң-Булактан батышка жүз кырктан жүз 
элүүгө чейин ли жол жүрүп, ал айланасы 8 ден 9 ли ге чейин жеткен Талас шаарына келет. 
Бул жерде ар түрдүү өлкөлөрдөн келген көпөстөр токтошуп, түркүн түрлүү товарларын 
сатышат. Өзүнүн байлыгы жана климаты боюнча бул өлкө Су-еге окшош» (Чу суусу — А. 
Б.)6. Миң Булактын орду так белгилүү эмес, анткен менен кытай династиясы Таңдын 
тарыхында маршрут бар, анда Куландын (Кытай булагындагы Цзю-Лань Луговое кыштагы 
чендеги урандыга туура келет) Таласка чейин толук 130 ли, б.а. болжол менен 70 км, 
арабдардыкы боюнча — 17 фарсах, б.а. 100 км ге жакын, бул аралык азыркы Жамбыл 
(Талас) менен Луговое кыштагынын (Кулан) ортосундагы аралыкка туура келет7. Сюань-
Цзандын айтканы боюнча, Талас айланасы 4кмте жеткен чоң шаар болгон. Шаардын 
өсүшү, сыягы, экинчи согдулук оторлошуу, атап айтканда, Талас шаарына өзгөчө таасири 
тийген оторлошуу менен байланыштуу болсо керек. Бул окуялар жөнүндө булактарда өтө 
кызыктуу даректер бар. 

VII к. башталышына карата Жети-Суунун аймагын Ысык-Көлдон батышка карай 
негизинен түрк уруулары жана согдулук оторлуктар ээлеп турган. Түрктөр өз бийлигин 
Орто Азиянын шаар-мамлекеттерине таратып, алар менен иш жүзүндө бир бүтүндүктү 
түзүп турган. 569-ж. түрк каганы Мугандын уулу Далобян деген неме күңдөн туулган уул 
катарында мурас боюнча тактыга отургузулбайт. Далобянды хан Шаболио батышка, 
Бухара шаарына жөнөтөт. Башкаруучу хан тукумун жек көрүп, Далобян, — ал кытай 
булактарында Або-хан, же мусулман булактарында Абруй — Шаболио Нету каганга каршы 
оппозиция катарында чыгат. Або-хан, же Абруй шаардын жакыр катмары менен союзда, 
бир эле учурда Бухара шаарынын ак сөөктөрүнө да каршы күрөшкө чыгат. Натыйжада 
«дихкандар менен байлар бул дубандан качып, Түркстанга ооп кетишет. Алар Тараз 
шаарын негиздешет», — деп билдирет бул окуя жөнүндө перс автору Нершахи8. Талас — 
Тараз шаары бул окуяга чейин эле жашап турган, бирок Нершахи келтирген легендарлуу 
баяндама маанилүү, анткени ал түрктөрдүн түздөн-түз катышуусу менен бул аймакты 
экинчи согдулук оторлоштуруу жөнүндө айтып жатат. Або-хандан (Абруйдан) бери тарта 
аймагына Талас шаары кирген Батыш түрк кагандыгы өзүнүн өз алдынча жашоосун 
баштайт. Або- хан Шаболио кагандан кийинки Чулохэу (перс авторунда Каражурин) 
тарабынан талкаланып, өлүм жазасына тартылат. Батыш түрк ордосу жашоосун уланта 
берет. Або-хандын уулдары Батыш түрк кагандыгын башкарып турушат. Алардын 
тукумдарынын бири, батыш түрк ханы Шаболо Хилишинин тушунда ээликтер 10 бөлүккө 
бөлүнүп, анын ар бири «ок», кытайча Ше9 деп аталат. Ушул эле бөлүүнүн системасы «on 
oq budun»10 деген термин менен түрк булактарында да чагылган. Бул уруулардын бешөө 
Чу суусунун чыгышында байырлап, Дулу конфедерациясы деп аталган, калган бешөө Чу 

5 Ошондо эле. 
6St. Julien. Memoire sur les countrées occidentals, Paris, салышт. стр. 12—15. Текст из I, л. 9 б. 
7 В. Бартоль д.О христианстве вТуркестане в домонгольский период, ЗВО,т. VIII, в. 1—2, стр. 14 ж.к.6. 
8 Н. Лыкошин. История Бухары. Ташкент, 1910. Булокуянын ачылып берилишин кара: С.Толстов. Тирания 
Абруя. Исторические записки, № 3,1938. 
9 Таншу, гл. 1406, л. 86. 
10W.Radloff.ATIM,Zweite Folge, стр. 15. 



суусунун батышын мекендешип, нушибилер деп аталышкан11. Нушибилердин негизги 
аймагы Талас суусунун өрөөнү болгон. 640-ж. нушиби урууларынан Иби-Шаболо Шеху 
деген каган чыгат. Ал башкарып турган учурда бир катар, өз алдынча дубандардан турган 
Согдиананы кошуп, батыштагы алыскы өлкөлөр жеңип алынат12. Ушул жерден өткөн 
Сюань Цзан бардык ээликтер менен шаарлар батыш түрк каганынын бийлиги астында 
турат деп белгилегени кокустук эместир. VI к. башы чендеги экинчи согдулук эмиграция 
жана Иби-Шаболо Шехунун батышка жортуулу учурунда согуш туткундарын колго түшүрүп 
алуунун натыйжасында Батыш түрк кагандыгында согдулуктар абдан көбөйүп, алардын 
маданияты кеңири тарайт. Сюань Цзан Жети-Суудан, сыягы, Иби-Шегуй хандын тушунда 
өтсө керек. 659-ж. Иби-Шегуй Нушеби уруусунан чыккан козголоңчу Хэлу тарабынан 
өлтүрүлөт13. Хэлу Талас суусунун боюндагы белгисиз кыштактан чыккан. Талас өрөөнүндө 
ал Иби-Шегуй каганга каршы күрөшүн ийгиликтүү баштайт. Хэлунун көтөрүлүшүнүн 
себеби булактарда көрсөтүлбөйт, бул, сыягы, Хэлу үчүн ийгиликтүү бүткөн көптөгөн өз ара 
ички согуштардын эле бири болсо керек. 651-ж. Хэлу өзүнүн ордосун Миң-Булакка 
орнотуп, Шаболо-каган деп аталып, дулу менен нушибилердин бүт он тайпасын кайрадан 
бириктирет14. Ошентип, VII к. ортосунда Таластын уруулары Батыш түрк кагандыгынын 
тарыхында эң көрүнүктүү роль ойнойт. Талас жөнүндөгү түздөн-түз эскерүүлөр VIII к. орто 
ченине гана таандык, ошол учурда Батыш түрк кагандыгындагы үстөмдүк (кагандык 704-ж. 
жашоосун токтотот, ошол жылы анын акыркы каганы Синь Куланда түргөштөрдүн 
башчысы тарабынан өлтүрүлөт) түргөш урууларына өтөт, алар мурдараак Иле суусунда, 
Эртиштин батышын мекендеп турушкан15. Түргөштөр кара жана сары болуп экиге 
бөлүнгөн. Түргөштөрдүн ушундайча бөлүнүшүн байыркы түрк булактары да ырастайт, 
алар жөн гана түргөштөрдүн жана кара түргөштөрдүн бар экенин белгилешкен. Кытай 
адабияты сары түргөштөрдүн пайда болушун Согэ хан (708—717-ж.) менен, кара 
түргөштөрдү Сулу хан (717—738-жж.) менен байланыштырышат16. 

Сулу кагандын уулу Тухосян Гучжонун тушунда анын союздашы, Талас шаарын ээлеп 
турган Живэй хан эскерилет, ал Тухосян менен бирге, көтөрүлүш чыгарган уруу аксакалы 
Мохэ Даганга каршы согуштук жортуулга катышат17. Э. Шаванн Мохэ Даган аталышынан 
байыркы түрк булактарында жакшы белгилүү болгон түрк титулу Бага-тарханды көрөт18. 
Талас шаары, сыягы, айрым бир учурларда Жети-Сууда үстөмдүк абалды элеп турган кара 
түргөш урууларынын борбору болсо керек. Эмнеси болсо да VIII к. орто ченинде Талас 
кара түргөштөрдүн ордо шаары болгонун көрсөткөн түздөн-түз маалыматтар бар. 739-ж. 
Сули (Кашкар) шаарынын акими Фумын Линча жана ферганалык бек Таласка кол салып, 
кара түргөштөрдүн каганы Живэйди өлтүрүшөт19. 739-ж. Тухосян да туткундалып, Кытайга 
жөнөтүлөт, бирок ал жерде ага мунапыс берилип, аскердик чин жана бек даражасын алат. 
Түргөштөрдүн өз ичиндеги чыр-чатактарга карабастан, алардын арасында кара түргөштөр 
үстөмдүк абалды ээлеп турган, бул үстөмдүк 766-жылга чейин түргөштөрдүн жерин 

11 Таншу, гл. 1406, л. 9а. 
12 Таншу, гл. 1406, л. 10а 
13 1 Таншу,гл 1406,л 11а. 
14 Таншу, гл 1406, л 116. 
15 Таншу, гл 1406,л 176.Түргештөржөнүндө кара: В. Бартольд. Очерк истории Семиречья; П.Мелиоранский. 
Памятник в честь Кюль-Тегина, стр. 125. 
16 Таншу, гл. 1406, л19б: «Согэнин тукумдары сары көчмөндөрдү, Сулунун тукумдары кара көчмөндөрдү 
түзөт». 
17 Бул жердин туура котормосу Ed Chavannes'те бар: Көрс чыг., стр. 83—84. И. Бичуринде' бизге түшүнүксүз 
ката бар: Та-ло-се дегендин ордуна ал Хьнслос (?) транскрипциясын берген, кара: Көрс. чыг., т. 1, стр. 370. 
Текстте Та-ло-се иероглифтери ачык эле окулуп турат. Салышт. Таншу, гл. 406, л. 20а. 
18 Ed Chavannes . Корс.чыг., стр. 83—84, салышт. стр. 346. 
19 Таншу, гл 1406, л 20а. 



карлуктар басып алып, кара түргөштөрдүн бийлиги кулаганга чейин уланат20. Жогоруда 
келтирилген маалыматтарга караганда, Талас кара түргөштөрдүн борбору болгон, алар 
Батыш түрк кагандыгы кулагандан кийин Жети-Сууда үстөмдүк кылып турган. Байыркы 
түрк тексттеринде, мисалы, Күл-Тегинге коюлган эстеликте, чыгыш түрктөрүнүн башка 
урууларга каршы күрөшүн жазганда түргөштөр менен болгон согуш бир кыйла ардактуу 
орунду ээлеп турганы кокустук эместир. Күл-Тегин эстелигинде мындай деп айтылат: «Биз 
түргөш элин жеңип, качууга аргасыз кылдык. Түргөш каганынын кошууну Болчунун 
жанында өрт менен бороондой болуп келди...», андан ары — «алардын (түргөштөрдүн — 
А. Б.) каганын биз ал жерде өлтүрдүк, анын уруулар союзун баш ийдирдик, (бирок) түргөш 
эли бүт бойдон (өлкөсүнүн) тереңин карай көчүп кетишти»21. Күл-Тегиндин текстинде эки 
жолу эскерилген бул жортуул, П. Мелиоранскийдин пикири боюнча, 711-ж. таандык жана 
ал чыгыш түрктөрүнүн каганы Мочжо тарабынан жүргүзүлүп, түргөштөрдүн, 
«сарыларынын» болсо керек, күч-кубаты жок кылынган. Байыркы түрк текстинен көрүнүп 
тургандай, кара түргөштөр өз алдынча калып, биз жогоруда белгилегендей, Талас 
суусундагы Талас шаары, сыягы, алардын ордо шаары болуп турган, ал эми сары 
түргөштөрдүн ордо шаары Чу суусундагы Суяб шаары болгон22. Бирок Суяб чыгыш 
түрктөрүнүн кол салуулары жана кытайлардын жортуулдары тарабынан баарынан көп 
кыйроого учурап турган. 

Мына ушул фактылар менен Таразды казууда табылган өзгөчө формадагы жана 
жазуулары бар көп сандагы тыйындарды салыштырып көрсө болот. Бул ортосунда төрт 
бурчтуу тешиги бар (аларды сызмага тизип сактоо үчүн) кытай тибиндеги коло тыйын, 
анын бир бетинде догоо сыяктуу тамга бар, экинчи бетинде «Түргөш каганы» деген жазуу 
бар. Тыйын нагыз түрктөрдүкү, аны жазуусу далилдеп турат23. Бул тыйындар ошол мезгил 
тушта, б.а. 704-жылдан (Батыш түрк кагандыгы кыйрап, түргөштөр сажый өз 
алдынчалыкка ээ болгондо) 766-ж. чейинки мезгилде согулганы шексиз, анткени 766-ж. 
кийин алардын аймагын буга чейин батыш Алтай менен Тарбагатайда жашаган башка 
түрк уруулары — карлуктар басып алышат. Көрсөтүлгөн мезгилдин чегинде (704—766-
жж.) кара түргөштөр согуп чыгарган тыйындар гана болушу мүмкүн, анткени, 711-ж. сары 
түргөштөр баш ийдирилип, кара түргөштөр гана автономдуулугун сактап калышкан, 
булардын башкы шаары, жогоруда көрсөтүлгөндөй Талас болгон, демек тыйынды кара 
түргөштөрдүкү, ал эми Талас — түрк-кытай, түргөш тыйындары согулган жер деп таануу 
керек. Таразды казууда «Түргөш каганы» деген жазуусу бар тыйындардын көп табылышы 
ушундан улам ачык болуп отурат. Булактагы маалыматтардын негизинде ушундай жазуусу 
бар тыйындарды б.з. 704—766-жылдардын аралыгына таандык кылууга жана аларды 
Таластын өзүндө согулган деп эсептөөгө болот. 

Талас суусунун өрөөнүн жердеген уруулар менен шаарлар, Талас жөнүндөгү 
маалыматтарды бир манихей кол жазмасы кабарлайт24. Бул диний чыгармада Таласта 
согушчан түрк уруулары — Аргулар жана Кашу, Якакент, Ордукент шаарлары жана 
Чикилдердин шаары жөнүндө эскерилет. Кол жазма чикилдерден чыккан, Арслан Эль-
Тиргюг. Алп Буругучан Алп Таркан бег деп аталган ири бийлөөчүгө арналып жазылган25, ал 
тактыны ээлеп турган, бирок кол жазма боюнча кайсы жерде экени белгисиз. Лекок аны 

20 Таншу, гл 1406, л 206. 
21 П. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина, стр. 73.Текстте мындай делинет «Türgäš budunyƳ uda 
basdymyz. Türgäš qaƳan süsi bolčuda otca burača kälti»... «QaƳanzh anda ölürtimiz, älin altymyz, qara türgäš 
budun gupičikdi». 
22 П. Мелиор.анский. Көрс, чыг., стр. 125. 
23 Булар жөнүндө толук биздин макалабызды кара: «Тюргешские монеты». Труды Отдела Востока, Гос. 
Эрмитаж, 1940. Ушул типтеги тыйын жөнүндө кара: E.W.K.Müllеr.Uigurisca,  II, APAW, 1910, Berlin. 
24A.von Le Qoq. Türkische Manichaika aus Chotscho, I Anhang AKAW,Berlin, 1911. 
25 A.von Le Qoq. Көрс. чыг., стр. 27. 



VIII к. орто ченинде Фергананы бийлеп турган Арслан Таркан менен салыштырат26. Таң 
династиясынын кытай тарыхында Ферганага арналган бөлүгүндө чындыгында да 739-ж. 
ченде «бийлөөчү А-си-лань Дагань Чжу Тухо-сянды баш ийдирип, сарайдан (кытайлык) 
грамота менен бек титулун алганы»27 жөнүндө билдирүү бар. Мындагы көрсөтүлгөн А-си-
лань Дагань 739-ж. Кашкардын башкаруучусу менен бирдикте кара түргөштөргө чабуул 
коюп, Таластын ээси Живей-каганды өлтүргөн Арслан Таркандын өзү экени айдан ачык. 
Саналып өткөн шаарлар менен уруулар чындыгында да анын Фергананы бийлеп турган 
учурда даңазалуу титулунун бир бөлүгү болуп саналган, ошол кезде ал Таласка ийгиликтүү 
жортуул жасап, бир катар шаарлардын, алардын ичинде таластык (сыягы Якакент) жана 
чүйлүк (Ордукент) шаарлардын, ошондой эле Чу жана Талас сууларынын аралыгында, 
тагыраак, Таласта жашаган Аргу жана Жикил урууларынын ээси катарында чыгат. Бул 
шаарлардын жана уруулардын аталыштары менен биз төмөнтө жолугушабыз. Кол 
жазмада Арсландын «чоң түрктөргө» каршы чыкканы эскерилет, сыягы, сөз Чыгыш түрк 
кагандыгы жөнүндө болуп жатса керек. 

Бир кыйла сандагы согуштардын натыйжасында түрктөрдүн күч-кубаттуулугу катуу 
начарлайт. 747-ж. чыгышта түрктөрдүн акыркы каганы Озмуш уйгур династиясынын 
биринчи ханы Моюн-Чур тарабынан талкаланат28. Түргөштөр өздөрүнүн сары жана кара 
урууларынын ортосундагы ички күрөштөрдөн алсырап, акыры Фергана менен Кашкардын 
бириккен күчү тарабынан талкаланып калат. Мына ушулардын баары Кытайга Жети-Сууну 
басып алуу аракетин күчөтүүгө мүмкүндүк берип, натыйжада 751-ж. арабдар Талас 
суусунда түрк урууларынын каршылыгына эмес, Гаосянь-чжи кол башчылык кылган кытай 
аскерлери менен кагылышат. Талас суусундагы салгылаш, В. Бартольддун пикири боюнча, 
Орто Азияда, атап айтканда, Жети-Сууда кытай цивилизациясы үстөмдүк кылабы же араб 
цивилизациясы үстөмдүк кылабы деген суроону чечкен29. Салгылашта Зиад ибн Салихтин 
кол башчылыгы астында арабдар жеңип чыгат, бирок алар Жети-Сууга өз бийлигин 
тараткан эмес. Күчүн топтоп алган түрк уруулары чет жерлик баскынчыларга каршы 
көтөрүлүп чыгып, 766-ж. карлуктар Жети-Суунун бүткүл түрк урууларын өз бийлиги астына 
топтойт30. Жети-Сууда арабдар өзүлөрү үстөмдүк кылбаганы менен, алардын маданияты 
чукул мезгилдин ичинде эле Орто Азияда кеңири тарап, көпкө узабай Жети-Сууга да 
жетет. Ал бул жерде биринчи кезекте шаардык борборлор түрүндөгү жетишерлик даяр 
кыртышты таап, ал шаарлар аркылуу көчмөндөргө да кирип барат. Бирок Жети-Сууда 
жаңы маданияттын таасири канчалык күчтүү болгону менен, ал өзүнүн өз алдынча 
өзгөчөлүгүн сактап турган. Эртерээктеги мусулман булактарында Тараз деген ат менен 
белгилүү боло баштаган Талас шаары Жети-Суунун башка шаарларына караганда орто 
азиялык маданияттын үлгүлөрүн көбүрөөк сиңирип ала баштайт. Мусулман Орто Азиясы 
үчүн ал көчмөндөр дүйнөсүнүн чөйрөсүндөгү алдыңкы чек жана мусулман Орто 
Азиясынын чет-жакасы болуп калат. Тараздын ортомчу-шаар катарындагы ролу менен 
мааниси жана анын өз алдынча турган саясый-экономикалык жана маданий борбор 
катарындагы ролу жана мааниси менен катар, археологиялык эстеликтерде жетишерлик 
түрдө ачык чагылган. Бирок анын ушул жаңы этабына өтүүдөн мурда, бизге белгилүү 
болгон жана биз изилдеген эстеликтердин негизинде, мусулман маданияты кирердин 
алдындагы, VI—VIII кылымдардагы Тараздагы, Талас өрөөнүндөгү жана буга жакын 
айлана-чөйрөдөгү абалга көз чаптыралы. 

26 A.von Le Qoq. Көрс. чыг., стр. 44. 
27 Салышт. Ed. Chavannes. Керс чыг, стр. 148—149; И. Бичурин. Көрс чыг, т. III, стр. 252. 
28 C. J.Ramstedt.Zwei Uigurische Runeninschriften in der Nord Mongolei. Journal SFOug. Helsinki,1913. Ошонуку 
эле. Русский перевод надписи в Трудах Троицко-савско-кяхт. отделения Приамурского отдела РГО, т. XV, в. I. 
29 В. Бартольд.Туркестан в эпоху монгольскогонашествия, т. II, стр. 200. 
30 В. Бартольд. Көрсчыг, стр. 206. 



VI—VIII кылымдардагы өткөөл мезгилдин материалдык маданиятынын эстеликтери 
өтө начар изилденген. Ушул доорго Тараздын бешинчи жана төртүнчү (төртүнчүнүн 
ылдыйкы горизонттору) катмарларынын аралык катмары, Кош-Дөбө шаар чалдыбарынын 
үчүнчү жана төртүнчү катмарлары, Луговое кыштагы чендеги дөңдүн үчүнчү жана 
төртүнчү катмарлары, Куландын үчүнчү жана төртүнчү катмарлары жана дагы башкалар 
таандык. Бардык катмарларга бирдей мүнөздүү белги — карапанын поливделбеген 
сыныктарынын өтө көптүгү болуп саналат. Бул катмардын датасы Кош- Дөбө шаар 
чалдыбарында ачык белгиленди. Мында идиштердин сыныктары жана казан түрүндөгү, 
түбү томпок, чапталып жасалган, идиштин ийни ченде туурасынан турган туткалары бар, 
сырткы бети абдан эле ышталган бүтүн идиштер табылды. Идиштеги ышталган жерлер да 
тегиз эмес, идиштин түбү таза, ыш түбүнөн бир аз өйдөрөөктөн башталат. Бул очоктун 
системасына байланыштуу болгон, мында казандын түбү оттун үстүнө коюлуп, анын 
капталдарын ыш каптап турган. Сыягы, булар жерди казып жасалган кемеге болсо керек, 
мындай кемеге казактардын арасында бүгүнкү күнгө чейин кеңири тараган. Ушундай 
кемегелердин калдыктары Кош-Төбө шаар чалдыбарынын тийиштүү катмарынан да 
табылды. Кемегенин жанынан, түз эле жердин бетине орнотулган очоктун күлүнүн 
катмарлары бар. Очоктордун жанынан үй жаныбарларынын, көпчүлүгү кой менен 
жылкынын көп сандаган сөөктөрү да табылды. Ушул эле катмардан ат жабдыктарга 
кадала турган коло күбөктөр табылды, алардын артында борбору ченде чырымга 
окшогон, бир жагы жумуру шиш бар. Ат жабдыктын ушуга окшогон күбөктөрү VI—VIII кк. 
үчүн өтө мүнөздүү жана ал көчмөндөрдө кеңири тараган. Алтай көчмөндөрүнүн 
бейиттеринен мындай типтеги жасалгалар дайыма табылат31. Башка буюмдардын 
арасынан жаргылчактар жана жеңил примитивдүү тегирмен таштары учурайт. Ачык 
жашыл келген, суйдаң поливделген идиштер жолуккан катмарлар да ушул катмар менен 
түздөн-түз байланыштуу. Поливделбеген карападан одуракай, калың жана оор, сынган 
жеринин ичинде кара тилкелер бар, ири түспөлдөгү көркөм көчөт менен кооздолгон 
сыныктар көңүлдү бурат. Ушул типтеги көркөм көчөт жөнүндө төмөнтө толугураак сөз 
болот. Ошентип, Кош-Дөбөнүн үчүнчү, айрыкча төртүнчү катмарынын датасы VI—VIII кк. 
менен так белгиленет. Өзүнүн жалпы көрүнүшү боюнча алар отурукташкан дыйкандын 
отурукташкан конушуна караганда көчмөндүн убактылуу конушун эске түшүрөт. Сыягы, 
конуштардын ушундай тиби отурукташып жаткан көчмөндүн убактылуу — конушу 
кыштоосунун дыйкандардын туруктуу кыштагына өтүү стадиясын көрсөтүп турса керек. 
Карагаты суусундагы Луговое кыштагы чендеги шаар чалдыбары — Куландын үчүнчү жана 
төртүнчү катмарлары бир аз башкача көрүнүшкө ээ. Бул жерде да поливделген карапа 
жок. Идиштердин сыныктарында оюлуп жана чапталып, кээде штамп менен начар, 
олдоксон түшүрүлгөн көркөм көчөттөр бар. Көркөм көчөттүн тематикасы өсүмдүк жана 
геометриялык чийимдер түрүндө: жүзүмдүн сабагы, толкундуу сызыктар, штампталган 
тегерекчелер ж.б. Сырткы бети көп учурда ак ангоб менен жабылган. Буюмдардын 
арасында одурайта чийилип түшүрүлгөн калың оймосу бар сандалдын ички бети абдан 
ышталган капкагы, адамдын өтө стилдештирилген бетинин сүрөтү ж.б. көңүлдү бурат. 
Борборлоштурулуп жайгаштырылган тегерекчелер менен кооздолгон, кандайдыр бир 
өсүмдүктөн турган сюжеттин айланасында төбөсү жалпак, дөмпөкчөлөрү бар чоподон 
жасалган тегерек чаптама көчөттүн сыныгынын датасы жакшы белгиленди. Чаптама 
көчөттөгү ушундай типтеги көркөм көчөт сасанилер Иранынын кечирээк мезгилиндеги 
архитектура менен кездемелеринин көркөм көчөттөрүндө кеңири тараган32, ошондой эле 

31 С. Теплоухов. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края. Материалы по 
этнографии, т. IV, в. II, стр. 54 ж.к.6. С. Киселев. Раскопки на Алтае. Советская археология, т. I. 
32 Мындай кездемелердин үлгүлөрүн жана алардын Алтайда жана Моңголияда табылгандары жөнүндө кара: 
Труды Гос. ист. музея, т. IV, 1929 г. и сб. «Северная Монголия», II, Л., 1927, стр. 75. 



Моңголиядагы түрк кагандыгынын мезгилиндеги чаптама көчөттөрдө окшоштуктары бар, 
мындай көчөттөр менен түрк бектеринин бейиттери шөкөтөтлгөн33. Мына ушунун өзү 
менен Куландын III—IV катмарларынын мезгили жөнүндө алда канча так айтууга, б.а. VI—
VIII кылымдар менен белгилөөгө болот. Тараздын төртүнчү катмарынын төмөнкү 
горизонту да ушул эле мезгилге таандык. Поливделбеген идиштин көрүнүшү да ошондой 
эле. Мурдагы эки комплекстен айырмаланып, Таразда төртүнчү катмар көп сандагы 
поливделген карапаны камтып турат, алар көпчүлүгүндө жашыл түстө, кээде бир аз 
саргычыраак түстөгүлөр. Бир кыйла эртерээктеги поливделген идишке бир бүтүн кесе 
таандык. Анын ички бети төрт медальонго бөлүнүп, алардын ичинде чындыктагыга бир 
кыйла жакын түрдөгү кипаристердин — «өмүр дарагы» деп аталчу геометриялык 
мазмундагы тилинип түшүрүлгөн көркөм көчөт көп санда жолугат. Поливделбеген 
идиштердин арасында кызыл жана саргыч түстө жалтыратылган идиштер бир кыйла көп 
санда учурады. «Согдулук карапа» деп аталган карапа да өзгөчөлүү топту түзөт, алар ушул 
горизонтто көбүрөөк тараган жана ушул жердин өзүндө иштеп чыгарылган. 

«Согдулук» карапа адатта кумуралардан, көп учурда жабык типтеги, мойну кууш 
идиштерден турат, чөйчөк түрүндөгү идиштер сейрек учурайт. Идиш колдо, жакшы 
эленип тазаланбай ийленген чоподон чапталып жасалган, ага өтө коюу чопону 
«арыктатуучу (суюлтуучу) масса» катарында көп таш кум кошулган. Орточо, кээде анча 
жетишерлик эмес бышырылган. Карапанын сынган жеринде колдо чапталып жасалганын 
көрсөткөн катмарлар бар. Идиштин колдо чапталып жасалганы идиштин бүткүл 
ассимметриялуу конфигурациясынан жана идиштин ички бетинен өтө ачык байкалат. 
Адатта идиш төрт катмар чоподон чапталган: түбүнө бир катмар, боорлору эки катмар 
жана мойнуна бир катмар жумшалган. Катмарлар биринин үстүнө бири чапталып, 
кылдаттык менен шыбалып, бети жалтыратылып, ичинен түртүп, дагы шыбалып, кээде 
чопонун кошумча тилкеси менен ички катмарлардын кошулган жерлери шыбак менен 
жымсалдатылган. Бармактар менен баскан жерлер идиштин ички бетинен даана көрүнөт. 
Идиштин тышкы бети чапталып түшүрүлгөн, ичке тилке түрүндөгү көчөт менен 
кооздолгон, ал идишке өтө кылдаттык менен чапталган. Көркөм көчөтү адатта солярдык 
темадагы, валюта жана күндүн белгилери түрүнде түшүрүлгөн, көп учурда, кыска жана 
терең чийилген штрихтер менен кошумчаланган. Мойну ченде антропоморфдук көркөм 
көчөт бар, кээде чоргосунан ылдый тулкусуна түшүп турган өрмө түрдөгү көчөт чапталган. 
Идиштердин тиби жана чапталган көчөттөр Тажикстандагы азыркы ягнобдордун 
идиштерин даярдоо жана кооз-доо ыгы менен өтө окшош келет. Тажиктер, өзгөчө 
ягнобдор байыркы согдулук калктын түздөн-түз тукумдары болгондуктан, биз сөз кылып 
отурган идишке окшогон идиштерди даярдоо ыгын, аларда азыр да сакталып турган 
башка калдыктарды чогуусу менен биз «согдулук» деп атайбыз34. 

Төртүнчү катмардын төмөнкү горизонтунда жаткан согдулук карапанын пайда 
болушун жана «гүлдөнгүн» биз Абруй, же Або-хан менен болгон тарыхый окуянын 
тушунда Бухарадан Таразга ооп келишкен согдулуктардын экинчи оторлошуусу менен 
байланыштырабыз. 

Тараз шаар чалдыбарынын аймагындагы сепилдин түндүк-чыгыш мунарасы чендеги 
казууда ачылган экинчи катмарды да ушул эле мезгилге таандык кылуу керек. Бул 
катмарда табылган, жогоруда сүрөттөлүп айтылган, кулан тибиндеги карапалардын 
арасында тегерекчелер түрүндөгү, домпок кичине тегерекчелер, крест ж.б. түрүндөгү 
штампталган көркөм көчөттөрү бар сыныктар кеңири тараган болуп чыкты. Күндүн түркүн 
түрдүү символдору көп тараган, меандр да көп. Көркөм көчөтү Кош-Дөбө менен 

33 Сб. «Северная Монголия», стр. 78. 
34 Ушундай типтеги карапаны кара: Г. В. Григорьев. Архаические черты в производстве 
керамики горных таджиков. Известия ГАИМК, т. X, в. 10,1931. 



Куландагыдай, массивдүү, ири, терең тилинген же өтө эле рельефтүү тилкеден чапталып 
жасалган. Бай оймо-чиймеленген томолок конус (сфероконус) түрүндөгү идиштер 
биринчи жолу жолуга баштады. Томолок конус түрүндөгү идиштер, сыягы, баалуу 
суюктуктарды сактап, алып жүрүүгө арналса керек35. Ушул эле буюмдардын тобуна ушул 
сөз болуп жаткан казуудан алыс эмес жаткан, II казуудан табылган кызыл түстө 
жалтыратылган куштун, сыягы, тоостун болсо керек, сграффито сүрөтү бар карапа 
сыныгын да таандык кылса болот. Мунара ченден табылган башка буюмдардын ичинде 
архитектуралык чаптама көчөттөрдүн фрагменттери көңүлдү бурат, алар бай оймо-
чиймеленген, негизинен өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер. Алардын арасында уй 
беделер, ири жана узун желекчелүү гүлдөр, жалбырактары бар жүзүм сабагынын 
рельефтүү сүрөтү бар. Архитектуралык чаптама көчөттөр чийки кыштан тургузулган 
имараттын жасалгаларынын калдыктары, алардын издери казылган мунарада жакшы 
сакталган. Курулуш пайдалануудан чыккандан кийин, анын дубалынын калдыктары ушул 
курулушту өзүнө камтып турган мунаранын негизи (биринчи кабаты?) катарында 
пайдаланылган. Мунаранын түбү жана дубалдары чийки кыштан тургузулган имараттын 
калдыгынын тышында курулуп, анын дубалдары имараттын калдыктарын туш тарабынан 
курчап тургансыйт. Бул баяндалган табылгалар өзүнүн жарашыктуу көркөм көчөттөрү 
жана стратиграфиялык абалы боюча VII—VIII кылымдарга таандык экени талашсыз. 

Көрсөтүлгөн катмарлардын мүнөздүү белгиси — горизонттордон «согдулук» 
карапанын пайда болушу менен катар, жогоруда сөз болгон түргөш тыйындарынын пайда 
боло баштагандыгында. Анткени бул тыйындар 704-жылдан 766-ж. чейинки мезгилдин 
аралыгында пайда болушу мүмкүн болгондуктан, демек алардын алгачкы жана бир кыйла 
тереңирээк катмарда жатышы VIII к. калктын турмуш-тиричилигинин калдыктары менен 
тийиштүү түрдө байланышкан. Катмардын үстүңкү хронологиялык чегинин датасы дал 
ушул тыйындар менен белгиленет. Үстүңкү дегенибиздин себеби, бул катмардын олуттуу 
жана бир кыйла тереңирээк бөлүгү типологиялык жактан андан мурдагы, эреже 
катарында, тыйындар, а түгүл түргөштөрдүн тыйындары да кезикпей турган катмар менен 
байланыштуу. Талас өрөөнүнүн зонасында орун алган шаар чалдыбарынын, атап 
айтканда, Кичкене-Бурул-Тау бөксө тоосунун жанындагы Маржан, Машанай ж.б., Жамбыл 
шаарынан түндүк-чыгышта 40 км аралыкта жаткан Молотов атындагы колхоздун 
аймагындагы шаар чалдыбарлары, анын үстүнөн табылган материалдар, Аулие-Бастау 
өзөнү чендеги (Куюу ашуусунун түндүгүндөгү, «Большевик» колхозунун көмөкчү 
чарбасынын аймагында) чептин урандылары жана так даталары биз үчүн толук белгилүү 
болбогон дагы бир катар шаар чалдыбарлары менен конуш жайлар дал ушул доорго 
таандык. 

Жогоруда келтирилген фактылардан бир катар маанилүү корутундулар келип чыгат. 
Баарынан мурда, бул мезгилдин маданий калдыктарынын мурдагы катмар менен 
салыштырганда, мисалы, Таразда кеңири тараганы ачык болуп отурат, бул жерде ушул 
мезгилдин буюмдарынын табылышы адаттан тышкаркы көрүнүш эмес. Бул доордун, иш 
жүзүндө бүткүл Талас өрөөнүн камтыган конуш жайларынын көбөйүшүнүн фактысы да 
олуттуу мааниге ээ. Б.з. VI —VIII кылымдарында Талас өрөөнүндө, негизинен бүт бойдон 
калк жайгашып турганы шексиз, балким, конуш жайлардын азыр бизге белгилүү болгон 
чалдыбарлары ушул доордо пайда болсо керек Сюань Цзандын Суябдын батыш 
тарабында бири-биринен обочо турган ондогон шаарлар болгонун, алар «бири-бирине 
көз каранды эмес, бирок түрктөрдүн бийлиги астында турган башчылар тарабынан 

35Томолок конус (сфероконус) жөнүндө адабият өтө көп. Алар кымбат баалуу суюктуктарды, май, сымап 
(котон жарага каршы) сыяктуулар үчүн пайдаланылган деген көз караштар; бул «бомба» — «грек оту» деген 
теориянын тарапкерлери да бир кыйла көп. Алардын сүрөттөмөсүн кара: А. Арциховский. Введение в 
археологию.М., 1940. 



башкарылганын»36 белгилегени кокустук эместир. Бүткүл ушул өлкөнү Суань Цзан Сули 
өлкөсү деп атайт (Согду — Согдиананын кытайча транскрипциясы)37. Сюань Цзан өлкөнүн 
калкы 32 тамгадан турган жазуудан пайдаланышканын, ал жогортон төмөн карай 
жазыларын айтат. Бул жерде сөз согду алфавити жөнүндө болуп жатат, ал алфавит кийин 
түрктөргө өтүп, уйгур алфавити катарында белгилүү болгон. Уйгурлар кийин бул алфавит 
менен моңголдорду тааныштырышкан, ал, өз кезегинде, алардан манжурларга38 өткөн. 
Бул алфавиттин Жети-Суудатараганы биздин 193 8-ж. казууларыбыз менен да 
далилденди, ошол казууда үч саптан турган сириялык жазуусу бар идиш табылган болучу, 
ошондой эле бул алфавит түргөш тыйындарында да пайдаланылган. Бул аймакта согдулук 
калктын жашап тургандыгы жогоруда белгиленген, Сюань Цзандын бүткүл ушул чөлкөмдү 
сули термини менен атаганы бул аймакта согдулуктардын өтө жыш орун алып жашап 
тургандыгын гана далилдейт. 

Ошентип, кайталайбыз, VI—VIII кылымдарда Талас өрөөнүнүн бейнеси ал өрөөндө 
шаарлар менен конуштардын жайгаштырылышы жагынан толук калыптанып бүтүп, 
белгилүү бир мүнөзгө ээ болуп турган. Көчмөндөрдүн байырлап турган жерлери жөнүндө 
айтуу бир аз кыйыныраак. Алар, эреже катарында, тоо этектеринде, тоолуу 
капчыгайлардын оозунда конуштап турат. Тоо капчыгайларынын оозунда адатта, кээде 
саны жагынан өтө көп, зор көлөмдөгү дөбөлөр — бейит коргондор орун алып турат. 
Алардын көпчүлүгү дал ушул доорго жана көчмөн түрктөргө таандык экени шек- сиз — 
ырас ал бейит коргондор толук жана системалуу түрдө изилденген эмес, бирок бизге 
белгилүү болгон анча көп эмес маалыматтар мына ушундай деп айтууга негиз берет. 
Жамбыл шаарынан 15 км чыгышта жаткан Жети-Дөбө бейит коргону; Кызыл-Кайнар 
капчыгайы чендеги, Ак-Чулак темир жол станциясынан түштүктөгү бейит коргончо; 
Подгорное (Кум-Арык) кыштагынан 10 км түштүктө жаткан бейит коргондор жана бир 
катар башка бейит коргондор да, сыягы, ушул доорго таандык болсо керек. Тилекке 
каршы, бардык ушул бейит коргондор байыртадан эле абдан таланып-тонолгон экен, 
ошондуктан алардын качан тургузулганынын так убактысын көрсөтүү кыйын. Белгилеп 
кете турган нерсе, өзүнүн түзүлүшү боюнча алар эки типтеги бейиттен турат: анын бири 
өлүк өрттөлбөй, түштүк-түндүк багытта жаткырылып, көмүлгөн жарма көрлөр, кээде анын 
ички бети жана үстү таш тактачалар менен жабылган (Акыр-Таш чендеги көрүстөндүн 
тиби) жана Жети-Дөбө тибиндеги, өлүк өрттөлүп көмүлгөн чоң топурак дөбөлөрдөн 
турган бейит коргондор, алардын бири XIX к. акыры ченде жергиликтүү археолог Калем39 
тарабынан казылган. Өлүктү өрттөп көмүү ырымы байыркы түрктөрдүн өлүк көмүү 
салтында белгилүү болгон, ал эми кытай жылнаамасы өлүктү өрттөп көмүүнү ак сөөктөрдү 
көмүү менен тике байланыштырышат40. Мүмкүн, ушул мезгилдин чоң бейит коргондору 
түрк ак сөөктөрүнүкү болушу ыктымал, аларда, эреже катарында, өрттөлгөн өлүктүн 
күлүнөн башка эч нерсе учурабайт. Таластын жогору жагында жана Чүй өрөөнүндө 
топурак дөбөнүн астындагы, чийки кыштан тургузулган жер төлөлөрдө (склеп) көмүү 
белгилүү. Алардын VII-X кылымдарга таандык экени жөнүндөгү божомолдор айтылган, 
бирок айтылган божомолду далилдөө үчүн жетишерлик далилдер келтирилген эмес. 
Үстүнө таш кордолгон, жерди ачып, казанакка көмүлгөн, Таластын жогору жагындагы 
бейит коргондор байыркы түрктөргө таандык экени анык. 

36 Сюань Цзан. Ук. соч., стр. 11, текст л. 86. 
37 В. Бартольд. ИРАН, т. I, стр. 30 и сл 
38 В. Бартольд. Көрс. чыг, стр. 37, см ЗВО, VIII, 3. 
39 Кара: Отчет археологической комиссии, 1890. 
40 Суйшу, гл. 84. Бул үрп-адат жөнүндө кара: В. Бартольд. К вопросу о погребальных обрядах тюрков и 
монголов. ЗВО, XXV. Бир кыйла кечирээктеги эмгектерден Kotwičy жана Jaworsky нын Ročnik Orientalističny 
журналындагы, XX кылымдын 20—30-жылдарындагы макалаларын эске алуу керек. 



Көчмөндөрдүн көрүстөндөрүнүн белгилүү бир жайларда гана орун алып турганы өтө 
кызыктуу. Алар Талас өрөөнүнүн өзүндө таптакыр дээрлик жок, эреже катарында, алар 
шаарлардын аралыктарында, түздөн-түз тоо капчыгайларынын оозу ченде, сөздүн тар 
маанисинде айтканда, Талас өрөөнүнүн сыртында жатат. Этнографиялык материалдарга 
караганда, көчмөндөрдө өлүк көмүлө турган жай адатта, алардын кыштоолорунан алыс 
эмес жерден орун алган. Мына ошондуктан көрүстөндөр көчмөндөрдүн байырлаган 
жерин, алардын конуштарынын ордун көрсөтүп турат деп болжолдоого болот. Талас 
өрөөнүнө эң жакын турган бейит коргондор — Жети-Дөбө, биз айтар элек, Таласка жакын 
жердегилердин алда канча чоңу, көрүстөндөрдүн бул тобуна түндүктө жаткан Кош-Дөбө 
шаар чалдыбары да кирет, мунун төмөнкү катмарынан (үчүнчү жана төртүнчү) көчмөн 
түрктөрдүн изи табылды. Түрк ак сөөктөрүнө мүнөздүү болгон, бейит үстүндөгү дөбөнүн 
өтө зор көлөмү, өлүктү өрттөө ырымы — Жети-Дөбө бейит коргондору Талас өрөөнүнүн 
конуш жайларынын кайсы бир бөлүгүнүн үстүнөн бийлик жүргүзүп турган, олуттуу 
ээликтери бар түрк көчмөн уруу- суна таандык деп айтууга мүмкүндүк берет. 

VI—VIII кк. карата Талас өрөөнүндө эл толук жайгашып бүтүп, өзүнө мүнөздүү бардык 
белгилери бар болгон айылдык конуштар менен шаарлардын тиби да калыптанат, бул 
калыптануу Орто Азиянын шаарлары менен кыштактарынын бүткүл тарыхы боюнча 
уланып отурган. Шаарлардын тиби саманилердин дооруна чейин, IX—X кк. чейин 
калыптанып бүткөндүгү жөнүндө, атап айтканда, Талас өрөөнүнүн батыш бөлүгүндөгү 
Молотов атындагы колхоздун аймагында жаткан конуштар айтып турат. Мында бири-
биринен анчалык алыс эмес аралыкта турган эки конуш табылды. Жергиликтүү калк 
аларды төрткүл деп аташат, картада алар Көк-Дөбө деген аталыш менен көрсөтүлгөн. 
Конуштардын көптөгөн майда дөңсөөлөр менен байланышып турганы аныкталып, ал 
дөңсөөлөрдө адамдардын жашоо-турмушунун издери табылды. Шаар чалдыбарынын 
бардык бөлүктөрүнүн үстүндө көрүнө жаткан материал (карапа) белгилүү бир маданий 
бир бүтүндүктү көрсөттү, ал бир бүтүндүк техникалык ыктарынын, көркөм көчөттөрүнүн, 
анын техникасы менен сюжеттеринин жалпылыгынан көрүндү. Бул карапа Тараздын 
төртүнчү катмарынын төмөнкү горизонтторунун карапасы менен тыгыз байланышкан 
жана негизинен VI—VII кылымдарга таандык, бирок булардын X кылымдан жаш эмес, бир 
кыйла кечирээктеги үлгүлөрү да бар. Полив дээрлик жок. Поливдин табылган майда 
сыныктары анын эртерээктеги тибин — ачык-жашыл поливди берди, мында глазурдун 
алдында ангобго оюп түшүрүлгөн, өсүмдүк мазмундагы көркөм көчөт бар. Табылган 
конуштар жал менен курчалган, ал жалдар урандынын батыш жана түштүк-батыш 
тарабынан бир топ эле алыс аралыкта жатат, Талас өрөөнүнүн Асса суусунун өрөөнү 
менен байланышкан бүткүл батыш бөлүгүн изилдеп чыгуу бул конуштар шаар тибиндеги 
жападан-жалгыз конуштар экенин көрсөттү. Бул жагдай биз жолуктурган урандылар X 
кылымдын аягындагы араб географы Макдиси эскерген Дох Нужикес шаары болуп 
саналат деп болжолдоого мүмкүндүк берет. Дох Нужикес, Макдисинин жазганы боюнча, 
— батыш тараптан Таразга жакын турган шаар. Макдиси ал жөнүндө төмөнкүчө билдирет: 
«Дох Нужикес — чакан шаар, жазында үч ай иштей турган базары бар, анда бир диргемге 
төрт мен сөөгү жок сулп эт (сатылат). Ал чоң шаар болгон, бирок Исмаил ибн Ахмед бул 
аймакты жеңип алгандан кийин элсиз ээн калган. Ошондой болсо да анда көп курулуштар 
бар, ал бекемделген жана сепили бар». Макдисинин ушул жазганы менен Ибн ал-
Факыхтын (IX к. башы чендеги автор) маалыматы дал келет, ал мындай деп жазат: «Биз 
андан Тараздан кимактарга барчу жолду сураганда ал жолдун Тараздан солду карай 
Кавакиб деп аталган, калктуу жана жагдай-шарты жакшы кыштактары бар жерге алып 
барат. Алардын аралыгы Тараздан 7 фарсах. Бул жерден кимактардын падышасына чейин 
жүгү бар атчан адам үчүн ылдам жүрсө 80 күндүк жол деп айтты». 



Ибн ал-Факыхтын айтканы бизге жолуккан конуштарды Кавакиб чөлкөмү менен 
байланыштырууга негиз берет. Бул жердеги экинчи кыштак Макдиси Дох Нужикес менен 
катар эскерген Адахкес болушу мүмкүн. Ибн ал-Факых Кавакиб аймагы «Тараздын сол 
тарабында» деп жазат. Ал мында Тараздан түндүк тарапта жашаган кимактарга барчу жол 
жөнүндө айтып жаткандыктан, ал маңдайында жаткан кимактарга кетчү жолдун «сол» 
тарабын айтып жатса керек Мындай болгондо «Тараздан сол тарапта» дегенибиз батышка 
кеткен жолду билдирет, бул Тараздан аталган конуштарга кетчү жолдун багытына толугу 
менен туура келет. Андан ары Кавакиб аймагы менен Тараздын аралыгы 7 фарсах, б.а. 
болжол менен 35—40 км, демек бул да Жамбыл шаарынан урандыларга чейинки 
аралыкка толугу менен дал келип отурат. 

Тараздан батышка кетчү кербен жолдо адатта оазистердин чөлдүү экени белгиленет, 
мындагы шаарлардан араб географтары Жувикат шаарын гана эскеришет. Бул шаар 
Тараздын батышында 2 фарсах аралыкта турган. Ушундай болсо анда Жувикатка Тараздын 
батышындагы 16—18 км аралыкта жаткан Бек-Дөбө чалдыбары дал келет. Молотов 
атындагы колхоздун аймагында жаткан биз сүрөттөгөн уранды Жувикат шаарынын 
чалдыбары боло албайт, анткени Жувикат кербен жолдун боюнда турган (буга Бек-Дөбө 
чалдыбары дал келет), ал эми Дох Нужикес менен Адахкестин чалдыбарлары андан өтө 
эле алыста жатат, анын үстүнө, Улкен-Бурул-Таунун бир кыйла бийик тоо кыркалары 
менен бөлүнүп турат. 

Макдисинин Дох Нужикес б.з. 893—894-жж. Исмаил ибн Ахмед тарабынан жеңип 
алынган деп айтканы да кызыктуу. Талкалангандан кийин шаар жашоосун дээрлик 
токтоткон, бул карапалык материалдын негизги көпчүлүгү саманилер мезгилине чейинки 
мезгилге таандык болгондугу менен түшүндүрүлөт. Каралып чыккан урандылар 
дыйканчылык оазистери менен көчмөндөрдүн эски аймагынын чек арасында жатат. 
Географиялык чөйрөсү да кескин өзгөрөт: суу аз, кумдар пайда болуп, жайкы начар өскөн 
өсүмдүктөр жолугат. Талас өрөөнүнүн чыгыш бөлүгүндөгү, картада белгиленген дөбөлөр, 
эреже катарында, эски конуштардын калдыктары болгон, мында табигый түрдө пайда 
болгон кумдуу дөбөлөр да орун алган. Молотов атындагы колхоздон Урал кыштагы 
аркылуу (Бийли-Көлдүн жээгиндеги) Кара-Бастау өзөнүнө чейинки биз изилдеген 
дөбөлөрдүн көпчүлүгү ушундай кумдуу дөбөлөр экен. Картада «Төрткүл» деген аталыш 
менен белгиленген, «Өрнөк» колхозунун аймагындагы дөбөлөр гана жогоруда биз 
сүрөттөгөн сармат тибиндеги конуштар болуп чыкты. 

Молотов атындагы колхоздун аймагындагы урандыларды казуу көрсөткөндөй, алар 
мусулманчылыкка чейинки курулуштар болуп саналат. Бирок алардын урандылары- нан 
шаардык конуштун курамдык бөлүктөрүн ачык байкаса болот. Орто Азиялык шаар, 
алардын ичинде жети-суулук шаар да төмөнкү бөлүктөрдөн турган41. Шаардын алда канча 
эски бөлүгү — сепилден турган, ал аймактын ээсинин сарайы жана кыш- тактын эң 
алгачкы чеби болгон. Арк, же Кухендиз деп аталган бул сепил шаарлардын 
чалдыбарларындагы дубалдар жана мунаралар менен бекемделген, бир кыйла бийик 
жана кубаттуу бөлүгүн түзөт. Эреже катарында, мындай сепилдер дубалдар менен 
курчалган аянттын ичинде, дубалдардын бирине жакын турат. Аянттын планы көп учурда 
төрт бурчтуу же төрт бурчтукка жакын формада. Жал менен курчалган аянт иш жүзүндө 
сөздүн тар маанисинде алганда, шаардын аймагы, б.а. шахристаны, же мединасы болуп 

41 Орто азиялык конуштар жөнүндө кара: В.Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 26 
ж.к.6. Орто азиялык шаарлардын тарыхына А. Якубовскийдин бир катар эмгектери арналган: «Городигце 
Миздахкан»,ЗВК,V; ошонуку эле.«Развалины Сыгнака(Сугнака)». Сообщения ГАИМК,т. II, 1929; ошонуку эле. 
«Развалины Ургенча». Известия ГАИМК, т. VI, в. II, Л, 1930 ж.6., бул эмгектерде орто азиялык шаарларга 
түшүнүк берүүгө алгачкы аракет жасалат. Иледеги шаар чалдыбарларынын өзгөчөлүгү жөнүндө биздин 
макалабызды кара: Известия КФАН, № 2. 



саналат. Анын сыртында дубалга түздөн-түз жакын жерде соода-кол өнөрчүлүк жайы — 
рабаддар бар. Кээде рабаддар экинчи катар дубал менен курчалып, шаардын көлөмүнүн 
өсүшүнө байланыштуу курчаган дубалдардын саны улам көбөйө берген. Шаардын 
курамдык бөлүктөрүнүн жалпы көрүнүшү ушундай. Бардык ушул курамдык бөлүктөр Дох 
Нужикес жана Адахкес шаар чалдыбарларында иликтелди, бул шаарларда, биз жогоруда 
көрсөткөндөй, саманилер дооруна чейин эле сепилдер, шахристан жана рабад бар 
болгон. Атап айтканда, рабадда карапалык өндүрүштүн калдыктары — көптөгөн шлактар 
бар болуп чыкты, шлактардын көптүгүнө караганда өндүрүш бир кыйла олуттуу 
масштабда болсо керек. 

Бирок шаар жалгыз болгон эмес, ал өтө ири социалдык-экономикалык комплекстин 
чегинде турган. Баяндоонун хронологиялык иретин бузуу менен, бул комплекстин 
курамдык бөлүктөрүн Тараздын мисалында белгилеп кетебиз. 

Тараз шаарын, Ибн Хаукал көрсөткөндөй, анчалык чоң эмес чептер — хиснилер курчап 
турган, ал шаарды тышкы душмандан коргогон. Адатта, бул хиснилер дөбөлөрдөн — 
сепилдерден анча деле айырмаланбайт, болгону көлөмдөрү гана чоң жана аларга жакын 
турган бекемделген аянттары бар. Сыягы, шаарды, оазисти гарнизондору бар чептер 
коргоп турган көрүнөт, ал гарнизондун адамдарын айланадагы калктуу конуштар берип 
турган. Аскердик гарнизондору бар мындай чептер рибаттар, же рабаттар деп аталган. 
Булар Талас өрөөнүндөгү бир кыйла өзгөчөлүү типтеги көп сандаган төрткүлдөрдөн турат. 
Булар төрт бурчтуу пландагы, капталдары дүйнөнүн төрт бурчун караган, тараптарынын 
узундугу 300—350 м келген курулуштар. Дубал- дар мунаралар менен бекемделген, кире 
бериштеги дарбазалар да эки капталынан мунаралар менен абдан бекемделген. Пландын 
фортификациялык жактан жакшы ойлонуштурулганы, урандылардын топографиясы жана 
дубалдардын бекемделиши дароо көзгө урунат. Мындай урандыларда маданий катмар 
анча калың эмес, бир түрдүү келип, бай карапанын, жалпы эле буюмдардын мыкты 
үлгүлөрүн бере албайт. Таласта мындай рибаттардын тобу өрөөндүн түндүк-чыгыш 
бурчунда, Шаповаловка (Будённый атындагы колхоз) кыштагынан Талас боюнча ылдый 
карай Оххум чеби орун алган Андрейтал өзөнүнө чейинки аралыктан байкалды. Бул 
аймактан бири-биринен бирдей аралыкта (10—15 км) турган ушундай үч чеп катталды. 
Бардык чептер оазистин талаа — кум менен чектешкен жеринде турат, алар дыйкан 
калкты көчмөндөрдүн кол салууларынан коргогон. 

Оазистин аймагын үч типтеги курулуштар ээлеп турган. Алардын биринчилери, төрт 
бурчтук формасындагы, тараптарынын узундугу 100 м чейин жеткен, капталдары 
дүйнөнүн төрт бурчун караган чакан төрткүлдөр. Төрткүлдөр кербен жолдордун боюнан 
орун алып, бекемделген кербен сарайлар болгон. Мындай төрткүлдөрдө дубалдары төрт 
бурчтук планда тургузулган. Алсак, мисалы, Таразга жакын ченде, шаардан батышка карай 
чыга бериште Первое Мая атындагы колхоздун жеринде ушундай төрткүл бар. Малдыбай, 
Мунке жана башка көптөгөн кыштактар чендеги төрткүлдөр ушундай милдетти аткарган. 
Экинчилери, өзүнүн мүнөздүү белгиси менен айырмаланып турган бийик дөбөлөр — 
кешки — сепилдердин бузулган урандыларынын калдыгы, аларда жогору көтөрүлүп 
турган аянттар түрүндөгү бекемделген курулуштар болгон. Маданий катмары өтө калың, 
ал тарыхый-маданий маанидеги табылгаларга өтө бай. Ушундай типтеги сепил 1936-ж. 
биздин экспедициябыз тарабынан изилденген, ал Ново-Ивановка кыштагынан түштүктө 1 
км аралыкта жатат. Азыр бул урандылар Чул-Дөбө (бул жөнүндө төмөндө толугураак сөз 
болот) деп аталат. Мындай дөбөлөр өзүнүн сырткы түрү боюнча ар бир эле типтүү 
шаардын сепилине мүнөздүү. Талас өрөөнүндөгү, мисалы, Тас-Дөбө, Олуя-Бастау-Дөбө 
жана башкаларды ушундай сепилдерге таандык кылабыз. 



Конуштардын үчүнчү тиби сепилдери жок шаар чалдыбарларынан турат, кээде анын 
жалдары да анчалык ачык байкалбайт, алар жердин бетинен аздыр-көптүр көтөрүлүп 
турган, тегерек же төрт бурчтук пландагы жалдар. Ушундай типтеги 
дөбөлөр Талас өрөөнүндө олуттуу көп санда катталды, алар байыркы айылдык 
конуштарды — рустактарды42 түзгөн. Маданий катмардын калың болгонуна жана 
урандынын үстүндө жайнап жаткан материалдарга карабастан, табылган карапанын 
көрксүздүгү жана бир түрдүүлүгү көзгө урунат, алар начар оймо-чиймеленген, полив аз 
кошулган, көп учурда сапаты начар; бир сөз менен айтканда, биз сепил деп аныктаган 
дөбөлөрдүн маданий катмарларынан табылгандардай бай көрүнүш жана көрөсөндүүлүк 
жок. Дал ушул доордо байыркы Тараздын көрүстөнү пайда болгонун белгилеп кетебиз. 
Алсак, шаардын багынын аймагында, шахристандын батышында, жерди казуу иштери 
жүрүп жатканда кокустан ичинде өрттөлгөн сөөк бар урна — зороастрийлердин бейити 
ачылган. Рабаддын түштүгүндө жана түштүк-чыгышта, Тиктурмас тоосунда 
зороастрийлердин көрүстөнү орун алып турган. Мында сүйрү пландагы, боз үйгө 
окшоштурулган, көчмөндөр үчүн атайын даярдалган оссуарийлер бир нече жолу 
табылды43. 

Талас өрөөнүнүн конуштарынын архитектоникасы жалпы жонунан ушундай болгон, ал 
VI—VIII кылымдардан бир аз кийинчерээк өзүнүн толук калыптанып бүткөн бейнесине ээ 
болот. Бирок, VI—VIII кылымдарда эле Талас өрөөнү өзүнүн мүнөздүү бейнесине 
(белгилерине) ээ болгон деп эсептөөгө бардык далилдер бар (далилдердин бир бөлүгүн 
биз жогорто келтиргенбиз). Ошол учурда Таразда да, мүмкүн, өзүнүн сепили, шахристаны 
жана рабады бар болсо керек. Мында анын рабады өтө олуттуу болгон, муну биз азыр 
төмөндө көрөбүз. Ошол доордо шаарлардын ушундайча өсүшү, экономикалык турмуштун 
борборунун округдарга көчүшү, айылдык конуштардын жана аларга байланыштуу 
сепилдердин күч алышы жана дүркүрөп өсүшү, мына ушулардын бардыгы, оазисти 
бекемдөөнүн мыкты системасын түзүүгө түртүп, Жети-Суунун шартында өндүрүштүн кул 
ээлөөчүлүк системасынан, мүмкүн, түйүлдүк формасындагы феодалдык мамилелердин 
пайда болушуна өтүүнүн белгилери болгон. Ички өндүргүч күчтөрдүн өсүшү, көчмөн 
түрктөрдүн ролу менен, кытай таасири жана араб басып алуулары менен күч алган бул 
өткөөл мезгил бүткүл оазистин сырткы түрүнүн өзгөрүшүнө, жаңы типтеги конуштардын 
пайда болушуна, демек жаңы маданий катмарлардын түзүлүшүнө алып келген. 
Башталышы VI—VIII кылымдарга таандык болгон өтмө мезгилдин көрүнүштөрү кийинки 
доордо андан ары бекемделип, алар археологиялык материалда өзүнүн ачык-айкын 
чагылышын таап, хронологиясы боюнча IX—X кылымдардагы Орто Азиянын жаңы 
мезгилине — саманилер мезгилине дал келет, бул мезгил IX—X кк. да Бухарада бийлик 
жүргүзгөн орто азиялык династиянын аты менен аталган. Бул жаңы мезгилдин мүнөздүү 
белгиси — VI—VIII кылымдарда башталган процесстин иш жүзүндөгү бекемделиши болуп 
саналат, мунун айырмасы эле, сасанилердин тушунда кул ээлөөчүлүк өндүрүш жолу үчүн 
мүнөздүү болгон шаардык «полистин» түзүлүү тенденциясын жеңе албагандыгында 
болду44. IX- X кылымдардын бир кыйла көбүрөөк кабардар болгон авторлору, мисалы, 
Макдиси, Жети-Сууда дагы ондогон шаарлардын бар экенин көрсөтүшүп, Тараз жана 
Исфижаб округдары үчүн отурукташкан шаардык конуштарды санай беришип, 
окурмандын башын катырышкан. Оорчулук борборунун шаардан кыштакка өтүшү 
кийинчерээк, кечирээк аяктап бүтөт. XI—XII кк. карахандар доорунда көптөгөн шаарлар 

42 1 «Волость» тибиндеги айылдык конуштар чогуусу менен рустактар деп аталган. 
43 2 Кара: В. Бартольд. К вопросу об оссуариях Туркестанского края. Известия РКИСВА, № 8, стр. 54. 
44 Саманилер доорундагы кулчулук жөнүндө кара: А. Ю. Якубовский. «Махмуд Газневи» (К вопросу о 
происхождении и характере Газневидского государства). Сборник статей «Фердовси», А, 1934, стр. 59 ж.к.6. 
Ошондо эле анын Орто Азиядагы кулчулукка арналган эмгектерине берилген шилтемелерди кара. 



жоголуп, туурасын айтканда, алар айылдык конуштар менен жуурулушуп кеткен, аймакты 
жакшы билген, калктуу конуштарды саноодо өтө тактыгы жана тууралыгы менен 
айырмаланган Махмуд Кашкарлыкта биринчи орунга Тараз округунун уруулары чыгат, ал 
эми ал санап көрсөткөн шаарлар Макдисинин ушундай тизмесиндегиден көп эсе аз. Бул 
жагдайды биз карахандардын доорунда феодалдык мамилелердин бекемделишинин, 
оордук салмагынын борбордон айылдык округдарга оогондугунун, ал жерлерде көптөгөн 
майда, Макдисиге да белгилүү болгон шаар тибиндеги конуштардын жуурулушуп 
кеткендигинин натыйжасы катарында карайбыз. Өзүнүн байыркы маданияты жана соода 
жолдорундагы абалы боюнча айырмаланган шаарлар өз жашоосун улантып, 
тескерисинче, шаар тибиндеги көп эмес конуштарда мурдагы өткөн мезгилдерге 
салыштырганда, топтоштурулган жашоо-турмуш алардын дүркүрөп өсүшүнө, шаарды 
жакшы шарты бар абалга келтире ала турган чоң-чоң курулуш иштерин жүргүзүүгө болгон 
жөндөмдүүлүгүнүн артышына алып келген ж.у.с Саманилердин тушунда али жашап 
турган көп сандаган «полистердин» кыскарышынын эсебинен карахандар доорунда 
шаарлар пайда болуп, өсүп, бул бай шаарлардын айылдык аймактарга таасири күчөгөн; 
айылдык аймактарды эксплуатациялоо карахандар доорундагы шаарлардын жашоосунун 
жана жыргалчылыгынын булагы болгон45. Бул процесстен дыйканчылык оазистеринин, 
атап айтканда, ошол эле Тараздын калкына караганда өнүгүүнүн бир кыйла төмөнкү 
баскычында турган көчмөн түрктөрдүн жеңип алууларынын ролун эсептен чыгарып салуу 
туура болбос эле. Алардын тез-тез жеңип алуулары шаар турмушунун өнүгүшүн кармап, 
тоскоолдук кылган, оазистерди бекемдөө максатында шаарлардын дубалдарын, 
жалдарды куруунун, коргонуу чараларын көрүүнүн зарылдыгын пайда кылган ж.д.у.с. X—
XI кылымдардын чегинде дыйканчылык конуштарынын көлөмүнүн кыскарышында 
оазисти көчмөн карахандардын басып алышынын фактысы да роль ойногон, бул династия 
жапайы жана согушчан ягма уруусунан чыккан. 
Азыр эле сүрөттөлгөн процесс иш жүзүндө саманилер доорунан башталат жана бул 
мезгилдин материалдык маданияты да мунун далили болуп саналат. IX—X кылымдардагы 
бул мезгилди биз Талас өрөөнүнүн материалдарында кароого өтөбүз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 А.Якубовский «феодальное общество Средней Азии и еготорговля с Восточной Европой в X—XV вв.» (Труды 
ИАИ, вып. III, ч. 1) деген макаласында мындай деп жазат: «XI—XII кылымдардан сакталып калган курулуштар 
да шаар турмушунун ажайып көрүнүшү болуп саналат». Көрс. чыгарма. 27-6. Бул тезис менен Тараздагы 
казуулардын натыйжалары толук дал келет. Коомдук мамилелердин системасынын өзгөрүшүнө байланыштуу 
конуштун бир тибинен анын экинчи тибине өтүү процесси жөнүңдө С. П.Толстовдун Хорезм оазисиндеги 
эстеликтерден байкагандарынан кара; — Археологические работы в Кара-Калпакии. ВДИ, №3,1939. 



V бап 
IX — X КЫЛЫМДАРДАГЫ ТАРАЗ МАДАНИЯТЫ 

IX к. акыры ченде Талас өрөөнү Орто Азияны бириктирген саманилер 
династиясынын ээликтеринин курамына кирет. Кубаттуу саманилер 
династиясын негиздеген Исмаил ибн Ахмед б.з. 893—894 жж, Нершахинин 
айтканы боюнча (X к. автору) «Таразга согуш менен барып, башынан көп 
кыйынчылыктарды кечирди. Акыры Тараздын эмири багынып, көп сандаган 
дихкандары менен бирге исламды кабыл алды. Тараз басып алынып, чоң 
чиркөөнү башкы мечитке айландырышты»1. Жогорто биз көрсөткөндөй, ушул 
эле жеңип алуучу Талас өрөөнүндө Дох Нужикес шаарын алып, аны абдан эле 
талап-тоногон. Ошол эле Нершахи натыйжада «Эмир Исмаил Бухарага чоң 
олжо менен кайтып келди» деп билдирет. Саманилердин үстөмдүгүнүн 
башталышы Тараз үчүн, эң болбоду дегенде, анын айлана-тегереги үчүн өтө 
оор болуп, өтө олуттуу кыйроолорго алып келгени ачык болуп турат2. 

Саманилердин дооруна карата Талас өрөөнүнүн шаарлары толук 
калыптанып бүтөт, Макдиси алардын алда канча толук тизмесин жана бир аз 
баяндамасын берет. Тараз, Талас өрөөнү сыяктуу эле Саманилер 
мамлекетинин системасында өз алдынчалыгын жана автономдуулугун сактап 
турган Исфижаб округунун курамына кирген. Талас өрөөнүнүн шаарларына В. 
Бартольд Тараз, Жикил, Төмөнкү Барсхан, Бехлу, Атлах, Хамукет, Шелжи, Сус, 
Күл жана Текабкет шаарларын таандык кылат. Шелжи, Сус, Күл жана Текабкет 
Чоң Капка капчыгайынан түштүктө орун алып турган3. Баяндалгандардан 
мурдагылардан Атлах менен Хамукет да Тараздын түштүгүндө, аны менен 
эскерилген капчыгайдын ортосунда турса керек Буларга Богословское деген 
чоң кыштактын жанындагы урандылар, мүмкүн Үч-Коргон жана Солдатское 
кыштагы чендеги Жуван-Дөбө (мүмкүн Атлах) туура келет деп ойлойбуз. Жикил 
менен биз Кош-Дөбө шаар чалдыбарын салыштырабыз, мунун түштүгүндө 
азыркы Үч-Булак станциясы (105 т.ж. разъезди) ченде Төмөнкү Барсхан турган, 
ал орун алып турган жер алда качан эле Каллаур тарабынан көрсөтүлгөн 

1 Нершахи. История Бухары, стр. 108. 
2 В. Бартольд. Түркестан..., стр. 268. 
3 В. Бартольд. Отчет, стр. 16. 



болучу4. Биз үчүн Бехлу турган жер белгисиз, буга Беш-Агач шаар чалдыбары 
дал келиши мүмкүн5. Талас өрөөнүнүн шаарларына биз Асса суусундагы 
Жувикатты (Бек-Дөбө) жана бир нече жолу эскерилген, Кавакиб чөлкөмүндөгү 
Дох Нужикес жана Адахкести да таандык кылабыз. 

Макдиси Тараздын бир кыйла толук баяндамасын берет. Ал мындай деп 
жазат: «Тараз — бекемделген, көп бак-шагы бар, эл жыш жайланышкан чоң 
шаар; анын айланасында аң, төрт дарбазасы жана калк жашаган рабады бар. 
Дарбаза ченде чоң суу бар, анын аркы өйүзүндө шаардын бир бөлүгү орун 
алган, сууда көпүрө бар. Базардын ортосунда чоң мечит турат»6. Макдисинин 
жазганы Жамбыл шаарындагы, анын борборунда жаткан жана азыр эски базар 
деп аталган базар орун алып турган жердеги уранды менен толук дал келет. 
Макдисинин айтканынан белгилүү болгондой, Тараздын негизги бөлүгү Талас 
суусунун сол жээгинде, б.а. Жамбылдын урандылар жаткан жеринен орун алып 
турган. Оң жээктеги Тараз сакталып калган эмес, анткени Талас суусунун нуту 
улам чыгышты карай оой берип, шаардын урандысын жууп кеткен. Талас 
суусунун мурдагы нугунун калдыгы Копал арыгы болуп саналат, ал азыр да суу 
ашып-ташып катуу киргенде «Талас-калган» деген лакап ат менен аталат. 
Сакталып калган урандынын чыгыш жагында жаткан кумдуу шагылдардын 
катмары да Талас суусунун эски нугу болуп саналат, ал эми оң жээктеги 
Тараздын маданий катмарынын калдыктары ошол шагылдуу катмарда 
сакталып калган, алар курулуш жүргөндө табылып турат (котловандарды, 
кудуктарды казганда ж.б. учурларда). 

Шаардын башкы дарбазалары, дейт Макдиси, чыгышка, суу тарапка карап 
турат. Бул дарбазалардын изи азыркы урандыларда сакталып калган, ушул 
дарбазалар аркылуу Өнөр жай көчөсү тараптан базарга кирет. 1938-ж. 
экспедиция тарабынан иш жүргүзүлө турган жерди тазалаганда дарбазанын 
«Г» тамгасы түрүндөгү кулпусунун калдыгы табылды, бул кулпу Талас 
өрөөнүндөгү шаар чалдыбарлары үчүн типтүү кулпу болгон. Ушул 
маалыматтардын өзү эле Жамбыл шаарындагы урандылар байыркы Тараздын 
чалдыбары экенин айтып турат. Муну төмөнкүлөр да ырастайт: 1) шаардын 

4 ТКЛА, 1897. 
5 ТКЛА, 1896. 
6 В. Бартольд. Отчет, стр. 15. 



байыркы кербен жолдо орун алып турганы, 2) Талас өрөөнүндөгү шаар 
чалдыбарларынын бардык калган катмарларынан артыкчылык кылып турган 
маданий катмарынын байлыгы жана ар түрдүүлүгү, акырында келип, 3) шаар 
чалдыбарларынын көлөмүнүн чоңдугу, ал калган бардык шаар 
чалдыбарларынан алда канча чоң, бул анын ордолук шаардын чалдыбары 
экендигин да далилдеп турат. Ушул далилдер менен, айрыкча анын маданий 
катмары жайындагы жана анын Тараз шаарынын тарыхына дал келери 
жөнүндөгү ырастоолор менен биз очерктин мындан аркы бөлүгүндө учурайбыз. 
В. Бартольд Тараз шаарынын ордунун так экендигинен күмөн санаган. Ал 
мындай деп жазат: «ал (Тараз — А.Б.) Ауле-Атанын (азыркы Жамбыл шаары — 
А. Б.) ордунда же андан түштүгүрөөктө турганбы, айтуу кыйын, эмнеси болсо да 
аны Капка капчыгайынын түндүгүнө жайгаштыруу керек, анткени ал дайыма 
Жети-Суудан Мавераннахрга (Исфижабга жана андан ары) кеткен соода жолдо 
турганы эскерилет; көпөстөргө, айрыкча Сюань Цзан сыяктуу саякатчыларга 
жогорку Таластын өрөөнүнө баруунун эч кандай зарылчылыгы жок болгон»7. 
Кээде В. Бартольд Чоң Капка капчыгайынын түштүгүндөгү Садыр-Коргон шаар 
чалдыбарын Тараздын чалдыбары болушу мүмкүн деп да ойлогон. Тараздын 
сүрөттөп жазылышы Садыр-Коргондун чалдыбарына жана анын маданий 
катмарына эч кандай туура келбейт, анткени Таразда шаардын оң жээктеги 
бөлүгү да болгон. Садыр-Коргондун аймагы ченде шаардын суунун оң 
жээгиндеги бөлүгү дегеле жок, анткени бул жерде Талас суусунун нугу өтө тик, 
дээрлик салаңдап турган аскалуу жээктер аркылуу өтөт, демек бул жерде шаар 
түгүл, кандайдыр бир конуштун турганы жөнүндө сөз болушу да мүмкүн эмес. 
Ушуга эле окшогон болжоо Тюймакент шаар чалдыбары жөнүндө да айтылган8, 
бирок бул да эч ылайык келбейт, анткени ал Талас суусунун оң жээгинен орун 
алып турат жана маданий катмарында Тараз тибиндеги шаар чалдыбарынын 
эч кандай белгилери жок. 1936—39-жж. Бүткүл Талас өрөөнүн камтыган жана 
бардык көрүнүктүү урандылардын маданий катмарларын аңтарып чыккан 
археологиялык изилдөөлөр, Жамбыл шаарындагы казуулар, — мына 
ушулардын бардыгы — Тараз шаары Жамбыл шаарындагы урандылар менен 
так дал келе турганын шексиз түрдө далилдеди. 

7 В. Бартольд. Отчет, стр. 16. 
8 Scuyler. Turkistan. London, 1876,11,121. 



Байыркы Тараздын дубалдары бузулган, алардын анчалык чоң эмес издери 
гана калган. Дээрлик таптакыр бузулган түндүк дубалы Коммунист көчөсүнүн 
тротуарынын негизи болуп саналат. Батыш дубалынын изи азыр да байкалат, 
ал арык менен катар кетип, Коммунист көчөсүнө туурасынан жатат. Чыгыш 
дубалы сакталган эмес, ал урандыга жакын турган курулуштар менен бузулган; 
түштүк-батыш дубалы да ушундай эле абалда. Түштүк-чыгыш бөлүгү бузулган, 
бирок дубалдын изи (топурактан согулган) 1938-ж. экспедиция учурунда 
казганда байкалды. Тараздын рабады, сыягы, шахристандын түштүгүндөгү 
аянтты ээлеп турса керек, азыр ал бүт бойдон шаардын эски бөлүгүндөгү 
азыркы курулуштардын астында калган. Курулуш иштеринде ар кайсы жерде 
табылган көп сандагы буюмдар анын көлөмүнүн чоң экенин далилдейт. Таразга 
мүнөздүү болгон көп сандаган бак-дарактар — «баги» лерде өз курулуштары 
болгон. Ушундай айрым курулуштар экспедиция тарабынан Молотов жана 
Пушкин көчөлөрүнөн катталды. Мында саманилер менен карахандар 
доорундагы буюмдар, негизинен карапа жолукту. Молотов көчөсүндөгү 
курулуштардын урандыларынын датасы кокустан табылган буюм — саманилер 
мезгилинин буюму — гир менен белгиленди. Жамбыл шаарында мындан ары 
да кокустан табылган буюмдар байыркы Тараздын чет-жакасы жөнүндө бир 
кыйла ачык түшүнүк бере алат. Тараздын айланасы ири масштабда (атап 
айтканда, айылдык конуштар — рустактар, сепил-кешкалар, рибаттар) 
жогоруда сүрөттөлгөн. 

Бул доордун маданий катмарынын мүнөздүү белгиси, баарынан мурда, 
поливделген идиштердин дээрлик толук басымдуулук кылышы жана 
поливделбеген карапанын өтө бай оймо-чиймеленгени болуп саналат. Эгерде 
төртүнчү катмардын төмөнкү горизонтторунан поливделген идиштер анда-
санда гана учурап, карапанын сынык- тарынын салыштырма салмагында бир 
кыйла аз санды түзсө, ортоңку жана жогорку горизонттордо поливделген 
карапанын саны өтө арбын. 

Полив — ак, ачык-жашыл, саргыч түстө. Бир кыйла эртерээктеги, глазурдун 
алдына оюп түшүрүлгөн көркөм көчөттүн башка да, мурдагыдан көп санда, 
глазурдун астындагы ангобго ар түрдүү боёктор менен тартылган сүрөттөр 
пайда болгон. Сүрөттөрдүн каралжын түсү буга өтө мүнөздүү келет, алар ачык 
түстөгү поливдин алдындагы аңгобго кара-күрөң жана кара боёк менен 



тартылган. Глазурдун алдында каралжын сүрөттөрү бар сары жана жашыл 
түстөгү текши түшүрүлгөн сүрөттөр жана текши кызыл түстөгү сүрөттөр 
сакталган. Көркөм көчөттүн сюжети өсүмдүк түрүндө болуп, улам көбүрөөк 
геометриялашкан формага өтүп, ал табактын бетине симметриялуу 
жайгаштырылышынан жана сүрөттүн өзүнүн берилишинен көрүнөт. Көркөм 
көчөттө жазуу олуттуу маанини ээлейт, ал аздыр же көптүр стилдешкен 
курандык типтеги санат сөздөрдөн турат. Табактарда, кеселерде жана 
чыныларда тамгадан турган көркөм көчөт адатта идиштин капталынан орун 
алган. Чыны тибиндеги майда идиштерде чекит түрүндөгү көркөм көчөт кеңири 
тараган. Табактар менен кеселер- дин ички түптөрүнүн бети өрмө түрдөгү 
чиймелер, бетинде куюндун сүрөтү бар ро- зеткалар ж.б. менен ар түрдүү 
кооздолгон. Полив коргошундан жасалган, кээде жез окистери жана охра 
(темир окиси) аралаштырылган. Поливделген чопо буюмдар- дын арасында 
ошол эле глазурь менен жабылган, кээде чекит түрүндөгү көркөм көчөт, илмек 
сыяктуу туткасы бар чырактар пайда боло калат. Поливделбеген карапанын 
арасынан сырткы бетин жалтыратуунун салыштырма салмагынын 
жогорулаганы, идиштерди карапа чыгырыгында жасоонун үстөмдүк кылышы, 
ангоб менен жабуу (көбүнчө ак аңгоб менен) көңүлдү бурат. Идиштердин 
формасы жана милдети боюнча типтеринин саны арткан, буга ылайык 
карапанын сыныктарынын арасында ар түрдүү бөлүктөр менен формалар, атап 
айтканда, туткалардын сыныктары көп жолугат. Көркөм көчөттөрүн бүт 
антропоморфтук белгилери, же, мисалы айбанаттардын стилдештирилген 
сүрөтү түрүндөгү туткалар жок болуп, алар мурдагы болгон формаларды эске 
салган символдуу штрихтер менен алмашылган. Алсак, мисалы, идиштин 
кочкор түрүндөгү туткасы эми штрихке же тутка ордуна чаптай салынган бир 
нерсеге айланып калган. Чоң идиштерди колдо чаптап жасоо сакталып турган. 
Төртүнчү катмардын төмөнкү горизонтторунан белгиленген космогониялык 
сюжеттер (күндүн эмблемасы) мында жашоосун али улантып жаткан. Карапаны 
түрлөргө бөлүү да сакталып турган, кооз идиштер үчүн полив колдонулуп, 
массалык тиричилик идиштери поливсиз даярдалган. 

Поливделбеген идиштин көркөм көчөтүндө сасанилер көркөм көчөтүн 
тууроо, биздин пикирибизче, сасанилер Иранынын салтын кандайдыр бир 
даражада өздөштүрүп, кайра жандандырган саманилер мамлекетинин өз 



алдынчалыгына байланыштуу болгон9. Сасанилер Иранынын салттары, 
белгилүү бир бөлүгүндө, саманилик башкаруучулардын маданий табиттерине 
үлгү болгон; ал башкаруучулар өзүнүн келип чыгышы жана абалы боюнча 
өзүнөн мурдагы, III—VII кылымдардагы Ирандын дихканчылыгы менен өзөктөш 
байланышып турган ири дихкандардын бир бөлүгүнүн кызыкчылыгын тутунган. 
Биз Тиктурмаста жана Олуя-Атада XIX кылымдын аягы ченде эле табылган 
зороастриялык культтун буюмдарын IX—X кылымдардын мезгилине таандык 
кылгыбыз келет. Боз үй түрүндө жасалган кээ бир оссуарийлер культ 
буюмдарын көчмөндөрдүн табитине ылайыкташтырылганын айтып турат. 
Оссуарийлердин самаркандык жана катта-кургандык табылгалары да турмушта 
ушул эле себептерден улам пайда болуп, ушул эле мезгилге таандык болсо 
керек. Ушул доор учун зороастриялык культ жөнүндөгү далилдер мусулман 
авторлорунда толук жетиштүү10. Экинчи жагынан, бардык жандуу нерселердин 
сүрөтүн сүрүп чыгып, аны жансыз, геометриялык жана тамга түрүндөгү көркөм 
көчөттөр менен алмаштырган исламдын материалдык маданияттын 
эстеликтериндеги чагылышы кескин көрүнүп чыга келди. Исмаил ибн Ахмеддин 
дароо эле мурдагы чиркөөнү мечитке айландырганы кокустук эмес эле. Бул 
мечиттин ордун так аныктоого жетишилди. Жамбылдын тургундары узак 
жылдар бою эски курулуштан кыштарды алып турушкан жерди көрсөтүп 
беришти. Бул жерде жүргүзүлгөн казуу кандайдыр бир чоң курулуш болгонун 
айгинеледи. Мүнөздүү бир нерсе, табылгандардын арасында мурда 
пайдаланылган чырактардын өтө көптүгү болду, бул болсо бул жердеги эски 
курулуштун культтук мүнөзүн айтып турат. Жакынкы эле өткөн мезгилдерде 
мечитке намазга келгендер өзүлөрү менен кошо чырактарды ала келишип, 
аларды кире бериштеги атайын жасалган жайга коюп коюшкан. Ушул эле 
жерден чопо копилкалар (кичине куту) да табылды, сыягы, ал мечит жардылар 
үчүн чогулта турган кайыр-садагалар үчүн, же мечиттин пайдасына чогултула 
турган салык үчүн пайдаланылса керек. Мындагы табылган чырактар 
саманилер мезгилине мүнөздүү. Тараздын төртүнчү катмарынан биринчи жолу 
мусулман тибиндеги тыйындар табыла баштады. Ошентип, сасанилер 

9 Бул маселе боюнча, мисалы, жогоруда көрсөтүлгөн «Фирдовси» жыйнагын, атап айтканда, андагы К. 
Тревердин макаласын кара: «Сасанидский Иран в Шах-намэ». 
10 Бул жөнүндө жогоруда көрсөтүлгөн адабияттарды кара. 



мезгилинин Таразы маданият жаатында алда канча жандуу көрүнүшкө ээ, ал 
эми анын курамдык бөлүктөрү биздин колубуздагы жазма булактардын 
маалыматтары менен толук жана бүт бойдон дал келет. Тараздын саманилер 
мезгилинин маданияты анын чегинен алыста, алар саясый жана экономикалык 
жактан үстөмдүк кылып турган бүткүл Талас өрөөнү боюнча тараганы байкалат. 
Тараз ошол мезгилде мусулман Чыгышынын өзгөчөлүү мааниси бар ири соода 
борборлорунун биринен болуп калат. Ибн Русте (X к.) аны «көпөстөрдүн 
шаары» деп атайт, Ибн Хаукал (X к. акыркы чейреги) «Тараз мусулмандар 
түрктөр менен соода жүргүзгөн жай, алардын ортосунда (Сюткен менен 
Тараздын) ага таандык болгон чептер бар, Исламдан (өлкөлөрүнөн) 
келгендердин эч кимиси ал (Тараз) аркылуу өтпөйт, ким ага барса ал 
карлуктардын чатырларына (б.а мекенине) кирет» деп жазат. Эскерилген 
Макдиси ар бир шаардын даңазалуу товарлары жөнүндө айтып, Тараздын 
эчкинин тыбыты менен даңкы чыкканын белгилейт. Айтмакчы, мал сөөктөрүнүн 
калдыктарынын арасында бир кыйла көп сандагы эчкинин (Сарга Н1гсиз) 
сөөктөрү табылды. Палеозоологдордун маалыматы боюнча (В. 
Карачаровскийдин) эчкилер өздөрүнүн өзгөчөлүү бир сапаттары, же сүттүүлүгү 
же тыбыттуулугу менен айырмаланышкан. Макдисинин билдиргенине 
караганда, тараздык эчкилер тыбыты менен даңкы чыгып, ал Тараз 
экспортунун кирешелүү бөлүгүн түзгөн окшойт. Тараздын бай округу жөнүндө 
Кудама да (X к. автору)11 Жувикаттан Таразга чейинки жайыттарды жана 
калктуу конуштарды белгилейт. Худуд ал-Алем кол жазмасынын аты белгисиз 
автору да (X к.)12 Тараздын калкынын аралашканын, анда түрктөр менен 
мусулмандардын чогуу жашаганын жазат. Тараздын соода жагындагы чоң 
мааниси, анын айланасындагы айыл-кыштактар менен тыгыз байланышы жана 
анын көчмөн түрктөрдүн арасында мусулман дүйнөсүнүн алдыңкы чеги 
катарындагы ролу аны өтө күчтүү жана керектүү шаарга айландырат. Өз 
кезегинде, Тараз көчмөндөрдү, алардын айлана-чөйрөсүндөгүлөрдү ислам 
маданиятына тартууда зор роль ойногон. Биринчи кезекте, карлуктар ошондой 
көчмөндөр болушкан, алар, жогоруда көрсөтүлгөндөй, 766-жылдан бери тарта 
Жети-Суунун түрк урууларына үстөмдүк кылып турат. Тараздын ролунун 

11 В. G. А. т. VI, стр. 155 жкб. 
12 V. Minorsky. Hudud ai-‘Alâm. E. J. W. Gibb Memorial Series. New Series, XI, London, 1937. 



олуттуу маанисин моюнга албай коюуга болбойт, анткени ал түрктөрдү, 
айрыкча көчмөндөрдүн ак сөөктөрүн (соода байланыштарынын натыйжасында, 
атүгүл, Худуд ал-Алем кол жазмасы белгилегендей, ислам маданиятына күчтүү 
тартылган шаардык турмуштун таасири астында) шаардык турмушка өтүүгө, 
исламды кабыл алууга даярдаган. Мына ошондуктан, эгерде VIII кылымда, Якут 
билдиргендей (XIII к. автору), түрктөргө исламды кабыл алууну сунуш кылганда 
алар «булардын (түрктөрдүн — А. Б.) арасында чачтарач да, темир усталар да, 
бычмачы-тикмечилер да жок, эгерде булар мусулман болушуп, исламдын жол-
жоболорун колдонушса, анда алар жашоо үчүн каражатты кайдан табышат?»13 
деп жооп беришкен болсо, XI—XII кылымдарда, түрк, карахандар 
династияларынын доорунда түрктөр менен карахандар исламдын эң эле 
берилген коргоочулары болуп калышкан14. 

XI кылымдын лексиконунда, Махмуд Кашкарлыктын чыгармасында кол 
өнөрчүлүк өндүрүшүнүн түрк терминдери бирин-серин көрүнүш болбой 
калганы15, ошол эле 
XI кылымдын чыгармасы Кутадгу Биликте (түрктөр үчүн уйгур тилинде 
жазылган), мамлекетти кантип жакшы башкаруу керектиги жөнүндөгү 
насааттар, кол өнөрчүлөр жана жалпы эле шаар турмушу жөнүндө айтылгандар 
өтө олуттуу орунду ээлеп турганы кокустук эместир16. Эгерде, ушундай түрдө, 
түрктөрдүн VIII жана XI кылымдардагы шаар турмушуна, исламга карата 
мамилелерин салыштырып көрсөк олуттуу айырмачылыктын бар экенин байкоо 
кыйын эмес. 

Ошентип, табигый түрдө, түрк көчмөндөрдүн мүмкүн болгон ар кандай 
жолдор менен шаар турмушуна өзгөчө тартылган, ирандык, согдулук калктын 
түрк калкы менен жуурулушуп, алардын маданий турмушуна исламдын бардык 
атрибуттары менен бирге кирген мезгил IX—X кылымдарга, саманилер дооруна 
туура келет. Бул процесстин өндүрүштүн негизинин феодалдаштырылышы 
менен бирге экономикалык турмуштун акырындык менен айылдык аймактарга 
өтүшү, акыркылардын, атап айтканда, көчмөндөрдүн шаар турмушунун 
системасында тартылышы менен да байланыштуу болгону шексиз. Мына ушул 

13 В. Бартольд.ЗВО, VIII, стр. 9. 
14 А. Якубовский. Феодальное общество Средней Азии... стр. 30 ж.к.6. 
15C. Brockelmann. Mitteltürkischen Wortschatz,Bibliotheka Orientalis Hungarica, 1, стр. 202. 
16W. Radloff.Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass Hadschib ausBälasagun II. 



толук мыйзам ченемдүү процессте Тараздын ролунун апыртылышынын мүмкүн 
эместиги, анын айылдык калк менен жөнөкөй эле байланышып тим болбостон, 
саманилер доорунда — IX—X кылымдарда түрк көчмөн дүйнөсүнүн, биринчи 
кезекте карлуктардын ичинде исламдын алдыңкы чеги болуп калгандыгынан 
улам да толук түшүнүктүү болуп чыгат. Белгилүү болгондой, карлуктар 
карахандар династиясын негиздегендердин негизги жандуу күчүн түзгөн. 
Алардын саманилердин доору тарабынан даярдалган шаардык турмушка 
кызыгуусу жана умтулуусу көчмөн карлуктардын калың катмарын жана башка 
түрк урууларын Орто Азиянын үстөмдүк кылган таптарынын кубаттуу 
идеологиялык куралы болгон исламды колдоого жана коргоого сөзсүз түрткөн. 
Мына ошондуктан Тараздагыдай эле, Жети-Сууда да бул мусулман маданияты 
XI—XII кылымдарда начарлабай, шаар турмушу, төмөндөөнүн ордуна, 
тескерисинче, алда канча гүлдөп-өнүгүүгө ээ болот. XI—XII кылымдарда 
түрк тегиндеги, жаңы карахандар династиясынын келип чыгышы үчүн басып 
алуучулардын массасы узак мезгил бою өтө жакшы даярдалган. 
 
 

 
 



VI бап 
XI—XII КЫЛЫМДАРДА ТАРАЗ ШААРЫНЫН ГҮЛДӨШҮ 

XI—XII кылымдардын доору Талас өрөөнүндө жана Таразда материалдык 
маданияттын олуттуу сандагы эстеликтерин калтырган. Саманилер династиясы кыйрап, 
карахандар династиясынын пайда болушунда Тараз өз ролун ойногон, ал тарыхый 
жана географиялык чыгармаларда көп жолу эскерилет. Алсак, 922—923-яок. эле 
Таразга Мухаммед ибн-ал-Хусейн ибн Мут деген неме башпаана издеп келет, ал түрк 
аскерлери менен бирге саманилик Ильяс ибн Исхактын саманилик башкаруучу, 
Бухарада жашаган (913—942-жж.) Наср ибн Ахмедге каршы көтөрүлүштү колдогон. Бул 
көтөрүлүш жөнүндө маалымат Ибн ал-Асирде (XIII к. биринчи чейрегинин аягы) бар, ал 
жөнүндө В. Бартольд түшүндүрмө берет: «922-ж. Ферганада Ильяс б. Исхак тарабынан 
чыгарылган көтөрүлүш козголоңчуларга каршы жиберилген Абу Амир Мухаммед б. 
Асаддын айла-амалы менен оңой эле талкаланат, ал анчалык көп эмес кошууну (2500 
адам) менен Ильястын аскерлерин буктурмага алып, аны таратып кууп жиберет; 
Ильястын колу 30 000 адамга жеткен имиш. Ильястын башкы берилген адамы 
Мухаммед б. Хусейн б. Мут (мүмкүн Исфижабдын ээси болсо керек) Таразга качып 
барып, бухаралык бийликтин көрсөтмөсү боюнча жергиликтүү дихкан тарабынан 
өлтүрүлөт»1. 

Мына ушул тарыхый окуядан Тараздын жана анын округунун социалдык-
экономикалык жаратылышына эки ачалык көрүнүш мүнөздүү экени көрүнөт. 
Көтөрүлүшчүлөр түрктөрдүн чөйрөсүнөн саманилерге каршы күрөшү үчүн адам 
күчтөрүн алышса, алардын тылында ошол эле саманилик өкмөттүн союздаштары — 
дихкандар турушат. Бул мезгил дихкандардын — Орто Азиядагы кул ээлөөчүлүк уклад 
менен өтө тыгыз байланышкан ак сөөктөрдүн жашоосунун акыркы жылдары болгону 
белгилүү. Карахандардын тушунда ири жер ээлөөчүнүн синоними катарында «дихкан» 
деген терминдин өзү жок болуп кетет, бул, сыягы, X к. кийин алардын Орто Азиядагы 
коомдук түзүлүштөгү ролунун кулашы менен байланыштуу болсо керек2. X к. башы 
ченде, тарыхый маалыматтардан көрүнүп тургандай, дихкандар жашап гана турбастан 
Орто Азиядагы саясый күрөшкө алда канча реалдуу катышат, бул болсо мамилелердин 
жаңы тибинин калыптанып жатканын мүнөздөп турган. 

Саманилердин борборлошкон мамлекети X к. акыры ченде карахандар тарабынан 
бир катар олуттуу жеңилүүлөргө учурайт, 992—999->юк. Бухараны карахандар 
династиясын түзгөн Бограхан ээлеп алып, 999-ж. саманилердин династиясы жашоосун 
токтотот. Борборлошкон мамлекеттин ордуна Орто Азия бир катар уделдерге бөлүнөт. 
Кадыр-хандын уулу Богра-хан 1032-ж. атасынан Тараз менен Исфижабды уделдикке 
алат3. Буга чейин Тараз Мавераннахр уделинин курамына кирип, аны Кадыр-хандын 
бир тууганы Мухаммед б. Али башкарып, ал өзүнүн тыйынын чыгарып турган (б.з. 
1013—1014-жж.)4. Богра-хан Кадыр-хандын экинчи уулунун титулу болгон, анын өз 
ысымы Ииган-тегин Мухаммед болгон. Бардык жеңип алынган жерлер уделдерге 
бөлүнөт. 1043—44-ж. окуялар жөнүндө Ибн-ал-Асир мындай дейт: «Түрк өлкөсүнүн 

1 В.Бартольд. Түркестан, стр. 252. 
2 Дихкандардын гректердин базилевсалары менен окшоштугу жөнүндө кара:В. Бартольд. Несколько слов 
об арийской культуре в Средней Азии (отт. Среднеазиатский вестниктен, июнь 1896), стр. 5. Дихкан 
термининин жок болуп кетишин ошонун өзүнөн кара, стр. 16. Бул процессти түшүндүрүү аракетин кара: А. 
Якубовский. Феодальное общество Средней Азии, стр. 24-25. 
3 В. Бартольд. Түркестан, стр. 311—312. 
4 В. Бартольд. Көрс.чыг, стр. 296. 



жана Баласагундун ээси Шереф-ад-Даула болгон, ал динчил болуп, өз бир 
туугандарынын жана туутандарынын өзүнө баш ийип тургандыгы менен канааттанат. 
Ал алардын ортосунда шаарларды бөлүштүрүп, өз бир тууганы Арслан-тегинге 
түрктөрдүн көп шаарларын берет. Бир тууганы Богра-ханга Тараз менен Исфижабды, 
аталаш агасы Тогра-ханга бүт Фергананы берет, уулу Али-тегинге Бухара менен 
Самарканды жана башкаларды берип, өзү Баласагун жана Кашкар менен ыраазы 
болот». Саманилердин борборлошкон системасына карама-каршы бул уделдик 
система мамлекеттик аппаратты уюштуруунун саясый принциптерин жөнөкөй гана 
алмаштыруу болбостон, феодалдык түзүлүштүн классикалык формасынын бышып 
жетилип калгандыгынын натыйжасы болгон. 

Тараздын саясый өз алдынчалыгы жана округдун автономдуулугу экономика менен 
маданияттын өнүгүшүнө таасирин тийгизбей койгон эмес. Бул автономдуулук XII к. 
ортосунда, Тамгач-хан Хасандын тушунда тараздык тыйындарды согуп чыгарууга негиз 
болгону кокустук эмес эле5. Жалпы эле Талас колдон колго өтүп турган, ал 
башкаруучулардын ичинде, көрсөтүлгөндөрдөн башка да Тараздын ээси катарында 
Туган-хан (XI к башы) да айтылат. Анын тушунда Тараздын мааниси жана күч-
кубаттуулугу ушунчалык болгон экен, ал ошол кезде Самаркандын ээси Махмуд-ханга 
каршы көтөрүлүп чыгып анын (Махмуддун) падышалыгын убактылуу ээлеп алууга да 
жетишет. Ушундай эле тагдырга Кашкар да тушугат, ал 15 ай бою Тараздын ээси Кадыр-
хандын бийлиги астында турат. Мына ушул фактылардан ачык болуп тургандай, Тараз 
саясый жактан өтө күчтүү болгон, анткени анын ээлери батыштагы Самаркан жана 
чыгыштагы Кашкар сыяктуу дубандарга каршы чыгып отурат. Албетте, бул саясый күч 
Тараздын экономикалык күч-кубаттуулугунун натыйжасы болгон, анын экономикалык 
күч-кубаты Талас өрөөнү менен Тараздын материалдык маданияты менен ырасталып 
турат. 

Талас өрөөнүндөгү конуш жайлардын структурасындагы жалпы өзгөрүүлөр 
кайсылар? Биз жогоруда көрсөткөндөй, конуштардын айылдык тибинин көбөйүшүнүн 
эсебинен майда шаарлар — «полистер» кыскарат. Феодалдын сепили өзгөчө мааниге 
ээ болот. Тараз шаары өзүнүн негизги конструкциялык бөлүктөрүн сактап турат, бирок 
шаар ошол тушта өтө гүлдөп-өнүгүүгө ээ болгон. Бул гүлдөө шаар чалдыбарын казуу 
аркылуу далилденип отурат. 

Тараздын үчүнчү маданий катмары XI—XII кылымдарды, карахандар доорун 
чагылдырат. Анда мурдагы катмардагыга окшош, негизинен карападан турган 
буюмдардын коллекциясы табылды. Типологиясы жагынан карапа төртүнчү 
катмардын формасын кайталайт. Айрым-айрым алганда саманилик карапаны 
карахандардын карапасынан адегенде ажыратуу кыйын, бирок көпчүлүгүндө өтө 
олуттуу айырмачылыктар байкалат, алардын арасынан биз негизгилерин белгилейбиз. 
Поливделген идиштердин арасынан поливдердин түстөрү өтө ар түрдүү келет, бул 
анын андан ары өркүндөп отурганын айтып турат. Поливделген карапага кээ бир 
көркөм көчөттөр мүнөздүү келет, алсак, мисалы, табактарда эки же төрт бара (лопасти) 
түрүндөгү розетка пайда боло баштайт, күңүрт-кызыл, дээрлик кочкул-кызыл түстөгү 
сүрөттөрдү камтып турат. Жалпы эле, кочкул-кызыл түс башка күңүрт түстөгүлөр — 
кара жана күрөң түстөр менен айкалышканда өтө олуттуу роль ойнойт. Табактын ички 
түбүнүн бетиндеги куюн розеткасы түрүндөгү виньетка мүнөздүү, ал көп учурда 
глазурдун алдына кара түс менен берилет. Сүрөт менен кооздоло турган карапа толук 

5  В. Бартольд. Көрс.чыг., стр. 345. 



бойдон кара түс менен ясабылган. Идиштин бүткүл бетин татаал жана анчалык 
түшүнүктүү боло бербеген сүрөттөр менен толтуруу өзгөчө кесе үчүн, бир аз табактар 
үчүн мүнөздүү. 

Чырактар да ушул эле доорго өтө мүнөздүү келет. Чырактын тулкусу кесилген конус 
түрүндө, капталдары тикесинен турган коңулдар менен кооздолгон, ал уста чыракты 
металлдан жасалуучу буюмга окшоштуруп жасоого аракеттенген. Туткасы дайыма 
согончоктуу келет, чырым түрүндөгү жалбыракка окшойт, ал рельефтүү көркөм көчөт 
менен жабылган. Чырактар көп учурда кара-күрөң түстө поливделген. Глазурдун 
астындагы рельеф массалык түрдө болбосо да, карапа буюмдарын кооздоонун 
мүнөздүү белгиси болуп саналат. Катмардан, арийне, карахандардын тыйындары да 
жолугат. Жогоруда айтылгандай, карапада металл иштетүү техникасын колдонууга 
умтулуу — глазурдун астында сур түстөгү сүрөттөр бар, сары полив менен жабылган 
карапада өзгөчө кеңири тараган. Мында татаал өрмө түрүндөгү көркөм көчөт менен 
бир кыйла ири масштабдагы өсүмдүк маанисиндеги сюжеттин ортосундагы бош калган 
жерлер жалпак нерсенин бетинин уячалуу структурасын элестеткен чекиттер менен 
толтурулган. Мындай уячалуу көрүнүш пунсондун жардамы аркылуу чеканкалоо ыгы 
менен иштетилген металлдын бетинде болот. Ушундайча иштетүү идиштердин сары 
поливи үчүн типтүү келет, ал түсү боюнча жезге баарынан көбүрөөк жакын, жезден да 
идиштер даярдалган. Өрмөнүн сүрөтү жоон түрдө түшүрүлгөндүктөн жана гүлдөрдүн 
сүрөттөрү дөмпөйүп тургансыгандай, ал эми чекиттер менен толтурулган жана 
медальондун штрихтер менен чектелген жалпак бети, тескерисинче, металлды 
чеканкалагандагыдай ойдуңураак болуп көрүнгөнсүгөндөй таасир калтырат. Мындагы 
дагы бир мүнөздүү нерсе, полив, ырас, анча чоң көлөмдө болбосо да, акырындык 
менен кооз жана көркөм идиштерден дордогой ашкана идиштерине колдонула 
баштайт, мында полив менен идиштин сырты гана кооздолгон. Поливделбеген 
тиричиликте урунулган идиштер жалтыратылып, үстүңкү бетине ангоб жабылган, 
жакшы иштелип, жакшы бышырылган, бир кыйла жука келет, карапа чыгырыгында 
жасалган, бирок төртүнчү катмардын карапасы менен салыштырганда көркөм көчөт 
түшүрүлүшү таптакыр эле башкача. Алсак, мисалы, негизги мотив — жарыша жаткан 
эки түз сызыктын ортосуна бир же бир нече толкун түрүндөгү сызыктар чийилген. 
Көркөм көчөт түшүрүү ыгы ар түрдүү — ичке лекало (ийри-буйру сызгыч), тарак, 
ныгыра басып түшүрүлгөн сызыктар. Чаптама жана терең оюлуп түшүрүлгөн көркөм 
көчөт сейрек жолугат. Казуу учурунда, үчүнчү катмардан анчалык көп эмес санда 
табылган металл (темир) буюмдар өтө начар сакталган, абдан эле бузулуп калган бул 
буюмдар боюнча бир нерсе айтуу өтө кыйын. 

Үчүнчү, карахандык катмар табылгаларга өтө бай, материалдарга, карапага өтө 
каныккан, карапа жасалыш техникасы жана көркөм көчөт түшүрүлүшү боюнча эң 
жогорку этапты, орто кылымдын карапа өндүрүшүнүн гүлдөп турган учурун көрсөтөт. 
Тараздын карахандык карапасы округда өтө кеңири тараган, конуш жайлардын 
тийиштүү катмарларын казганда дээрлик окшош үлгүлөр, кээде нагыз көчүрмөлөрү 
жолукту. Мисалы, Таразда жана Чул-Дөбөдө табылган табактар ушундай үлгүдөгүлөр. 
Бул жерде изилдөөчү карапа өндүрүшүнүн өтө гүлдөгөнүн байкай алат, мындай 
чеберчилик айрым өзүнчө алган бирин-экин букшда эмес, жалпы эле бүтүндөй 
карапада жетишилген. Карахандар доорунун шаар чалдыбарларынын маданий 
катмары урандынын бүткүл аянтынын алда канча олуттуу калың жерлеринде, 
шахристандан, рабаддан жана айылдык округдан алыскы аймактардан да байкалат. 



XI—XII кылымдардын маданий катмарынын жалпы көрүнүшүнүн өзү эле бул доордо 
шаарлардын олуттуу түрдө гүлдөп-өскөнүн айгинелеп тургандай таасир калтырат. 

Маданий катмардын маалыматтарынан башка да, казуулардын учурундаХ1—XII к. 
таандык дагы бир нече объектилер ачылды, алар Тараздын карахандардын тушунда 
алда канча кеңейип жана өнүккөнүн айтып турат. 

Шаар чалдыбарынын чыгышын, дарбазадан бир аз түндүгүрөөк чендеги жерди 
ачканда суу жүгүртүлүүчү карапа түтүктөр табылды. Бул жерди казып тазалаганда, 
жогорку катмарлар менен басылып, сынган болсо да, түтүктөрдүн өз ордунда мурдагы 
калыбында жатканын көрсөттү. Казуунун натыйжасында урандынын ичкери жагына, 
чыгыштан батышты карай кеткен, үзгүлтүксүз чубалып жаткан суу түтүктөрүн табууга 
мүмкүн болду. Бардыгы болуп 12 м 80 см келген суу түтүгү ачылды. Түтүктөрдүн 
өлчөмү 0,70 м ге чейин, диаметри 0,21—0,23 м, алар бири-бирине муфта менен 
кошулган. Суу түтүгүнүн алдына кум аралашкан топурактан «жаздык» төшөлүп, кээде 
эки жагынан таш тактачалар менен кысып бекитилген. «Жаздык» түздөн-түз 
материктин катуу кыртышында жатат, ал анча калың эмес маданий катмардын 
калдыктары менен бөлүнүп турат. Суу түтүгүн XI—XII кылымдардагы, кийин XIX 
кылымга чейинки катмарлар басып калган, түтүктөрдүн орнотулушу да ушул эле 
доорго таандык, бирок, албетте, бир кыйла эрте мезгилге, б.а. болжол менен б.з. XII к. 
орнотулган. Нивелирлөө (жердин бетинин өйдө-төмөнүн аныктоодо) учурунда суу 
түтүгүнүн дээрлик горизонталь түрдө жатканын, бирок шаардын ичин карай ылдыйлап 
кеткенин көрсөттү. Түтүктүн шаарга суу алып келүү үчүн пайдаланылганы айдан ачык 
болду. Мына ушуга байланыштуу, суу түтүгүнүн системасы да ачык болду. Шаардын 
чыгыш дубалын бойлой байыркы мезгилде Талас суусу өткөн. Анын суусунун деңгээли 
суу түтүктөрүнүн деңгээлинен бир аз төмөн жаткан. Бул горизонтто суу жаткан катмар 
жок, ал кезде анын болушу да мүмкүн эмес эле, анткени түтүктөрдүн астында, б.а. 
андан төмөнтөдө маданий калдыктар жатат. Эгерде суу түтүк менен дарыядан алынып 
келсе, анда бул үчүн жападан-жалгыз жол — чигир системасы пайдаланылышы гана 
мүмкүн эле. Чигирдин жардамы менен Талас дарыясынан суу топтолуучу бассейнге 
жеткирилген, бассейндин деңгээли түтүктүн деңгээлинен бир аз жогору болгон. 
Бассейнден суу түтүк менен шаарга келген, ал жерде туташкан идиштердин мыйзамы 
боюнча, мүмкүн, тройник аркылуу суу кудуктарга барып куюлуп, аларды бассейндеги 
суунун деңгээлине чейин толтуруп турса керек. 

Суу түтүгүн жүргүзүү көп эмгек жумшалуучу иш экени шексиз, ал белгилүү бир 
техникалык билимди талап кылат жана маданият менен техниканын бир кыйла бийик 
экенин мүнөздөйт. Мындай иш-чара шаар төмөндөп турганда эмес, өзүнүн тарыхый 
жогорулашынын мезгилинде гана ишке ашырылышы мүмкүн. Ушундай эле 
жетишкендиктин көрсөткүчү катарында биз экспедициянын учурунда толук казылган 
б.з. XI—XII кылымдардагы жарандык курулушту — мончону да таандык кылабыз. 

Экспедиция тарабынан ачылган мончо сепилдин түндүк-чыгыш мунарасы ченден 
орун алып, үстү топурактар жана бузулган курулуштардын калдыктары менен басылып 
калган. Топурак алына турган чуңкурдан кыштын сыныктары табылып, кыштан 
тургузулган дубалдын калдыктарын кеңири тазалаганда курулуштун томоосу көрүнүп, 
андан кийин ал толук ачылды. Казуу бүткөндө курулуш бүт ачылып, анын планы жана 
структурасы мунун «хамам» — мончо экенин шексиз айтып турду, ал эми курулуштун 



деталдары жана андагы табылган нерселер, курулуштун XI—XII кылымдарга таандык 
экенин далилдеди6. 

Мончонун имаратынын планы төрт бурчтуу келет, көлөмү 13,60x12,40 м, жакшы 
бышырылган, өлчөмү 0,25x0,25x0,045 м келген кыштан, ылай менен кыналып, 
дүйнөнүн төрт бурчун каратып тургузулган. Ал беш бөлмөдөн жана тышкы дубалдары 
жок эки аянттан турат. Үч бөлмөдөгү дубалдын калдыктарынан шыбактын үстүнө 
түшүрүлгөн фреска сүрөттөрү сакталып калган, алар — кызыл, сары, көк, кара, күрөң 
түстөр менен аткарылган. Бир бөлмөдө кыштан жасалып, шыбалган ванна бар, эки 
бөлмөдө суу үчүн тепшилер жана ниша (оюк) түрүндөгү жасалга бар. Бир бөлмөдө 
«кан» түрүндөгү жылуу текчелер бар экен. Мончонун пайташы түздөн-түз суулуу шагыл 
катмардын өзүндө жатат, анын алдында, албетте, эч кандай маданий калдыктар жок. 
Мончонун түндүк бөлүгүндөгү аянты үч тарабы ачык, аянттын таманына өлчөмү 
0,50x0,50x0,65 м кыш тактачалар төшөлгөн. Бул аянт мончого, отура турган текчелери 
бар бөлмөнүн кире беришинде орун алган. Түштүк-чыгыш бурчунда от жагылуучу меш 
бар, ал жерден ысыган аба полдун астындагы галереялар боюнча бөлмөлөргө тарап, 
ал эми түтүктөр менен жогору чыгып, мончонун имараттарын бардык тарабынан 
жылытып турган. Мончонун түндүк-чыгыш бурчу ченде анча чоң эмес кудук тазаланды. 
Батыш жагындагы дубалда — экинчи аянт бар, ал кулаган (же кыштары алынган) 
дубалдын орду болсо керек, андай болбогондо үч жагынан дубал менен курчалган 
аянттын милдети түшүнүксүз. Батыш бөлмөдөгү ванна сүйрү келет, ал адам жатканга 
эмес, отурганга ылайыкталган. Анын жанында жакшы сакталган, кир суу агып кире 
турган тешик бар. Тепши (ушул жана кошуна бөлмөдө) борбордо турат, ылдыйда, 
бөлмөгө караган дубалда сууну агыза турган тешик бар. Анын алды жагында майда-
барат буюмдарды коё турган оюк (ниша) бар. Мончону бүт бойдон (ага тиешелүү 
болбогон үстүңкү катмарын тазалаганда) сынган кыштардын калың катмары басып 
калган; алардын бир бөлүгү «капталынан» жатат, сыныктардын астынан көп сандагы 
шыбактын сыныктары табылды. Шыбактын бардык сыныктарын бүт бойдон карап 
чыгуу, ачык түстө профирленген, фриз, пилястра ж.б. типтегилерди кошпогондо, 
курулуштун ич тарабын карай кайкайтылган шыбактын сыныктары болуп чыкты. 
Шыбактын кайкайганын мүнөздөөчү хордасы менен сегменттеринин бийиктигинин 
орточо сандарын эмпирикалык түрдө эсептеп чыгуунун жардамы менен, биринчиден, 
шыбактын куполдун шыбагы экени, экинчиден, бул куполдун орточо радиусу 1 м ге 
жакын экени, б.а. бүткүл куполдун көлөмү 2 м ге (негизинин диаметри жана орточо 
бийиктиги) жакын экендиги аныкталды. Мындай куполдор ар бир бөлмөгө ылайык 
келет, б.а. ар бир бөлмөдө өзүнчө купол болгон. Имарат көп куполдуу болгон7. 

Үч бөлмөдө дубалдарда фреска сүрөтү бар шыбагы сакталып калган. Сүрөт үч 
типтен айкалыштырылып түшүрүлгөн геометриялык көркөм көчөттөн турат 1) эки 
учурда, өз ара кресттер (ар түрдүү боёлгон) менен байланышып турган сегиз бурчтуу 
жылдыздар; 2) ар түрдүү түстөгү көп бурчтуктардан турган мозаикалуу сегиз 
бурчтуктар; 3) пальметталар түрүндөгү уй беде. Көркөм көчөттүн мүнөзү XI—XII 
кылымдардагы карахандардын курулуштарындагы өң жагы глазурланган жука кыш 
менен (изразец) толук шайкеш келет. Белгилеп кете турган нерсе, бул доордун фреска 
сүрөтү бизге биринчи жолу белгилүү болуп турган факт жана бул көз караштан алганда 

6 А. Бернштам. Баня древнегоТаразаТруды отдела Востока Гос. Эрмитаж,т. II, 1940. 
7 Бир кыйла кечирээктеги конструкциясы боюнча окшош курулуштар алтын ордолук шаарлардан да 
ачылды. Кара: Баллод. Приволжские Помпеи. М, 1926. 



шексиз кызыгууну пайда кылат. Сүрөт үчүн пайдаланылган каралжын жана сары 
түстөгү боёктор глазурланган карахандардын карапасына өтө мүнөздүү. Фреска жана 
карапа үчүн боёктордун тандалып алынышы толук окшош. Ошентип, көркөм 
көчөттөрдүн карахандык глазурланган изразецтеринин көркөм көчөттөрү менен 
окшоштугу, ал эми фрескалардын боёкторунун палитрасынын идиштердеги 
глазурлардын түстөрү менен окшоштугу да мончонун фрескасын карахандар 
доорундагы эстеликтердин комплекси менен байланыштырып турат. Мончонун үстүн 
жаап калган жана анын айланасындагы катмарлар да өтө кызык. Мончонун 
пайташынын материктик кыртышка орнотулганына байланыштуу карахандар дооруна 
чейинки маданий калдыктардын олуттуу катмарын казып чыгарууга туура келди. Бул 
катмарлар мончонун пайташын орноткондо казылган аңгектин четтерине ыргытылган 
топурактын катмары болуп чыкты. Ал катмар карахандар доорунун карапасынын бир 
кыйла жука катмары менен басылып, анда табылгандар моңгол доорунун буюмдары 
менен түздөн-түз байланышып турат. Бул болсо мончо тургузулгандан кийин али 
калың маданий катмар пайда болууга үлгүргөн эмес, анткени эми башка доор келген 
болучу. Ырасы, мончо сыяктуу курулуштун жанында жалпы эле калың катмардын 
пайда болушу мүмкүн эмес эле. Ошону менен бирге эле башка бир өтө кызык көрүнүш 
байкалды. Мончонун үстүндөгү кыштын шилендилеринин үстүндө имараттардын 
олуттуу өлчөмдөгү пайташтары (фундаменти) табылды, алар куб түрүндө одуракай 
жылмартылган таштардан, ортосундагы ачык аралык 1,5 м ге жеткен эки параллель 
түрүндө тургузулуп, анын ортосу чополуу ылай менен карматылып, сомдолгон таштар 
менен толтурулган. Пайташтар мончонун түндүк бөлүгүн чыгыштан батышка кесип 
өткөн, ага чыгыш бөлүгүнөн түштүк жана чыгыш тарабынан шагыл таш төшөлгөн жол 
жакын жатат. Демек, бул жол мончо талкаланып, үстү басылып, унутулгандан кийин 
салынган. Бул пайташты жана таш жолдун салынышынын датасын эртерээктеги, б.а. 
карахандардын карапасы боюнча аныктоого туура келет. Анын үстүнө бул жолдун 
курулушун ушул мезгилге, б.а XII кылымга карата, мүмкүн, XIII кылымдын чеги ченге 
таандык кылууга туура келет, анткени, ушуга эле толук окшош пайташтын курулушу 
Тараздын үчүнчү катмарынан да табылып отурат, бул жерде ал курулуш нагыз 
карахандардын материалы менен курчалып турат. 

Экинчи жагынан, көп учурда карахандардын материалы менен коштолуп жүрө 
турган ушундай курулуштар кечирээк мезгилде пайда болушу мүмкүн эмес эле. 
Шаардагы чоң курулуштар далилдүү көрүнүш катарында, XII к. кийин пайда болушу да 
мүмкүн эмес эле. XII к акырынан бери тарта (кара кытайлардын басып киришинен 
кийин) жана XIII—XIV кылымдарда биз муну төмөндө көрсөтөбүз, шаар жеңилиштин 
артынан жеңилишке учурап, биротоло толук кыйрап жок болуп кетет. Албетте, анын 
кыйрап, төмөндөп калган доорунда кандайдыр бир курулуштун болушун болжолдоо 
дегеле мүмкүн эмес. Ошентип, курулуштардын урандылары моңголдордун гана эмес, 
карахандардын да калдыктарын камтып турган болсо, анда алардын датасын аныктоо 
үчүн бир кыйла эртерээктеги материалды, б.а карахандардын карапасын алуу керек 
Мындан келип, карахандардын доорунун аягы ченде эле мончолор кыйрап жок 
болгону анык (анткени карахандар мезгилиндеги таш жол ал мончонун үстүнөн өткөн). 
Мончонун дубалдарында шыбактардын бир нече катмары табылды, анын эң 
астындагысында (үчүнчүсү) фреска сүрөтү бар болуп чыкты. Демек, мончо бир кыйла 
узак мезгил бою, эч болбоду дегенде, бир нече ондогон жылдар турган. Мончонун 
өзүндө текчеде, кыштын урандыларынын астында жаткан тепшиде карахандар 
мезгилинин — XI кылымдын бир ууч тыйыны (17 даана) табылды. Мына ушулардын 



баардыгы, курулуштун, сыягы, XI к. аягында жана XII кылымдын ортосунан кийин эмес 
мезгилде жашап турганынан кабар берет, ал эми анын курулушу XI кылымдын орто 
ченине же биринчи жарымынын аягына таандык кылынууга тийиш, а түгүл анын 
датасынын X кылымдын эң аягы менен белгилениши мүмкүн экени жокко 
чыгарылбайт. 

Биз талдап чыккан курулуш жөнүндөгү айткандарыбызды жыйынтыктасак болот. 
Курулуш XI к орто чениндеги, карахандар мезгилиндеги мончонун имараты болгон. 
Курулуштун бул тиби карахандар доору үчүн, карахандар мезгилиндеги анчалык көп 
эмес курулуштардын арасындагы жападан-жалгыз курулуш. Фреска да бул мезгил үчүн 
биринчи жолку көрүнүш болуп саналат. Ал фреска шыбактын биринчи катмарында 
жаткандыктан, аны мончо курулган учур менен, б.а XI кылымдын орто чени менен 
байланыштырса болот. Бузулган кыштардын астында калган алебастрага оюлуп 
түшүрүлгөн жасалгалардын фрагменттери жана фриздердин, пилястрлардын сүрөт- 
төрүнүн жана куполдун төбөсүнүн фрагменттеринин датасы да, жогоруда айтылган- 
дарга байланыштуу, XI кылымдын орто чени менен белгиленет. Ошентип, Тараз XI 
кылымдын орто ченинде эң биринчи карахандык мончону, Орто Азияда фрескалуу 
сүрөтү бар эң биринчи мончону берип отурат. 

XI—XII кылымдардагы Таразды мүнөздөө үчүн дагы бир нече көрүнүштөрдү 
белгилей кетебиз. Биз XI—XII кылымдардагы чоң курулуштардын фундаменталдуу 
пайташтарынын табылганын көрсөткөн элек. Мончонун үстүндөгү таш жолдун айрым 
жеринде майда таштар төшөлгөн, алар бири-бирине жакшы кынай коюлуп, тапталган 
топурак жаздыкта жатат. Чоң таш тактачалар төшөлгөн тротуарлар, бети таш менен 
кынтыксыз капталган арыктар, кудуктардын оозу ж.б. ачылды. Айтмакчы, 
кудуктардын тармагынын жыштыгы таң калтырат, алардын ооздору (көздөрү) үчүнчү 
карахандык катмардан жолугат. Бул кудуктар шаарда калктын жыш жайгашып, иче 
турган сууну, айрыкча шаарды жоо камалап турган учурда көп талап кылып турганын 
далилдейт. Бул — карахандардын тушунда Таласта майда шаар борборлорунун 
кыскарышынын эсебинен Тараз шаары өсүп чыкты деген биздин мурда айтылган 
пикирибизди ырастап отурат. Ушул мезгилдин көрүнүштөрү бүт чогуусу менен Тараз 
шаар чалдыбарында жатат, алар: маданий катмар, суу түтүгү, мончо, таш төшөлгөн 
жолдор — жалпы эле шаар курулушу бүтүнү менен, XI—XII к. Тараз үчүн анын эң 
жогорку гүлдөшүнүн жана күч-кубаттуулугунун мезгили болгонун, Тараздын 
феодалдык орто кылымдын нукура ордо шаарына айланганын айгинелейт. 
Археологиялык материал, мурдагы табылгандар жана кийинки катмарлардын 
табылгаларын талдап чыгуу менен салыштырып караганда бул жөнүнөн эч кандай 
күмөн калтырбайт. XI— XII к. үчүн бизде мусулман көрүстөнүнүн орун алып турганы 
жөнүндө маалымат бар, анын мурдагы өткөн доордо, саманилердин тушунда пайда 
болгону шексиз. Бул көрүстөн азыркы эски өзбек көрүстөнүнүн ордунда жаткан. 
Бейиттин казанактарын казганда жана азыркы бейиттердин топурактарында байыркы 
карапа көп табылат. 1936-ж. бул жерде XIII—XIV кылымдарга таандык байыркы кайрак 
(бейит үстүндөгү таш) табылган. 1938-ж. экспедициянын катышуучусу А. М. 
Беленицкий тарабынан бул жерде Шамсур деген аталыш менен белгилүү болгон 
мазардагы бейит жазуусун окуган. Мазар, сыягы, бир кыйла жакын араларда эле кайра 
оңдолуп курулса керек. Бул жазууну өз убагында В. Бартольд да өзүнө В. Каллаур 
жиберген тизме боюнча окуп чыгат8. А. М. Беленицкий көмүлгөндүн ысмынан «ат-

8 ЗВО, т. XII. Протоколы. 



Тарази» деген кошумча атты окуйт. Кошумча белгилей кете турган нерсе, жергиликтүү 
адамдардын айткандары боюнча, азыр да, ырас, сейрек болсо да, айрым абышкалар 
«ат-Тарази» деп урматтоо менен кайрылган каттарды алып турушкан. Эски өзбек 
көрүстөнүндө Карахандын мазары деп аталган бейит бар. Бул курулуш жаңы, бул 
байыркы курулуштун үстүнө тургузулса керек, мүмкүн, ал карахандар доорундагы 
ажайып эстеликтердин бири болгондур9. Акырында келип, карахандардын тушунда 
Тараздын гүлдөп-өскөнүн жана анын саясый маанисинин артканын айгинелеп турган 
өтө маанилүү факт — Таразда карахандык башкаруучулар өз тыйындарын согуп 
чыгарганы болуп саналат. Бул жерде карахандар (хижранын) 395—396-жылдарынан, 
б.а. б.з. 1004—1005-жылдарынан бери тарта өз тыйындарын чыгарып турушкан10. 

Талас өрөөнүндөгү карахандар доорунун эстеликтеринин мүнөздөмөсүнө кошумча 
иретинде дагы бир нече объектилерди көрсөтүп кетебиз. Жамбылдын түштүк-
батышында, 18 км аралыкта Головачевка кыштагы ченде бир кыйла жакшы сакталган 
эки мазар турат. Алардын бири — Айша-Бүбү, экинчиси экспедиция тарабынан 
мазардын фронтонундагы жазуу боюнча Бабажи-Хатун деп аталган. Айша-Бүбү мазары 
кеңири белгилүү мазар11. Бул бир куполдуу, куб түрүндөгү фундаментке тургузулган 
(азыр куполу, чыгыш дубалы бузулган, түндүк жана түштүк дубалдарынын бир аз 
бөлүгү сакталып калган), батышты караган порталы бар. Портал өң жагы 
поливделбеген изразец менен жабылган (беттелген), порталдын бурчтарында төрттүн 
үч бөлүгүнөн турган баганалар бар. Изразецтин көркөм көчөтү өсүмдүк түрүндө, бир аз 
геометриялаштырылган, ортосунда өсүмдүк түрүндөгү розеткалары бар сегиз бурчтуу 
жылдыздардын айкалышынан турат. Изразецтердин формалары крест, чарчы жана 
ромб түрүндө. Чарчы изразецтер менен мазардын дубалдары килем тибинде өтө 
ажайып түрдө беттелген. Өйдө жагы бир аз ичкерип кеткен баганалар да кызыгууну 
пайда кылат, анын кууш жери окулбай турган чырмалышкан араб жазуусу бар 
рельефтүү алкак менен кооздолгон, багананын жогору жагы бир аз кеңейип кеткен. 
Ушундай типтеги баганалар өтө эски үлгүлөрүнүн калдыгы, бул адабиятта да белгилен- 
ген12. Мазардын порталдык конструкциясы, поливделбеген изразец жана көркөм 
көчөттүн тематикасы, эстеликтин жалпы ансамбли жана анын пропорциялары 
мазардын карахандар доорунун архитектурасынын эстеликтеринин сериясына 
таандык экенин айтып турат. 

Экинчи мазар — Бабажи-Хатун — башка типтеги мазар, биринчиден, анын порталы 
жок, экинчиден, изразец менен беттелген эмес. Түбү дээрлик чарчы келип, кубду 
элестетет, ал кубга конус формасындагы тик кабыргалуу купол орнотулган, анын 
барабаны сегиз бурчтуу келип, ал купол коюлган имараттын тешиктерин (проем) 
кичирейтип турат. Мазарга чыгыш жагынан кирет, бул тарабында дубал бар, ал калган 

9 М. Массон. Проблемы изучения цистерн Сардоба. Материалы Узкомстариса, вып. 8. Ташкент, 1935, стр. 
7. М. Массон эски курулуштун датасын XI к менен белгилейт. Кара: Б. Денике. Архитектурный орнамент 
Средней Азии. М., 1939, стр. 14. 
10А. Марков. Инвентарный каталог мусульманских монет Эрмитажа (литографированное издание) стр. 
208—209, 216, 226, 233—234, 242, 272. Салышт.R. Wasmer. Zur Münzenkunden der Qarachaniden. MSOS, 
XXXIII, Berlin, 1930. Abt. II, стр. 83 ж.к.б. 
11Б. Денике. Архитектурный орнамент Средней Азии, М, 1939, стр. 100—102. 
12 Жалпы эле бул мазарлар жөнүндө адабият дээрлик жок. Бир аз эскерүү В. Бартольддо бар, кара: Отчет, 
стр. 8 жана 1 -таблицада эки сүрөт. С. Дудин. Орнаментика и современное состояние старинных 
самаркандских мечетей. ИАК, в. 7, стр. 69. М. Массон. К вопросу о происхождении памятников древней 
деревянной архитектуры, открытых М. С. Андреевым в горах Самаркандской области. Сборн. «По 
Таджикистану», обгц-во для изуч. Таджикистана и иранских народностей за его пределами, в. I, Ташкент, 
1927. 



үч дубалдан бийик болгондуктан куполдун жарымын жаап турат. Дубалдын уркуюп 
чыгып турган бөлүгүнүн четинде изразец менен берилген жазуусу бар тилке кетет, 
анын жарымы сынган. Ал жазууда бул Бабажи-Хатундун «ыйык бейити» деп айтылган. 
Эгерде анча терең эмес түрдөгү эшик менен терезелерди элестеткен оюктарды 
эсептебегенде дубалдын бетинде жасалгалар жок. Ич жагы да жасалгаланган эмес. 
Бурчтарында дубалдардын барабан жана купол менен кошулган жерлерин жаап 
турган тромптор бар. Куполдун ички төбөсү да тик кабыргалуу келип, куполдун сырткы 
кабыргаларына дал келет. Дубалдарда оюктар (нишалар) — жалган эшиктер бар, алар 
сырттагыларга симметриялуу түрдө коюлган. 

Бабажи-Хатундун эстелигинин архитектурасынын мүнөзү Айша-Бүбүнүн мазарынан 
кескин айырмаланат. Порталдын, изразецтин жоктугу, тик кабыргалуу купол, - бул 
купол өз кезегинде, тимурилердин жана тимурилерден кийинки13 доорлордогу тик 
кабыргалуу куполдордон айырмаланат, — Бабажи-Хатундун мазарынан бир кыйла 
эртерээктеги эстеликти гана эмес, дегеле насили башка устачылыкты, салттарды жана 
ыктарды көрүүгө аргасыз кылат. Бул эстеликке окшоштукту болжол менен X—XII 
кылымдардагы армян архитектурасынын арасынан табууга мүмкүн болчудай сыяк- 
танат. Эмнеси болсо да бул мазар дал ушул доорго таандык жана ал Орто Азиядан 
алыскы жактагы усталар менен байланышкан. Биз бул мазардан карахандык 
архитектуранын эң байыркы эстелигин көргүбүз келет. 

1936-ж. казылып изилденген сепил да карахандардын кызыктуу эстелиги болуп 
саналат. Бул сепил Чул-Дөбө деп аталып, туура эмес формадагы аянтта турган дөбө, ал 
саздуу, анча чоң эмес Кара-Суу суусунун камыш басып калган жайылмасында, Ново- 
Ивановка кыштагынан түштүктө 1 км жерде, Жамбыл шаарынан түндүктө 35 км 
аралыкта турат. Суу жаткан катмарга чейин жеткирилген шурф төмөн жакта кумдун, 
шагылдын жана топурактын катмары жатканын, жана ал катмарда кайчылаштырылып 
төшөлгөн камыш бар экенин, ал камыш абдан калың топурак катмардын үстүндө туташ 
чырмалышып жатканын көрсөттү. Калыбы, бул үстүнө үй куруу үчүн былкылдак саздуу 
кыртыштын үстүнө тургузулган өзүнчө бир платформанын негизи болсо керек. Саздуу 
жерде үй куруунун мындай ыгы Жети-Сууда да бир нече жолу байкалды (салышт, 
мисалы, Карагаты суусунун боюндагы саздак жердеги Кулан шаарынын сепили менен 
шахристаны), мунун түшүндүрмөсү жазма булактарда да бар. Алсак, Ибн ал-Факыхта IX 
к. үчүн Ортб Азиядагы ушул типтеги чеп төмөнкүдөй сүрөттөлөт14. 

«Мазиардын катчысы, Али ибн Зейн айтат: жер үстүнө курулган эң бекем шаар 
мындай: түрктөрдүн падышаларынын бири өз мамлекетинин бир жак чекесиндеги 
шор баскан жана мол, туздуу суу каптап жаткан (жерге) келет. Ал сууну башка жакка 
буруп жиберип, ал жерге узундугу кырк чыканак келген фундамент казат. Андан кийин 
чуңкурдун түбүнөн жогору карай бышкан кыш менен акиташтан эки кабат дубал 
тургузууга буйрук берет, ар бир дубалдын калыңдыгы он чыканактан, ал эми алардын 
ортосундагы ачык аралыктын кеңдиги жыйырма чыканак болот. Дубалды жердин 
үстүнө чейин көтөрүп коюп чыгышканда алардын ортосундагы бош жерге кум 
(түшүнүксүз сөз) төктүрөт. Ал кумду элүү чыканак бийиктикке жеткиче толтура берет. 
Анан ал шаарда өзү жана өз букаралары үчүн үй жана сепил куруп, анан анын 
(шаардын) айланасына аң казат. Андан кийин ал жерге сууну коё берет, бир жылдан 

13 А. Якубовский. Самарканд приТимуре и Тимуридах. Гос. Эрмитаж,Л., 1933. 
14 Бул баянды С. Волиндин жарыяланбаган эмгегинен келтиребиз: «Средняя Азия в IX веке» (Ибн ал-
Факыхтын чыгармасынын котормосу). 



кийин ал жер кайрадан эң эле чоң саздардын — бирине айланып калат. Падыша ал 
жерге өзүнүн үй-бүлөсүн жана кымбат баалуу дүйнөлөрүн жайгаштырып, ал (шаар) 
тоонун чокуларында жана түз жерлерде курулган бардык шаарлардын ичинен эң 
бекемделген шаар болуп калат. Түрктөрдүн бир падышасы аны (басып алууну) каалайт 
экен, ал эми түрктөр болсо шаарлар менен чептерге жердин алдынан казып кирип 
келүүгө өтө чебер болушат. Ал ага (шаарга) жөнөп, андан бир нече фарсах жерге келип 
токтоп, өзүнүн адистерине шаарга жеткенге чейин жердин алдынан жол казууга 
буйрук берет. Алар анын айланасындагы сазга жетишкенде сууга кабылышат. Сууну 
токтотууга аракет кылышат, акыры ал саздан да өтүшүп, эми шаарды ээлеп алдык деп 
ойлошот. Алар дубалга келип, аны теше башташат. Дубалды тешкенде алардын 
башына кум куюлуп, кумду алып чыгууга (үлгүрүшпөй), бардык жактан кум ого бетер 
көп куюла берет. Алар (буга каршы) башка каражат жок экенин көрүшкөндө, 
максатына жетпей кайтып кетишет». 

Чул-Дөбөнүн көрсөтүлгөн аянтында Тараздын үчүнчү катмарына мүнөздүү болгон 
тиричилик идиштер көп санда жатат. Дөбөнүн үстүңкү аянтында 60 кв м жерди 
казганда турак үйдүн бир бөлүгү, анын жанында беш чарбалык чуңкур ачылды. 
Жарым-жартылай ачылган курулуш чийки кыштан тургузулган. Курулуш түндүк-
батыштан түштүк-чыгышка созулган, коридор сыяктуу кууш бөлмөлөрдөн турат, ал 
бөлмөлөр бири-бирине жарыш жатат жана дубалдын түндүк жагындагы бүткөн жери 
каалгалар менен кошулган. Табылгандардын арасынан Тараздыкына оппокшош, көп 
сандагы поливделген карапа көңүлдү бурат (11 -сүрөт). Сөөктөн жасалган, формасы 
сүйрү, аягы кууш тартып өрдөктүн тумшугуна окшогон буюм өзгөчө кызыгууну пайда 
кылды. Анда аны бекитип коюу үчүн майда тешиктер жана бир жак чети абдан эле 
сүрүлгөн, кайыш кур киргизиле турган дагы бир көзөнөк бар. Мындай буюмдар 
половецтердин бейиттеринен жакшы белгилүү жана алар горитти (жебе салына турган 
жыгач куту) же саадакты илип коё турган илгичтер болуп саналат. Ошентип, биздин 
колдогу датасы белгилүү маалыматтарга кошумча Чул-Дөбөдөгү табылга — X—XII 
кылымдардын типтүү буюму Чул-Дөбө комплексин карахандар дооруна таандык 
кылынарын дагы бир жолу ырастап отурат, ал эми анын көчмөндөрдүн буюму 
экендиги, мүмкүн ал сепилдин акыркы ээсинин теги жөнүндө айтып тургандыр. 
Курулуштун планы, тескерисинче, эң эле эски жана ал өзүнө окшоштукту 
Тажикстандагы Заравшан суусунун өйдөңкү агымындагы, мисалы, Муг тоосунда 
катталган согдулук сепилден таба алат15. Бөлмөлөрдүн кууш болгон себеби 
курулушчулар үчүн бөлмөнүн төбөсүн купа түрүндө жабууга мүмкүндүк берген, ал эми 
курулуштун тиби жалпысынан нагыз согдулук тип. Курулуштун согдулук экенин 
дөбөнүн ылдыйкы катмарынан алынган табылгалар да ырастайт (анда кочкордун 
статуэткасы табылган), бул Тараздын бешинчи катмары үчүн өтө мүнөздүү. 

Сепил өрттөлүп кыйраган. Күлдүн калың катмары, күйгөн устундар, бузулган 
дубалдар, босого ченде үйүлүп жаткан сынык буюмдар, — аларды өрт учурунда сыртка 
алып чыгууга аракет кылышса керек, — курулуштун атайын кыйратылганын 
далилдегенсийт. Ушуга окшош абал көптөгөн шаар чалдыбарларынан жолукту, 
алардын жогорку катмарлары карахандар доорунун маданий калдыктары менен 
кыйратылган курулуштардан турат. Изилденген райондо мындай көрүнүштөр жалгыз 
эмес. Бул болсо, качандыр бир убакта Талас өрөөнү чоң кырсыкка, кыйроого 
учураганы, Талас өрөөнүнүн бүткүл айыл-кыштактары, алардын ичинде Тараз да 

15 Согдийский сборник, стр. 25, рис 4. 



урандыларга айланганынан кабар берет, бирок Таразда гана бул кыйроодон кийин да 
азыраак көлөмдө турмуш улана берген. Археологиялык булактар бул кыйроолордун 
XIII кылымдын башы ченден кеч эмес мезгилде болгонун көрсөтөт, жазма булактар да 
бул датаны ырастайт. 

VII бап 
ТАЛАС ӨРӨӨНҮНДӨ МАДАНИЯТТЫН КЫЙРАШЫ 

XII кылымда Жети-Суу аймагына, бүткүл Орто Азиядагыдай эле, чыгыштан келген 
жаңы күч, тунгус-манжур тегиндеги эл — кара кытайлар келет. 1137-ж. эле алар Жети-
Суу менен Чыгыш Түркстанды өзүнө багындырат. XII к. экинчи жарымында алардын 
активдүүлүгү өзгөчө күч алат. Кара кытайлардын басып алышы Орто Азияны өзгөчө 
кыйроого учураткан эмес, анткени алар өздөрү келип туш болгон эски түзүлүштү 
кыйратпай, өздөрүнө үзгүлтүксүз келип түшүп турган алымдар менен гана 
чектелишкен. Алардын бийлигине баш ийбеген Хорезм кара кытайлардын бир нече 
жолу жортуулун пайда кылат, алардын 1171— 72-жж. жортуулдары, XIII кылымдын 
башы ченде кара кытайлардын алсырашы менен аяктайт. Хорезмдин ээсинин кара 
кытайлар менен чечүүчү салгылашы 1210-ж. болот. Хорезмшах Мухаммед кара 
кытайларга каршы аттанат1. «Кытай гурханына кабар жеткенде, ал Таразда жашаган 
Таянга жана (тираздан) тигилген падышалардыкындай бешманты бар жигердүү аракет 
кыл деп буйрук берет». XIII к. автору Жувейнинин бул кабарынан көрүнүп тургандай, 
Тараз XIII к. башы ченде эле ири шаар — кара кытайлардын гурханынын акими — 
Таянгунун ордосу болгон. Жувейни боюнча, 1210-ж. август—сентябрда Иламыш (?) 
суусунда салгылаш болуп, натыйжада кара кытайлар талкаланып, Таянгу колго түшөт. 
Хорезмшах Самаркандын ээси султан Осмон менен бирге чыгат. 

Өз ордосу Баласагунду карай чегинишкен кара кытай аскерлери «кайра кайтып 
келе жатышканда округдарында ээн баштык кылып, өз букараларын талап-тоноп, 
өлтүрүп, талкалай башташат». Ибн ал-Асир боюнча, шаарларды кыйратууга хорезмшах 
Мухаммед өзү да катышып, «Шаштын, Фергананын, Исфижабдын, Хасандын жана 
алардын айланасындагы шаарлардын калкын, ал шаарларды таштап, алар 
көздөгөндөн да алда канча жагымдуу болгон ислам өлкөсүнө ооп кетүүгө буйрук 
берет. Андан кийин ал шаарларды татарлар келип ээлеп алат деп коркуп, бүт талкалап 
салат». Мында уделдин башкы шаары Исфижабдын эскерилгенине караганда, 
ушундай эле талап-тоноого, ошол кезде «алардын айланасындагы шаарлардын» 
курамына, б.а. Исфижабдын курамына кирген Тараз да тушукканы ачык. 

Якут (XIII кылымдын жыйырманчы жылдарынын башы) шаарлардын, атап айтканда 
Тараздын жакшы жактарын айтып келип, бул жерлерге хорезмшах Мухаммед 
тарабынан «тагдыр менен каргыштын соккулары» урулганын кабарлайт. Хорезмшах 
Мухаммед тарабынан карахандардын падышачылыгы кыйратылып, кара кытайлардын 
аскерлери талкалангандан кийин, хорезмшах жеңип алган жерлерди кайтара турган эч 
ким калган эмес. 

Ошондуктан ал «өз колу менен чек арадагы чептерди талкалап, аларды өз 
аскерлерине талап-тоноткон. Алардын калкы ал жерлерди өкүнүч менен таштап 
кетишет. Ошентип бул бак-дарактар ээн калып, көздүн жашын төктүрүп, жүрөктү 
сыздаткан. (Ал) кыйраган сепилдер жана ээн үйлөр жана сарайлар менен калды. Бул 
каналдар тейлеген суу башы жок ээсиз калып, туш-тушка сай-сайлап агып жатты». 

1 В. Бартольд. Түркестан, стр. 384. 



Якуттун чыгармасынан келтирилген бул цитатадан көрүнүп тургандай, 1207-жылдан 
1210-ж. бою Таразды талап-тоноп жана талкалоого кара кытайлар гана эмес, 
хорезмшахтын аскерлери да катышканы анык. 1219—20-жж. бул кыйратууну 
моңголдор аягына чыгарган. Жолунда жолуккандардын баарын, айрыкча, каршылык 
көрсөткөндөрдү талап-тоноп, өрттөп, алар Таразды да кыйраткан. Баласагун гана 
моңголдорго каршылык көрсөткөн эмес, ошону үчүн алар аны «Гобалык», б.а. «жакшы 
шаар» деп аташкан. Ал каршылык да көрсөтө алмак эмес, анткени моңголдор 
келерден бир аз мурда кара кытайлар тарабынан ушунчалык катуу кыйратылгандыктан 
жана ал жердеги көп адамдарды кырып салышкандыктан, моңголдор менен күрөшүү 
үчүн эч кандай жандуу күч калган эмес болучу. Мындан башка да кара кытайлар 
Баласагундун дубалдары менен чыңдоолорун бүт талкалап салышкан2. Кара кытайлар 
келечектеги моңгол империясынын үлгүсүн түзүшүп, хорезмшахтар менен күрөштө 
өлкөнү өтө катуу алсыратып салышкандыктан, моңголдордун тездик менен басып 
кирип келишин жеңилдеткен. Моңголдор кара кытайлар баштаган кыйратууларды өтө 
жигердүүлүк менен аягына чыгарышкан. Жети-Суу, анын ичинде Талас өрөөнү 
урандыларга айланат. «Алар, — деп жазат Якут, — тирүү калгандарын өлтүрүп, алар да 
мурдагы өлтүрүлгөндөргө кошулду. Эң сонун гүл бакчалардан жана бийик 
сепилдерден бузулган дубалдардан башка, жок болгон элдердин изинен башка эч 
нерсе калган жок». Якуттун сөздөрүнө биз казган Чул-Дөбө сепили, анын талкаланган 
дубалдары, шашып таштап кеткен буюмдар, курулушту каптаган өтө зор өрттүн издери 
эң сонун иллюстрация болуп саналат! Ооба, кыртышынын акыркы катмары 
карахандык болгон Таразды кошуп алганда, бүткүл Талас өрөөнү өтө оор абалда калат. 
Кылымдар бою түзүлгөн маданият жок кылынып, баардыгы моңголдордун варвардык 
басып алууларынын өртү менен кылычынын мизи астында биротоло кыйрап жок 
болот да калат. 

Талас өрөөнүндө Тараз гана аздыр-көптүр жашоосун улантып турат. Буга шаар 
чалдыбарынын мурдагыларга салыштырганда өтө жука маданий катмар далил боло 
алат, ал катмар моңгол мезгили үчүн мүнөздүү болгон карапанын көгүлтүр түстө 
поливделген үлгүлөрүн камтып турат. Бул катмарлар да бузулган, бирок ал кийинки 
курулуштардан улам эмес, Тараздын дагы бир жолу катуу кыйроого учураганынан 
улам болгон. Кийинки талап-тоноого чейин Тараздын жашап турганын археологиялык 
табылгалар гана эмес, жазма булактар да далилдейт. Мисалы, ошол эле Жувейни 
моңгол эмири, Хорасандын башкаруучусу Аргун 1242-ж. Моңголияга кетип баратып, 
Таразга келгенде Гүйүктүн (1246—1248-жж.) өлгөнү жөнүндө кабар алганын, ошол эле 
Аргун 1251 —52-жж. Таразда токтогон учурда Мөнгү кагандын (1251—1259-жж.) такка 
отурганы жөнүндө кабар алганын айтат. Эски өзбек көрүстөнүндөгү теги түрк, түрк 
жана моңгол титулдары бар атактуу бир адамдын бейитинин үстүндөгү эстелик да 
1252-ж. таандык. Шаардын жашап турушуна Таластын түздүктөрүнүн моңгол хандары 
жайкы көчүп-кончу жайытка айланганы да таасир берген, В. Бартольд белгилегендей, 
1269-ж. ал жерде Чыңгыз-хандын кезектеги курултайы өтөт3. Ушул маалыматтан 
көрүнүп тургандай, бардык кыйроолорго карабастан, Тараздын өзү жашоосун уланта 
берген, ырас эми ал Талас, Жаңы, Жаңы-Талас деп башкача атала баштайт. Таразда 
моңголдордун тушунда да, чагатайлардын тушунда да, мисалы, Буга Тимурдун (1272—
1291-жж.), Дува-хандын (1291—1306-жж.), хижранын 671—706- жылдарындагы (б.з. 

2 В. Бартольд. Түркестан, стр. 385; Отчет, стр. 37. 
3 В. Бартольд. Отчет.стр. 17. 



1272—73 — 1306—07-жж.) анонимдин, Тармашириндин (1325— 1334-жж.) тушунда 
тыйындар чыгарылып турган4. 1307-ж. Талас чагатайлык ханзаадалар тарабынан өтө 
катуу кыйроого туш болуп, Алсунун (1261 — 1266-жж) мезгилинен бери Талас, Кенжек, 
Отрар, Кашкар жана Мавераннахр жерлерине ээлик кылып турган Кайдунун бүт «эли» 
(мамлекети) кулайт. «Алар Алтын Ордону өрттөштү, — деп жазат Васаф (XIV к. автору), 
— аны Сыр Ордо деп аташчу, Тараз, Жаңы, Кен- жек жана Чигил жерлери тозоңго 
айланып, учуп жок болду, ал эми алардын калкын кыйнашып, керектүү дүнүйөлөрүн 
алып, калганын өрттөп жиберишти». Бул акыркы кыйроо да Таразды толук жок кылып 
жибере алган эмес, антпесе 1348-ж. өлгөн автор ал-Омари Мавераннахрдан 
Алмалыкка кетчү маршрутту сүрөттөп жазып, Таласты кайрадан Жаңы округунун төрт 
шаарынын бири катары көрсөтпөс эле, бул шаарлар бири-биринен I фарсах аралыкта 
турган5. БулТаластын XIII кылымдын башталышына чейинки доор менен эч кандай 
жалпылыгы жок, бул баарынан мурда, материалдык маданияттын эстеликтеринен 
көрүнөт. Мында XIV—XV кылымдардагы иран карапасынан гана бирин-серин 
учураганы болбосо, башка эч нерсе жок. XVI кылымдын жазма булактары да XVI к. орто 
ченинде бүт Талас өрөөнү урандылардан турганын кабарлайт. Алсак, Мухаммед 
Хайдер мындай деп жазат: «Моңголдор Таразды Яны... деп аташат, ушундайча аталган 
талаада бир нече шаарлардын изи байкалат. Ал жерде куполдун, минареттин, 
ханакхтардын, медресенин издери менен белгилери бар, бирок бул байыркы 
шаарлардын кайсынысы Яны жана калган шаарлардын кандайча аталганы белгисиз»6. 
Талас суусунун жогору тарабында гана, 1938-ж. чалгындоо жана казуулар 
көрсөткөндөй, XVI кылымда жана андан кечирээкте да бир аз болсо да турмуш уланып 
жаткан. Тараздагы кечирээктеги моңгол доорунун жука катмары түздөн-түз XIX—XX 
кылымдардагы жакынкы замандын калдыктары менен жабылып турат. XIX кылымда 
Тараздын урандыларынын үстүндө Олуя-Ата шаары пайда болот7, ал Намангандан 
чыккан өзбектер тарабынан курулуп, бузулган эски курулуштардын үстүнө Карахан 
мазарын тургузушат8. Өрөөндө казак байлары тарабынан жергиликтүү ак сөөктөрдүн 
мазарлары (Байтымбет, Жантай, Ак-Дөбө ж.б.) курулуп, алардын архитектурасы кээде 
эски үлгүлөргө окшоштурулган. Мазарлардын дубалдарына белгисиз чеберлер 
тарабынан фрескалар тартылган, кээде эң эле жогорку көркөмдүк баадагы фрескалар 
түшүрүлгөн (Ак-Дөбө мазары)9. Урандынын жогорку катмарынан ферганалык жана 

4 М. Массон. Монетные находки, зарегистрированные в Средней Азии с 1930—31 г. Материалы 
Узкомстариса, вып. 5, Ташкент, 1933, стр. 15 — Теньга Тармаширина, чекан Тараза 729г.х.Кара: ошонуку 
эле. Монетные находки в Средней Азии 1917—27гг.Известия Средазкомстариса, в. 1У,Ташкент, 1928, стр, 
289,мында ал Буга Тимурдун (1272—1291-жж.) беш даана күмүш тыйынын эскерет ж.б. Ошону эле А. 
Марковдон кара: көрс. чыг., стр. 549— 550,553 и 558. 
5M. Quatrémére. Көрсчыг., стр. 224, стр. 1. 
6 Вельяминов-Зернов. Известия о Касимовских царях и царевичах, т. II, стр. 156. В. Бартольд. Отчет, стр. 
17. 
7 В. Каллаур. К истории города Аулие-Ата. Протоколы ТКЛА, 1903. Кокон чеби 1826— 27-жж. курулат, 
1837-жылдан кийин намангандык келгиндер келип жайланышып, шаар өсө баштайт, ошондуктан ал 
Наманган-көчө деп аталат. 1856-ж. Аулие-Ата шаары, азыр Жамбыл шаары пайда болот. Кара: көрс. чыг., 
стр. 15—16. 
8 Мазар XX к. башында курулган. Анын курулушунда эски курулуш материалдары пайдаланылган (мис, 
порталдын алдындагы аянтындагы карахандар тибиндеги чоң кыштар, порталдын үстүңкү кууш жериндеги 
сегиз бурчтуу жылдыз). Карахандын фантастикалык санжырасы өзбек тилинде ТКЛАнын 1899-жылдагы 
Протоколуна басылган. 
9 А. Тереножкин — 1936-ж. экспедициянын катышуучусу, ал бул фрескалар жөнүндө «Искусство» 
журналынын 2-санында (1938-ж) кыска билдирүү басып чыгарган. Бул фрескалардын мааниси жөнүндө 
төмөнкү макаланы кара: В. Чепелев. «Об искусстве казахского народа». К зарисовкам Е. Клодта. 
Казахский народный орнамент. М, 1939 г, стр. 4 и 8. 



Хоженттик карапа учурайт, байыркы Тараздын сепилинин үстүнө XIX к. Кокон чеби 
пайда болот, анын баксадан тургузулган чептин дубалдарынын анча чоң эмес издери 
азыр да сакталып турат. XIX к. экинчи жарымынын башы ченде Олуя-Ата шаары орус 
падышалыгы тарабынан жеңип алынат, бул мезгилдин тыйыны (1863 жана 1866-ж.) 
менен кокондук бийликтин доорундагы карапа — археологдор бир кездеги кубаттуу, 
дүйнөгө белгилүү шаар болгон байыркы Тараздын өткөн тарыхын ача баштаганда 
алардын табылгаларын сөзсүз түрдө коштой жүргөн буюмдар. Азыр Тараздын 
урандысында Казак Советтик Социалисттик Республикасынын гүлдөгөн облусунун 
борбору — Жамбыл шаары өсүп-өнүгүп жатат10. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

10 1997-ж. Жамбыл шаарына анын байыркы аталышы — Тараз кайтарылып берилген. — Редакция. 



БАЙЫРКЫ ФЕРГАНА 
(илимий-популярдуу очерк) 

(Ташкен, 1951) 
АВТОРДОН 

Бул очерк 1944-жылдан тартып Ферганада, Алайда жана Памирде биз тараптан 
жүргүзүлгөн экспедициялардын учурунда ушул жерлерде ар түрдүү аудиторияларда 
бир нече жолу окулган лекциялардын жана өткөрүлгөн аңгемелердин кошумчаланып, 
кайра иштелип чыккан тексти болуп саналат. 

Акциялардын негизин атайын адабиятта жалпы белгилүү болгон материалдардан 
башка да, негизинен биздин изилдөө-экспедициялык иштерибиздин жыйынтыктары 
тузду. Биз өзүбүздүн байкагандарыбыз менен эл алдындагы. лекцияларыбыз аркылуу 
гана бөлүшпөстөн, ошондой эле жергиликтүү мезгилдүү басма сөз аркылуу, 
«Аенинский Путь» (Ош ш.) «Большевистский путь» (Жалал-Абад ш.) «За коммунизм» 
(Наманган ш.) жана «Советская Киргизия» (Фрунзе ш.) гезиттери аркылуу да бөлүштүк. 

Биздин изилдөөлөрүбүздүн илимий жыйынтыктары атайын басма сөздө да жарым-
жартылай өз чагылышын тапты. 1944— 1949-жж. иштер жөнүндөгү толук отчет 
«Борбордук Тянь-Шандын жана Памир-Алайдын тарыхый-археологиялык очерки» 
(СССР ИА Материалдык маданият тарыхы институту) аттуу китепке басууга даярдалды. 

Бул китепченин максаты — Ферганада мурда жүргүзүлгөн, баарынан мурда 1939- 
ж. Чоң Фергана каналынын курулушунда археологиялык көзөмөл боюнча 
экспедициянын (жетекниси проф. М. Е. Массон) иштерин, 1940-ж. Тундук Фергана 
каналынын (Т. Г. Оболдуева) жана Туштук Фергана каналынын (В. Д. Жуков) 
курулуштарында аткарылган иштерди эске алуу менен жеке изилдөөлөрүбүздү 
жыйынтыктоо болуп саналат. Автор, негизинен В. В. Бартольд тарабынан системага 
келтирилген жазма булактардын маалыматтарын да пайдаланды. 

Китепче, негизинен тоолуу Фергананын жана анын тоо этектерин изилдөөлөрдүн 
жыйынтыгын чыгаруу менен бирге, 1944— 1948-жж. иштердин биринчи этабы 
жөнүндө окурмандардын кеңири чөйрөсүнүн алдында алдын ала берилген отчет да 
болуп саналат жана кандайдыр бир даражада тарыхый мааниде алганда кызыктуу 
жана көп кырдуу аймакты мындан ары да археологиялык изилдөөлөргө жол ачат деп 
ишенем. 
Ленинград, январь, 1949-ж. 



I бап 
МАДАНИЯТТЫН БАШАТЫ 

Фергана өрөөнү өзүнүн бай дыйканчылык маданияты менен байыртадан эле даңкы 
чыгып келген. Кубаттуу дарыялардын артериялары: Нарын, Кара-Дарыя жана алардын 
кошулушунан жаралган Сыр-Дарыя өрөөндү кеңдик багытта кесип өтөт. Түркстан 
кырка тоолорунан агып түшкөн тоо суулары — түштүктө Куршаб, Ак-Буура, Араван, 
Исфайрам, Сох, Исфара ж.б., Фергана тоо кыркаларынан агып түшкөн суулар — 
чыгышта Кара-Үңкүр, Көгарт; Чаткал тоо кыркаларынан агып түшкөн суулар — түндүктө 
Касан, Патша-Ата ж.б. суулар тоо этектериндеги түздүктөрдүн күрдүү жерлерин 
сугарып, өрөөндүн борпоң топурактуу кыртышында ар түрдүү өсүмдүктөрдүн бай 
түшүмдүүлүгүн камсыз кылып турган. Бул жер адам багып өстүргөн өсүмдүктөргө гана 
бай болбостон, Ферганага канатташ жаткан тоолуу капчыгайлар менен өрөөндөрдө, 
баарынан мурда Кетмен-Төбөдө, Алайда жана Чаткалда байыртадан көчмөн 
малчыларды өзүнө тарткан эң бай жайлоолор да орун алган. 

Тоо этектериндеги, негизинен Фергана тоо кыркаларынын беттериндеги жаңгак 
жана алча токойлору адамдын жашоо-турмушу үчүн түркүн түрлүү азык-түлүктөргө 
бай, жылуу жана кайталангыс чөлкөмдү түзүп турат. Бул аймакта адамдарга эмгек 
куралдарын жана турмуш-тиричилик эмеректерин даярдоо үчүн зарыл керектүү 
болгон нерселерди бере ала турган тоолор да өзүнө тартып турат. 

Археологдор тарабынан таш кылым адамдарынын изи али ачыла элек болсо да, 
тоолуу Фергананын үңкүрлөрү кылдаттык менен изилденсе аймактын эң байыркы 
кожоюнунун изи табыларында шек жок. Адамдын жашоо-тиричилиги үчүн ыңгайлуу 
болгон үңкүрлөрдү атап кетсе болот, алар: Нарын дарыясынын каньонундагы Кашка-
Жол менен Нарындын кошулган жериндеги, Кетмен-Төбөгө бараткан жолдогу, 
Арсланбап суусунун боюндагы Чыгыш Фергананын «орто жер деңизи» бурчундагы, 
Сулайман-Тоодогу, Айрымач-Тоодогу, Катран-Тоодогу, Кош-Бел өзөнүндөгү, 
Фергананын түштүгүндөгү Метинг-Бел ашуусундагы, батышта — Могол-Тоодогу жана 
да изилдөөчүлөргө белгилүү жана белгисиз болгон бир катар үңкүрлөр. 

Ош шаарынын түбүнөн кокустан табылган микролит куралдары жана ошол эле 
жерде төртүнчүлүк мезгилдин өлүп тукум курут болуп жок болуп кеткен, төртүнчүлүк 
мезгилинин жаныбарларынын сөөктөрүнүн табылышы Ферганадагы адамдын жашоо-
тиричилигинин эң алгачкы башаты жакын араларда ачыларына ишенимди пайда 
кылат, алардын белгисиз болгон себеби аларды эч ким атайылап издеген эмес. 

Эгерде, байыркы Ферганалык адамдын тарыхынын эң байыркы аңчылык-
термечилик (собирательский) этабы белгисиз бойдон калып отурган болсо, анын 
дыйканчылык турмушунун алгачкы издери байыркы конуштар менен белгиленип 
отурат. Алар кечирээктеги неолит мезгилине же а түгүл эртерээктеги коло дооруна, б.а. 
б.з.ч. VI— IV миң жылдыктарга таандык, ал конуштар 1928—1930-ж. Эйлатан шаар 
чалдыбары жана азыркы Анжыян менен Наманган облустарынын чек арасындагы 
Нарын совхозу ченде, Хакулабаддын түндүгүндө археолог Б. А. Латынин тарабынан 
табылган. Мында, Б. А. Латыниндин казууларынын натыйжасында отурукташкан 
дыйкандардын архаикалык маданияты ачылды; алар чийки кыштан тургузулган 
үйлөрдө жашап, дан өсүмдүктөрүн багып өстүрүшкөн; сыягы, алар багбанчылык менен 
да тааныш болушса керек (өрүктүн сөөгү табылган). Аз болсо да табылган маалыматтар 
Фергананын бул байыркы тургундарынын маданиятынын бир кыйла өнүккөнүнөн 
кабар берет. Алар жасалма жол менен сугарбаса мүмкүн болбогон дыйканчылык 
менен кесиптенишкен, демек, аларга арык салып, суу жүгүртүү тааныш болгон. Алар 



данды майдалоочу таш жаргылчактарды пайдаланышкан, тамак-аш бышыруу жана 
аны 
сактоо үчүн одуракай чопо идиштерди чаптап жасашкан. Карапалар кол менен 
чапталып жасалган, алардын капталы калың болуп, бир сантиметрден ашыгыраак 
келет, бекем болсун үчүн чопого саман кошулуп ийленген, ал эми отко чыдамкай 
болсун үчүн — майдаланган карапанын сыныктары (шамот) кошулган. Идиштин сырты 
абдан тазаланып эленген ак чопо менен (ангоб) жука жабылып, ага (сары, кызыл, 
күрөң) түстөгү охра менен татаал эмес сызыкча-геометриялык чиймелер түшүрүлгөн. 
Байыркы конуштардын тургундары бул идиштерге оймо жана чаптама көркөм 
көчөттөрдү түшүрүшкөн эмес. Алардын формалары негизинен таштан жасалган очокко 
койгонго ыңгайлуу болсун үчүн түбү жумуру келет. Идиштин мындай формаларын 
малчылар жана жарым-жартылай отурукташкандар көбүрөөк колдонушкан, буга 
караганда алар менен Фергананын эртерээктеги дыйкандары тыгыз байланышта турса 
керек деген ой пайда болот. 1946-ж. Ош шаарынын айланасынан биздин 
экспедициябыз тарабынан чогултулган типтүү карасук түспөлүндөгү, б.а. б.з.ч. 1-миң 
жылдыкка барып такала турган карапалар да ошол байланыштардын болгонун 
далилдеп турат. 

Ферганада алда канча эрте пайда болгон малчылык менен дыйканчылыктын 
жанаша жашап турушу миңдеген жылдар бою уланган анын байыркы тарыхынын 
мүнөздүү белгиси болгон. 

Фергананын дыйкандарынын бейкут эмгеги тоодон түздүккө чабуул коюп түшүп 
келген көчмөндөр тарабынан бир нече жолу үзгүлтүккө учурап турган. Фергананын 
түздүгүндө да, айрыкча анын чет-жакаларында, тоо этектеринде узак мезгилдер бою 
малчылар да турмушун улантып, кийин гана биротоло тоого сүрүлгөн. 

Фергана тоо кыркасындагы Көгарт ашуусундагы, азыркы Жалал-Абад шаарынын 
чыгышындагы аскадагы сүрөттөр Ферганадагы дыйканчылык маданиятынын тоолуу 
аймакка «чабуулунун» эң кызыктуу эстелиги болуп саналат. Аска таштарга чегилип 
түшүрүлгөн жана ушуга ылайык «Саймалы-Таш» деп аталган сүрөттөргө алып баруучу 
жол Ферганын чыгышындагы Көгарт суусунун бай өрөөнү аркылуу өтөт. Бул таш 
сүрөттөр 1902-ж. эле сүрөтчү Н. Г. Хлудов тарабынан ачылып, кийинчерээк 1903-ж. 
инженер И. Т. Пославский тарабынан изилденет. 1946-ж. бул сүрөттөрдү Б. М. Зимма 
изилдеген. 

Сыягы, ар кыл мезгилдер бою катмарланган, ар түрдүү сүрөттөрдүн арасында эки 
байыркы сюжет ачык байкалат. Бул, биринчиден, жапайы жаныбарларга аңчылык 
кылуу, мында аңчы айбанаттын терисин жамынып алып, өңүп келе жатат, ошондой эле 
иттин жардамын да пайдаланган, экинчиден, жер айдоо сүрөтү, мында адамдар 
куштарга окшош кийим кийип алышкан, сокого болсо өгүздөр (топоздор?) чегилген. 
Бул сүрөттөрдү жана бир катар түздөн-түз жана кыйыр түрдөгү окшоштуктарды талдоо 
сүрөттөр б.з. ч. экинчи жана биринчи миң жылдыктардын чегинде пайда болгон деп 
болжолдоого негиз берет. 

Мисалы, топоздун сүрөтү ушундай сүрөт болуп саналат, ал Тянь-Шандагы да жана 
тоолуу Фергана үчүн да скиф мезгилинин ритуалдык жаныбары экендиги белгилүү. 
Сүрөттөрдүн стили б.з.ч. VI—IV кк. ахеменилер Иранындагы өгүздүн башынын сүрөтүн 
түшүрүү ыгын эске салат, мында мүйүздүн учтары шарик сыяктуу томолок түрдө 
чегилген. Башка бир деталдар, атап айтканда, чегүү техникасы жана анын 
композициясы сүрөттөрдүн байыркы мезгилге таандык экенин айгинелейт. Саймалы- 
Таштын аска сүрөттөрүнүн сценалары Ферганада дыйканчылыктын пайда болушун 



билгизген культтук-магиялык ырым-жырымдын чагылышын көрсөтөт, ошондой эле 
аңчылыктын олуттуу ролу жөнүндө айтып турат. 

Б.з.ч. V—IV кк. адамдын малдын башын көбөйтүү жана аңчылыктын ийгилигин 
камсыз кылуу максатына байланыштуу келип чыккан ушуга эле окшош культтук- 
магиялык сценалар Аравандагы аскада да бар, ал жерде тоо текелер менен 
аркарлардын сүрөттөрүнүн катарында, сыягы, культ-магиялык мүнөздөгү бийди 
бийлеп жат- кан адамдардын сүрөттөрү да тартылган. Кошумча белгилей турган нерсе, 
ушул эле аскада, ушул эле сүрөттө кийинчерээк (б.з.ч. III—I кк.) фергана 
жылкыларынын атактуу тукумдарын көбөйтүү сценалары тартылган. Сыягы, Араван 
аскасы адамга керектүү, адегенде жапайы, кийин үй жаныбары болгон жылкыны 
көбөйтүү культунун маанисин байыртадан бери эле сактап турса керек. 

Ошентип, биз б.з.ч. биринчи миң жылдыктын орто ченине келип жеттик, бул 
мезгилде биз элдердин аталыштарын жана алардын саясый тарыхын билген алгачкы 
жазма булактар пайда болот. «Тарыхтын атасы» Геродоттун маалыматтары б.з.ч. V к. 
ченге таандык, ал ахеменилер Иранынын сатрапиялары (ээликтери) боюнча Орто 
Азиянын урууларын санап келип, онунчу сатрапиянын курамына ахеменилик 
падышалар 450 талант күмүш салык алып турган парикан жана ортокорибант уруулары 
киргенин белгилейт. 

Ортокорибантилер — сактардын «сака-тиграхауда» уруусунун аталышы, б.а 
«шуштугуй калпакчан» сактар, алар Сыр-Дарыянын чыгышы менен түндүгүндө 
жашашкан. Бул Орто Азиядагы үч скиф урууларынын бирөөнүн аталышы болгон. 
Мындан башка да сак-тарадарайалар болгон, сыягы, алар «деңиз боюндагылар» болсо 
керек жана Яксарттын — Сыр-Дарыянын сыртында жашаган сак-хаомаварга, же 
амюргийлер болгон. 

Геродоттун текстинен көрүнүп тургандай, ортокорибантий сактары парикандар 
менен кошуна турушкан, анткени алар чогуу бир сатрапияга киришкен. Кийинчерээк 
рим тарыхчысы Плинийде (б.з. I к.) эскерилген бул уруулардын аталыштары 
изилдөөчүлөр Фергананын, жергиликтүүлөр атаган «Паргонанын» келип чыгышы 
менен байланыштырышат, бул форма скиф тобундагы уруулардын аты «парикан» 
менен салыштырылышы мүмкүн. «Паргона» аталышы иран диалектиси боюнча «тоо 
арасындагы өрөөн» дегенди билдирет, бул чындыкка бүтүнү жана толугу менен 
шайкеш келет. Өрөөндө жашаган жана ушул аталышты алып жүргөн уруулар өрөөндүн 
атын өздөштүрүшүп, өрөөндүн аты менен аталып калышкан, бул Сыр-Дарыянын 
боюнда жана көлдөрдүн арасында жашаган скиф уруулары «суу скифтери» (скифтер-
абийлер, апасиактар ж.б.) деп аталганга окшошуп турат. Парикандар, сыягы, 
борбордук ферганалык жана бир кыйла көп сандагы уруулардын бири болсо керек. 
Бул сатрапиянын борбору, кыязы, ахеменилик падыша Кир (б.з.ч. IV к.) негиздеген 
Кирополь шаары болгонсуйт, бул шаарды окумуштуулар болжол менен Ура-Төбөнүн 
аймагына жайгаштырышат. 

Бир кыйла кечирээктеги антик авторлорунун маалыматтарына таянып, азыраак же 
көбүрөөк тактык менен башка уруулардын байырлап турган орундарын да аныктаса 
болот. Сыр-Дарыянын бойлорунда, Фергананын батыш бөлүгүнө жакын ченде, кошуна 
Ташкен оазисиндегидей эле «суудагы» скиф-абий уруулары жашап турган, 
Кийинчерээк өзүлөрү боюнда жашаган дарыянын аты боюнча яксарттыктар деп аталып 
калышкан. Алар Сыр-Дарыянын бойлорунда жана анын түндүгүндө жашап, сыягы, 
яксарттын сыртындагы сактардын конфедерациясына кирсе керек, бул сактар 
хаомаварга сактары же амюргий сактары деп аталышкан. Парикандардын түштүгүндө, 



Түркстан тоо кыркаларынын беттеринде, «кичи» Алайдын тоо аралыгындагы 
өрөөндөрдө аристей уруулары жашаган, булардын аты менен орто кылымдарда 
тоолуу өлкө Рашт деп аталган. Чоң-Алай өрөөнүн, андан ары батышта Кара-Тегинди 
скиф урууларынан болгон кумеддер мекендеп турушкан. 

Байыркы Фергананын тарыхый майданга чыгаар алдындагы анын негизги уруулар 
тобу ушулар болгон. Фергана өрөөнүнө ахеменилик Кир келип жеткен болсо да, анын 
батыш чек араларындагы «суу жээгиндеги варварлар» — скифтер — Александр 
Македондуктун аскерлери менен салгылашса да, жана Александр Македондук (б.з.ч. 
327-ж.), Фергананын батыш чек арасына, азыр Аенинабад (Хожент) шаары турган 
жерге Александрия Эсхат (б.а. Четки Александрия) шаарын курса да, баары бир 
Фергана Орто Азияда болуп жаткан негизги саясый окуялардын сыртында кала берген. 

Археологиялык эстеликтер Фергананын байланышы кошуна Тянь-Шань менен бир 
кыйла жигердүү өнүккөнүн көрсөтүп турат. Алсак, Чоң Фергана каналынын 
курулушунда уч буттуу, кадимки скиф коло казаны табылган, анын жээктери күндүн 
жүрүшүн карай чубап кетип бараткан тоо текелердин сүрөттөрү менен кооздолгон; 
скиф тибиндеги, ылдый салаңдаган «мурут» түрүндөгү толтосу бар коло канжарлардын 
табылышы да мүнөздүү көрүнүш, булар б.з.ч. V—111 к. Жети-Суу үчүн да мүнөздүү 
буюмдар. Алай өрөөнүндө, Гүлчө айылынын жанында, Чакмак өзөнүндө биз тараптан 
байыркы көрүстөндөр казылып, анда өлүктөрдүн жанынан ушул сыяктуу буюм- 
тайымдар табылды. Көрдүн курулушунун тиби жалпак коргондор түрүндө келип, 
айланта топурак менен кырдалган, бул күндүн эмблемасын (кромлех) билдирет, 
идиштери түбү томолок чөйчөктөр түрүндө, коло төөнөгүч жана курду бекитүү үчүн 
илмеги бар коло таралганын өзгөчө түрү — мына ушулардын баары ушул бейит 
коргондорду калтырган малчылардын (пастухов-скотоводов) теги тянь-шандык экенин 
айтып турат. Мүнөздүү нерсе, көмүлгөндөрдүн расалык тибинен антропологдор Тянь- 
Шань менен Казакстандын байыркы калкына тийиштүү болгон «андроиддик» расалык 
белгилерди байкашат. Фергананын Тянь-Шань менен узакка созулган өз ара 
байланыштары жөнүндө Төлөйкөн көрүстөнүндөгү (Ош шаарынын түндүк-батышында) 
табылгалар да айтып турат. Ал жерде кенотафтар (маркумдар жөнүндө эстелик 
катарындагы бейит дөбөчөлөр) казылып, формасы боюнча кадимки жети-суулук, 
бирок шөкөттөлгөн (кызыл жана сары түстө жалтыратылган) жана көркөм көчөтү 
(оюлган, төбөсү ылдый каратылган үч бурчтуктар түрүндөгү) бар, ошол кездеги 
Ферганага мүнөздүү культ идиштери табылды. Фергананын таасирин биз идиштердин 
болушунан (ак фонго көк штрихтер менен түшүрүлгөн бурчтуктар) жана Алайда 
(Кызыл-Коргон, Шарт ж.б. көрүстөндөр) табылгандардан белгилүү болгон 
жалтыратылган карапалардан көрөбүз. Ал гана эмес, ферганалык дыйкандардын 
күчтүү таасири астында Алай менен Чоң-Алайдын жарым-жартылай отурукташкан 
малчыларынын (пастухов-скотоводов) маданияты түзүлгөн, биз муну кумеддер менен 
байланыштырабыз. Б.з.ч. 1-миң жылдыктын ортосу чендеги, биз тараптан изилденген 
конуш жайлар менен некрополдордо — Кызыл-Коргондо (Алай) жана Дароот-
Коргондо (Чоң- Алай) ферганалык архаикалык шаар чалдыбарларынан байкалгандарга 
окшогон карапа, жаргылчактар, үй жаныбарларынын (кой, жылкы) жана жапайы 
айбанаттардын (элик, каман) көптөгөн сөөктөрү, сөөктөн жасалган буюмдар 
(гарпундар, илгичтер, жалтыраткычтар ж.б.) табылды. Көрсөтүлгөн табылгалар 
аңчылыктын, мал чарбачылыгынын жана дыйканчылыктын жашап турганын күмөнсүз 
далилдеп турат, ал эми идиштерди жасоо жана кооздоо ыктарындагы жакын 
отурукташкан — дыйканчылык Фергана менен болгон байланышын айгинелейт. 



Эгерде, ушундай жол менен, Фергана тянь-шандык келгиндерди билген болсо, 
анда ал келгиндер Фергананын маданий таасирин баштарынан кечирген, ал эми 
Фергананын таасири тоо кыркаларынан өтүп, Чоң-Алайга чейин жеткен. Бул — 
байыркы Фергана билген «эл аралык тынчтыктын» дал өзү болгон. Кир да, Александр 
Македондук да Фергананы алда канча кеңири тарыхый мейкиндикке чыгара алган 
эмес. Антик тарыхынын Фергананын атын билбегени мүнөздүү көрүнүш. Эгерде айрым 
окумуштуулар Тапура (Страбон) деген антик аталышынан б.з. чегиндеги Фергананын 
аталыштарынын бирин көрүшсө, анда бул бир кыйла кечирээк доордогу Фергананы 
көрсөтөт, бул мезгил ал өзүнүн б.з.ч. IV—II кылымдардагы эң байыркы мамлекетинин 
алгачкы гүлдөп-өнүгүшүн — Даван падышачылыгынын доорун башынан кечирген 
мезгил болгон. 



II бап 
ДАВАН ЖӨНҮНДӨ БАЯН 

 «Даванда 70ке чейин чоң жана майда 
шаарлар бар; калкы бир нече жүз 
миңдеген адамдан турат». 

Чжан Цянь 1 
      Орто Азиялык мамлекеттердин жигердүүлүгү жана, баарынан мурда, Грек-
Бактриянын калдыгын талкалаган кушан мамлекетинин түзүлүшү Фергананын баш 
көтөрүп чыгышына жардам берет. Анын Орто Азия жана Чыгыш Түркстан оазистерин 
өзүнө баш ийдирип алган, ошону менен Фергананын кошунасы болуп калган 
Кытайдын чектеринде алып турган орду чыгыштын улуу мамлекеттеринин көз 
жаздымында калган эмес. Грек-Бактрия падышачылыгы мезгилинде (б.з.ч. 250—140-
жж.) анын жигердүү башкаруучуларынын бири, Эфтидем, сыягы, Фергана аркылуу 
болсо керек, Чыгышка басып кирүүгө аракет жасайт. Эмнеси болсо да, б.з.ч. III к эле 
Фергана Грек-Бактрия менен байланышта болуп турган. Бул жөнүндө ушул 
падышачылыктын, атап айтканда, Гелиоклдын тыйындарынын табылганы далил. Орто 
азиялык уруулар юечжилер менен гуннулардын ортосундагы күрөш Фергананы да 
күчтүү даражада солкулдатып кеткен. Б.з.ч. II к. Фергананы тянь-шандык уруулар — 
усундар жеңип алып, анын аймагында кушан мамлекетин түзөт, ал кийин Фергананын 
четинен алыс жаткан тышкаркы аймактарга тарайт. Кушандардын династиялык 
аталыштарынан биз Фергананы тянь-шандык басып алуучулар — усундардын уруулук 
атынын мыйзам ченемдүү өзгөрүүлөрүн байкай алабыз. 

Фергананын олуттуу эл аралык ролу бар мамлекеттердин катарына кошулушу 
Кытайдын көңүлүн бурбай коймок эмес. Б.з.ч. 140—87-жж. Кытайды эң көрүнүктүү 
императорлордун бири — Ву-ди башкарып турган. Чыгыш Түркстанды жеңип алып, ал 
Орто Азиянын бай ээликтери аркылуу «Улуу жибек жолун» уюштуруу жөнүндө ар 
кандай камкордуктарды көрөт. Ушул максатта Чжан Цяндын саякаты уюштурулуп, ага 
Орто Азиянын өлкөлөрү аркылуу мүмкүн болуучу жолду чалгындоо, анын элдерин 
баяндап жазуу тапшырылат. Чжан Цянь Тянь-Шань менен Ферганага эки жолу: б.з.ч. 
136—128-ж. жана 115-ж. келип кетет. Ал усундар жана Фергана жөнүндө бир кыйла 
толук баяндап жазат, мындан башка да, ал Орто Азиянын башка элдери жана 
мамлекеттери жөнүндо да бир катар маалыматтарды берет (кангүй, дася ж.б.). Анын 
кытай жылнаамаларында камтылып турган жазмалары чоң баалуулукка ээ, Даван 
жөнүндөгү жазган баяндары алда канча баалуу; Даван Таюани деп да окулат, кытайлар 
Фергананы ушундайча аташкан. 

Чжан Цяндын баянында Фергана-Даван дыйканчылык маданияты, өндүрүшү жана 
коомдук мамилелери жогору өнүккөн өлкө катарында сүрөттөлөт. Б.з.ч. II кылымда 
Фергана, Чжан Цянь белгилегендей, эртерээктеги таптык коом болгон. Анын айтканы 
боюнча, Даван гуннулардын батышында, усундардын түштүк-батышында, 
каңгүйлөрдөн түштүк-чыгышта жана «чоң юечжилерден» чыгышта орун алып турган. 
Давандын тургундары отурукташкан турмушта жашап, дыйканчылык менен 
кесиптенишип, күрүч жана буудай эгишкен. Аларда жүзүм шарабы жана көптөгөн 
шаньма («мыкты жылкылар») болгон, ал жылкылар асман жылкылары деп аталган 

1 И. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. СПб., 1851, т. 
111,4. 



жылкынын (тяньма) тукумунан чыккан. Даванда бекемделген (жамааттык) конуштар 
(чэнго) жана жеке чарбактар (уши) болгон. Анда жетимишке чейин чоң жана кичине 
конуштар бар болуп, аларда бир нече жүз миңдеген адамдар жашаган. Калктын 
кураларагы жебелүү жаалардан жана найзалардан турган. Давандын тургундары атчан 
атышта чебер болушкан. 

Чжан Цяндын маалыматтарын б.з.ч. II кылымдын эң акыры — I кылымдын башы 
ченге таандык башка даректер да олуттуу түрдө толуктайт. 

Алардан биз Даванда жүзүмчүлүк кеңири өнүккөнүн билебиз. Байлар 10000 данга 
чейин шарап сакташары белгиленет. Дань (мүшөк) — суюктуктун кытай өлчөмү, — 
болжол менен 100 килограммга барабар. «Эски шарап, — деп кабарлайт текст, — бир 
нече ондогон жылдар бою бузулбай тура берет. Жылкы бедени (мусу) кандай жакшы 
көрсө, тургундары шарапты ошондой эле жакшы көрүшөт». Кытай б.з.ч. I к. жүзүм 
менен бедени, ошондой эле жылкынын ферганалык тукумун Ферганадан алган. 

Кытай булактары билдиргендей, ферганалыктар өздөрүнүн сырткы бейнеси 
боюнча Орто Азиянын башка урууларынын өкүлдөрүнө окшош келип, «көзү чүңүрөкөй, 
сакалы калың болот». Алардын турмуш-тиричилигинде соода-сатык олуттуу орунду 
ээлеген, аялдары чоң урмат-сыйга ээ болушкан, — «аялы эмне айтса, аны эри аткарбай 
коё албайт». Ошол эле булактардын маалыматы боюнча ферганалыктар тыйынды, 
жибек менен лакты (б.а. кытай буюмдарын) билишкен эмес жана металлдан идиш 
жасай алышкан эмес. 

Бул кыска маалыматтар археологиялык материалдар менен толукталып, 
такталышы мүмкүн, ошону менен эле бирге Даван мамлекетинин учурундагы 
Фергананын бейнесин калыбына келтирүүгө мүмкүндүк берет. Кытай булактары 
археологиялык маалыматтарды тактап жана ырастап гана турат. 

Арийне, кытайлар биринчи кезекте өзүлөрүнө белгисиз болгон дыйканчылык 
өсүмдүктөрүнө (жүзүм менен беде) көңүл бурушкан, андан кийин алар кытайда 
кеңири тараган, бирок Фергананын тургундары үчүн мүнөздүү болбогон көрүнүштөргө 
көңүл бурушкан (лак, жибек, металлдын начар таралышы, акчанын жүгүртүлбөгөнү). 
Кытай булактарында эскерилген дань, сыягы, хумдар болсо керек, алардын орточо 
көлөмү чындыгында да 100 кг га жетет. Бул чоң идиштер антик авторлорунун да 
көңүлүн бурган, алар бул идиштерди жергиликтүү аталышы боюнча — «сир» деп 
аташкан. Бул эки — кытай жана антик булактарындагы камтылып турган, азык-
түлүктөрдүн мол кору жөнүндөгү билдирүүлөр өндүрүштүн алда канча түшүмдүүлүгүн 
жана атап айтканда алмашуунун өнүгүшүнүн натыйжасында келип чыккан азык-
түлүктөрдүн ашыкча корун сактоо үчүн пайда болгонун далилдеп турганы шексиз. Бул 
негизинен натуралай алмашуу болгон, анткени ферганалыктар акчаны билишкен эмес. 
Археологдор тарабынан көптөгөн хумдар жана жалпы эле ири идиштер көп табылды, 
булар жазма булактарда айтылгандарды ырастап турат. 

Дыйканчылык менен катар Давандын экономикасында жарым-жартылай 
отурукташкан мал чарбачылыгы олуттуу орунду ээлеп турган. Бул ар түрдүү 
аталыштагы (шаньма, тяньма ж.б.) жылкылардын кымбат баалуу тукумун өстүрүү 
жөнүндөгү маалымат менен ырасталат. Мал табигый жайытта гана эмес, короодо, 
колдо да багылган, муну беденин көп айдалышы далилдейт. Жылкыларды багып 
өстүрүү ферганалыктардын турмушунда чоң роль ойногон. Даванда жылкы культунун 
жашап турганын Ош шаары чендеги Айрымач-Тоодогу жана Араван кыштагы чендеги 
аскалардагы сүрөттөр боюнча билсе болот. Жылкыларды аристей уруулары багып 
өстүрүшкөн. Бул Фергананын байыркы ордосу Эрши шаары чендеги (Анжыян облусу, 



Мархамат району, Мархамат кыштагы чендеги чалдыбар) аскадагы сүрөттөрдө 
чагылып калган. Эрши шаарынын аталышы аристей урууларынын кытайча 
аталышынын эле дал өзү. Арист-Эрши шаары өзүнүн жылкылары менен даңкы чыккан. 
Аристейлер Фергананын башка урууларындай эле скиф тегиндеги уруу болгон. 
Көчмөндөр менен мындай байланыш б.з.ч. II—I к. ферганалыктарда сакталып турган. 
Алардын «атчан атышта чебер келерин» Чжан Цянь да эскерген. 

Ферганалыктардын өнүккөн экономикасы шаар турмушун өнүктүрүү үчүн негиз 
болгон. Ферганада шаардык типтеги айрым борборлор байыртан эле пайда болгон, 
Фергананын чек арасында, Ура-Төбөдө VI кылымда Кирополь, азыркы Ленинабад 
ченде IV кылымда Александрия Эсхат курулат, ушул күнгө чейин, Скифтик Антиохия 
табыла элек, туурасы аныктала элек, бул, сыягы, селевкиддердин тушунда курулса 
керек Баардык мына ушул шаарлар эл жашаган, байыркы ферганалык конуш жайларда 
курулганы шексиз. Экинчи кылымга карата, жогоруда көрсөтүлгөндөй, шаарлардын 
саны 70ке жеткен. Бул шаарлар дубал менен курчалган, бекемделген жамааттык турак 
жайлар болгон (гректер аларды эримата деп аташкан), алардын бир бөлүгү шаар 
тибиндеги конуш жайларга өсүп чыккан. Мындай шаардык конуш жайлар сырткысы 
(вайчэн) жана ичкиси (чжунчэн) болуп эки катар дубал менен курчалган, б.а. дубал 
менен экиге бөлүнгөн, алар байыркы мезгилде сепил жана шахристан деп аталган. 
Мүнөздүү бир нерсе, сепилдин орто кылымдарда тараган иранча аталышы «арк» 
Александр Македондуктун доорунда эле белгилүү болгон (Квит Куций). Сыягы, ички 
дубал дегенди антик авторлору тарабынан эскерилген арк-сепил деп түшүнүү керек 
окшойт. Конуш жайлардын мындай өнүккөн структурасына, баарынан мурда, 
Фергананын ордо шаары Эрши ээ болгон. Калыбы, ушундай эле структурага Давандын 
башка шаарлары, мисалы, биз Өзгөн менен окшоштуруп жүргөн Ю шаары да ээ болсо 
керек 

Шаарлардын, атап айтканда, Эршинин урандыларын изилдөө көрсөткөндөй, конуш 
жайлардын көлөмү өтө ар түрдүү болгон. Эршиде «ички шаар» жакшы сакталган, 
сырткы дубалы азыркы Мархамат кыштагы курулганда бузулган. Эриш шаарынын 
борбордук бөлүгү 500x750 м келген тик бурчтуу дубалдар түзөт, алардын капталдары 
дүйнөнүн төрт бурчуна каратылган. Дубалдар жана аларды коргоочу мунаралар 
көлөмү 40x40x10 см келген ири чарчы кыштан тургузулган. Ички аянтта курулуштар 
дээрлик жок, анда боз үйлөр-чатырлар орун алып, мал кармалса керек. Чийки кыштан 
тургузулган айрым үйлөр гана ички аянттын бир аз гана бөлүгүн ээлеп турат. 
Коргонуучу дубалдардын ичинде көп сандагы турак үйлөр орун алган. 

Даван тибиндеги ушуга эле окшош конуш жайлар Фергананын бир катар башка 
жерлеринде да белгилүү. Бирок, алар, эреже катарында, кийинчерээк 
тургузулгандыктан алардын адепки планын изилдеп-үйрөнүү мүмкүн эмес. Мисалы, 
байыркы Ю шаарынын тагдыры ушундай, ал байыркы гана эмес, орто кылымдардагы 
курулуштар менен кийинки катмарларынын астында калган. Байыркы, аздыр же 
көптүр бүтүн бойдон сакталып калган конуштардан Ош шаарынын жанындагы Чач-
Дөбөнү, Каш-кар-кыштак шаар чалдыбарын белгилеп кетемин. Бир кыйла кечирээктеги 
калдыктардын астында калган давандык мезгилдин катмарлары Фергананын көптөгөн 
чөлкөмдөрүндө бар. Чач-Дөбөдө Эршидегидей эле окшош планды жана курулуштары 
жок ичи бош аянтты көрөбүз, бирок мындагы конуш жай көлөмү жагынан кичирээк 
келет. Кашкар-Кыштак шаар чалдыбарынын түштүк бөлүгүндө узунунан келген ири 
курулуштар ачылды. Сыягы, бул кытайлар «чэнго» деп атаган конуш жайдын тиби 
болсо керек. Конуштардын башка бир тибин кытайлар «уши» — б.а «өз алдынча турган 



жеке үйлөр — чарбактар деп аташкан. Мындай үйлөрдүн урандылары Ферганада өтө 
мол. Булардын диаметрлери ар түрдүү келип, 20 дан 100 м чейин, жапыз- дары — 1 
ден 3 м чейин жетет, ал эми этектери жайылып кеткен дөңсөөлөр болсо — кыйраган 
чоң үйлөрдүн калдыктары. Бул дөңсөөлөрдүн үстүндө чопо идиштердин, 
жаргылчактардын жана башка тиричилик буюмдарынын көптөгөн сыныктары жатат. 
Карапа али одуракай, таш күкүмдөр жана шамот кошулуп, кол менен чапталып 
жасалган, бирок мурдагылардан жакшы иштелген. Түбү жумуру чөйчөктөр көбүрөөк. 
Сырты сары же кызыл ангоб менен жабылган. Кумура түрүндөгү идиштер менен 
хумдар сейрек учурайт. Көптөгөн көрүстөндөрдөн, айрыкча ферганалык каналдардын 
курулушунда, Наманган облусунун Чартак кыштагы ченде, Фергана облусунун чоң Кува 
көрүстөнүндө, Кокондун жанында жана башка көптөгөн жерлерде табылгандардын, 
тянь-шандык усундардын түбү жумуру идиштери менен окшоштугу ачык байкалат. 
Ушул эле көрүстөндөрдө скифтердин сабы кыска, үч кырдуу жебелеринин 
кечирээктеги тиби табылды, бул жергиликтүү калктын жааны пайдаланганын 
далилдейт, бул жогорто цитата келтирилген кытай булактары менен да ырасталып 
турат. 

Көрүстөндөр, жалгыз турган үйлөр жана бекемделген конуштар тоо этектерине 
жакын жерде, негизинен Фергананын чакан тоо сууларынын жээктеринен орун алган. 
Тоолордон алыс турган мындай комплекстер Кара-Дарыя менен Сыр-Дарыянын 
ортолугундагы аймактарда бар экени белгиленди, анткени мында байыркы 
ферганалыктардын эгин талааларына суу чыгарууга ыңгайлуу болгон. Үйлөр топ-тобу 
менен, кээде, анчалык чоң эмес аянтта бир нече ондогон үйлөр жайгашып турган. 
Мисалы, Жылгын-Сай суусундагы, Кара-Үңкүр суусунун өрөөнүндөгү Акман ж.б. 
ушундай комплекстер. Даван тибиндеги конуштар негизинен түштүк жана чыгыш 
Фергана тарабында жатат, бул жерде дыйканчылык маданияты эртерээк пайда болуп, 
мында ал үчүн бир кыйла ыңгайлуу шарттар бар болгон. Башка сөз менен айтканда 
мындай конуштар байыркы аристей уруулары, мүмкүн парикандар да байырлап турган 
аймактарда өтө арбын кездешет. Бул үйлөргө караганда бекемделген шаар 
чалдыбарлары алда канча сейрек, муну түшүндүрүү оңой. Бекемделген конуштар 
өзүнчөлүү чептер болгон, негизинен согуш учурунда адамдарды, малды жашыруу үчүн 
пайдаланылган. Мындай бекемделген конуштарда үйлөрдүн урандыларындагыга 
караганда тиричилик буюмдары алда канча аз болуп чыкты, анткени мында негизинен 
адамдар дайыма эмес, убактылуу гана жашаган. Бул конуштар жамааттык-уруулук 
өзгөчөлүү чеп-конуштар болгон. 

Даван доорундагы ферганалыктар таптык коомдун стадиясында жашап турушкан, 
бирок алардын мамлекетинин экономикасы чарбанын бир кыйла эртерээктеги 
формаларын жоюп жибере алган эмес. Айрым райондордун өз алдынча ээлери болгон 
шаарларды аксакалдар кеңеши башкарган. Шаар-мамлекеттер орто азиялык антик 
тибиндеги демократиялык башкаруунун эртерээктеги формасы болгон. 

Фергана мурдагыдай эле жарым-жартылай отурукташкан мал багып өстүрүүчүлөр 
(пастухами-скотоводами) менен курчалып турган. Фергананын чыгышында хюсюнь 
уруулары жашаган. Алар чыгыш Ферганада гана эмес, Кетмен-Төбөнү жана Чаткал тоо 
кыркаларынын этектерин да мекендеп турушкан. Хюсюндарда жарым-жартылай 
отурукташкан конуштар бар экени белгиленген, алар Кетмен-Төбөдө таруу эгишкен, 
бул эрте быша тургандыгына байланыштуу (40 күндө бышып жетилген) көчмөндөр эге 
баштаган алгачкы дан өсүмдүгү болгон. Кетмен-Төбө хюсюнь урууларынын түпкү 
мекени болгон, тянь-шандык көчмөндөр дал ушул аймактан Ферганага басып 



киришкен. Хюсюнь аталышынан изилдөөчүлөр тянь-шандык усун урууларын, алардын 
батыш бутагынын аталышынын өзгөрүлгөн түрүн көрүшөт. Өздөрүнүн теги боюнча 
хюсюндар байыркы сактар менен байланышат. 

Юйту өрөөнү деп аталган Алай өрөөнүндө уш уруулары жашаган, алардын 
аталышын азыркы Ош шаары сактап калган. Уш жана хюсюнь урууларынан 
түштүгүрөөктө кытайлар атагандай гюаньду же гюйми деген көп сандаган уруулар 
жашап турган, бул тоолук кумед урууларынын антикче аталышынын бир түрү болуп 
саналат. 

Кумеддер Фергананын, мүмкүн Тохаристандын да күчтүү тасири астында турган. 
Кумеддер жарым-жартылай отурукташкан малчылар (пастухами-скотоводами) болгон, 
ошондой эле дыйканчылык жана аңчылык менен да шугулданышкан. Алардын Алайда 
(Кызыл-Коргон) жана Чоң-Алайда (Дароот-Коргон) жашоо-турмуштарынын издери 
табылды. Бул мезгилде алар скиф доорунун маданиятын жандандырышкан. Кытайлар 
бул урууларды, хюсюнь жана уш сыяктуу эле сак тегиндеги уруулар деп аташып, 
алардын көчмөн-усундар менен этнографиялык окшоштуктарын белгилешкен. 

Ошентип, эгерде кытайлар ферганалыктарды Орто Азиянын байыркы отурукташкан 
калкы менен, баарынан мурда, Согдунун жана Бактриянын калкы менен 
салыштырышкан болсо, тоолук малчы калкты (пастушеское население) алар теги 
боюнча сактар жана усундар менен, б.а. Тянь-Шандын байыркы калкы менен 
байланыштырышат. 

Кытай жана антик жазма булактарынын маалыматтары жана археологиялык 
материал боюнча аныкталган Давандын ушул белгилери б.з.ч. IV—II кылымдардагы 
Фергананы мүнөздөп турат. Бирок б.з.ч. II к. акырында жана I кылымда Фергана эки 
окуяга аны кытайлардын жеңип алышына жана чыгыш урууларынын кыймылына 
байланыштуу олуттуу өзгөрүүгө учурайт. Чжан Цянь Кытайга орто азиялык ээликтер 
жөнүндөгү кабарды жеткизгенден кийин кытай императору Ву-ди бул өлкөлөр менен 
өз ара элчилик байланыштар менен ыраазы болбой, аларды өз бийлигине баш 
ийдирүүнү жана «Улуу жибек жолун» уюштурууну чечет. Ушундай максат менен ал 
Чыгыш Түркстанды жеңип алууга, андан кийин Ферганага басып кирүүгө аракеттенет. 
Бул согуштук иш-чаранын башына гуннуларга каршы жортуулдарда даңкы чыккан, 
көрүнүктүү кол башчы Ли Гуан-Лини коёт. 121—119-жж. жолу болбогон гуннулар кытай 
аскерлерине өз планын ишке ашырууга тоскоолдук кыла алган эмес. Ли Гуан-Ли б.з.ч. 
104—102-жж жана 101—99-жж. Ферганага эки жолу басып кирет. Биринчи жортуул 
ийгиликсиз аяктайт. Аскерлеринин олуттуу бөлүгүнөн жолдо ажырап калган Ли Гуан-Ли 
Ферганага жетишерлик аскер күчтөрүн алып келе албагандыктан ферганалык 
аскерлердин соккусу астында чегинип кетүүгө, өздөрү басып алган жападан жалгыз Ю 
шаарын кайра өткөрүп берүүгө аргасыз болот. Экинчи жүрүш Ли Гуан-ли үчүн бир 
кыйла ийгиликтүү аяктайт. Ал чыгыш шаары Юну (Өзгөндү) айланып өтүп, борбор шаар 
Эршини камоого алат. Согуштун жогоруда айтылып өткөн себептеринен башка да, 
кытайлардын бул согушту баштоого ферганалык жылкыларды алууга умтулуусу да 
түрткү болгон. Ферганалыктар өжөрлүк менен коргонушат, бирок акырында алардын 
борбор шаарын Ли Гуан-Ли курчоого алат. Кырк күн камалап тургандан кийин, 
кытайлар шаарга келүүчү сууну буруп жиберишип, тышкы дубалды бузуп киришкенде 
да, ферганалыктар өз падышасы Мугуа менен бирге ички шаарда каршылык 
көрсөтүшүп, каңгүй уруулары (Сыр-Дарыя) тараптан жардамга кол келип калабы деп 
күтүп турушат. Ферганалыктарда азык түлүктүн кору мол экенин, жана өзүлөрүн 
кудуктун суусу менен жабдый аларын билишкендиктен, кытайлар шаарды камалоону 



токтотушуп, давандыктар аларга кармап беришкен Мугуанын керт башы менен ыраазы 
болушуп, бир нече ондогон айгыр жана 3000 бээ алышат да, ферганалык атактуу 
тукумдан чыккан Моцай деген аксакалды өздөрүнүн акими кылып дайындашат. Ли 
Гуан-Линин армиясынын отрядарынын бири Ю шаарын алат. Бул жортуул кытай 
императору тарабынан жогору бааланып, ага катышкан аскерлерди марттык менен 
сыйлайт. Бирок кытайлардын Ферганадагы ийгиликтери бекемделген эмес болучу. 
Абдан эле шайы оогон кытай аскерлери кеткенден кийин (Кытайдан 60000 адам 
чыгып, анын 10000 ге жакыны гана кайтып келет, 30000 ат, 100000 өгүз, 10000 эшек, 
качыр жана төө болсо, 1000 гана жылкы кайтып келген) давандыктар Моцайды 
өлтүрүшүп, Мугуанын иниси Жишанды (башка бир булак боюнча Чаньфын) 
башчылыкка дайындашат, бирок тең укуктуу мамлекет катарында Кытай менен 
элчилик байланыштарын уланта беришет. Чаньфын Кытайга тяньма тукумундагы эки 
жуп жылкыны алман катарында жөнөтүп турат. Мындан башка да кытай элчилери 
бедени жана жүзүмдү алып кетишет. 

Кытайдын жортуулдары Фергананы баш ийдире алган эмес. Ал өзүнүн өз 
алдынчалыгын сактап калат, бирок бул узакка созулбаса керек. Ошол эле б.з.ч. I 
кылымда ал өз алдынча мамлекет катарында Орто Азиянын саясый картасынан жок 
болуп кетет. Фергананы өзүнүн системасына кошуп алган жаңы күч пайда болот, ал күч 
кушан мамлекети болгон. 



III бап 
КУШАН «СЕПИЛДЕРИ» 

 «Лона бул байыркы Даван ээлиги, 
Гуйшань шаарындагы ордо». 

Вэйшу 
        
       Жазма булактар кушан мамлекетинин пайда болушун өтө эле начар чагылдырган. 
Алгачкы стадияларда, б.з.ч. II кылымда эле, Сыр-Дарыя менен Согдунун түндүк 
урууларын гректик-бактриялык үстөмдүккө каршы бириктирүү иши жүрүп жаткан 
учурда бул бирикмеде аси уруулары башкы ролду ойношкон. Антик авторлору бул 
аталыш менен кытайларга усун катарында белгилүү болгон урууларды аташкан. 
«Тохарлардын падышалары» усундардын батыш бутагынан, б.а. кушан мамлекетинин 
негизги уюткусун түзгөн Сыр-Дарыя урууларынан чыккан. Тохар конфедерациясынын 
династиялык, саясый аты кушан же кусан болгон. Бул аталыш Чыгышта, Тянь-Шадын 
айланасында кеңири тарап, аты өзгөртүлүп айтылган усундардын эле дал өзү болгон. 
Кусан (кушан) аталышы чыгыш ферганалык хюсюнь урууларынын аталышы менен 
үндөшүп турат. Б.з.ч. II кылымдын экинчи жарымынан бери тарта Ферганадан Сыр-
Дарыяга чейинки аймакта усундардын батыш бутагынын жогорулашы башталат, ал 
эми алардын чыгыш бутагы гуннулардын соккусу астында улам көбүрөөк алсырай 
берет. Гуннулардын кысымы астында жана өз ичиндеги чыр-чатактардын 
натыйжасында усундардын батышка сүрүлүшү булактарда ачык көрсөтүлөт. Алсак, 
мисалы, кытайдын улуу Хан династиясынын (б.з.ч. 202-ж. — б.з. 8-ж.) тарыхында 
усундардын ээлеринин бири Бихуаньчжи «80000 адамдан турган өз букараларын 
алып, түндүккө каңгүйлөргө ооп кетти» деп айтылат. Бул б.з. 1-жылында болгон. 
Мындай көчүп кетүүлөр кийинчерээк да, сыягы, мурда да бир нече жолу болуп турган. 
Белгилүү болгондой, усундар Тянь-Шанга өз бийлигин орноткондо алар түштүк-
батышка сактар менен юечжилерди сүрүшкөн, алардын бир бөлүгү, баарынан мурда, 
сактар Фергананын түштүгүндө жаткан тоолуу өрөөндөрдү байырлап туруп калышкан. 
Усундардын Ферганага тийгизген таасири Даван мезгилинде болгон. Усун тибиндеги 
эстеликтер Ферганада ачылып, алар өкүлдөрү болгон бул маданиятты айрым 
археологдор (М. Е. Массон, Т. Г. Оболдуева) даван маданияты деп аташты. Ошол эле 
усун маданиятынын калдыктары Ташкен облусунда, Ташкен каналынын курулушунда 
табылды. Бул маданиятты таап, изилдеп чыккан А. И. Треножкин аны биринчи ачылган 
жердин аты боюнча бургулюк маданияты деп атады. 

Мына ошентип, батышта усундардын таасири узакка созулуп, туруктуу болуп 
турган. Ал эми Тянь-Шанда б.з.ч. 49-ж пайда болгон гуннулар өз позицияларын 
биротоло бекемдеп алганда, ал эми б.з. I—II кылымдарында биротоло бекемделип 
алышкан усундар кушан мамлекетинин курамына кирип, алар кушандарга 
династиянын атын жана бийлик титулун (кушандарга усундар менен бирге алардын 
бийлик титулу -жабгу да кирет) беришет, Фергана болсо Хюсюнь облусу деп аталат. 

Тянь-Шанда усун аталышы жок болуп кетет (бирок уруулардын өзү эмес), 
Ферганада болсо Даван аталышы жок болот. Б.з. башына чейин Фергананын жаңы 
мамлекеттик формаларынын түзүлүү процесси жүрөт. Фергана өз алдынча, жигердүү 
бөлүгү катарында кушан мамлекетине тартылат. 

Фергананын кушан мезгилинин тарыхында адегенде усундар, андан кийин 
гуннулар олуттуу роль ойношкон, гуннулар усундар талкалангандан кийин алардын 



аймагын гана ээлеп албастан, алардын саясый функциясынын өкүлдөрү да болушкан. 
Алар Фергананын көчмөн мал чарбачылыгына негизденген эң жакын кошуналары да 
болгон. 

Фергананын кушан мезгили — кул ээлөөчүлүк мамилелердин гүлдөшүнүн мезгили. 
Мамлекеттин экономикасын чарбанын ошол эле тармагы — сугат дыйканчылыгы 
менен мал чарбачылыгы түзгөн. Кен казып алуу өнөр жайы кескин жогорулайт. 
Мисалы, Хайдаркан аймагындагы сурьма өндүрүлгөн байыркы жайдын датасы кушан 
мезгилинин буюмдары менен белгиленет. Сыягы, кулдардын бар болушу оор эмгек 
менен байланышкан кен казып алуу өнөр жайынын кеңири өнүгүшүнө мүмкүндүк 
берсе керек. Кул эмгеги жамааттык-уруулук байланыштарды бузуп, айрым 
патриархалдык үй-бүлөлөрдүн өз алдынча жашап турушуна өбөлгө болгон. Бул 
археологиялык изилдөөлөр тарабынан ачылып, катталган конуш жайлардын жаңы 
мүнөзү менен ачык ырасталып отурат. Азыркы «дөбө» түрүндөгү, бекемделген, өз 
алдынча турган үй-сепилдер кушан мезгили үчүн типтүү болуп саналат. Кушандык 
бекемделген үй-сепилдер давандык үйлөрдөй анчалык жыш жайгашкан эмес. Булар 
уруулук-жамааттык конуштар эмес, өз алдынча турган патриархалдык-уруулук үй-
бүлөлөр. Давандык кыштактарга караганда «чачынды» түрдө жайгашкан ушундай үй-
бүлөлүк үй-сепилдер кечирээктеги феодалдык сепилдерге караганда көбүрөөк 
кездешет. 

Кушандык бекемделген үйлөр кеңири аянттарды жана көптөгөн жаңы аймактарды 
ээлеп турган. Даван конуштары менен салыштырганда кушан конуштары Фергананын 
бүткүл түздүгүн, Сыр-Дарыя менен Кара-Дарыянын бойлорун, ошондой эле тоо 
сууларынын жээктерин туташ ээлеп турган. Үйлөр калың мунара түрүндө болуп, ири 
чийки кыш же бакса менен тургузулган, алар курчалган жалдын дубалынын ичинде 
турган. Үйдүн өзү бийик пайташтын үстүнө курулган. Бул үчүн көп учурда эски 
урандылардын, мисалы, даван мезгилиндеги бузулган турак үйлөрдүн урандылары 
пайдаланылган. Кээде, мындай жасалма же табигый дөңсөөлөрдө көлөмү 50x25x10 см 
болгон кыштан платформа түптөлүп, андан кийин анын үстүнө үй тургузулган. Үй 
жашоочу жана душмандардан коргонуучу жай болгон. Мында күндөлүк турмуш-
тиричилик өтүп, диний ырым-жырымдар өткөрүлгөн. Фергана боюнча бардык жерде 
ушундай бекемделген үйлөрдүн таралышы ирригациялык системанын өнүккөнүн 
далилдейт. Мунун натыйжасында жаңы аймактарда дыйканчылык маданияты пайда 
болгон. Кушан конуштары таралган жайлар көрсөтүлгөн картаны изилдеп көрүшүп, 
изилдөөчүлөр кушандардын, алар менен бирге дыйканчылык менен кол өнөрчүлүктүн 
тоолуу аймакты карай жылып отурганын белгилешкен. Кыргыз ССРинин Жалал-Абад 
облусунун Алабука жана Караван райондорундагы, Намангандан түндүктөгү (Чаткал 
тоо кыркасынын түштүк бетиндеги) эстеликтер ушундай эстеликтер. Кушан 
«сепилдери» Түркстан тоо кыркасынын тоо этектеринде, андан түштүгүрөөктөгү 
Күлчөдө, Өзгөндүн сыртындагы Кара-Дарыянын жогорку агымынан ж.б. жерлерде 
кездешет. Кушан мезгилинин бир кыйла бийик тоолуу конуштары биз тараптан Памир 
трактынын 104 -км де, бийиктиги боюнча байыркы дыйканчылыктын чегинде, деңиз 
деңгээлинен 2500 м ге жакын бийиктикте белгиленди. Кушандын кол өнөрчүлүк 
буюмдарынын үлгүлөрү андан ары кирип тараган. 

Кушандардын тушунда кол өнөрчүлүк да бийик жогорулоону жана техникалык 
прогрессти башынан кечирет. Жакшылап эленип тазаланган чоподон жасалган, жакшы 
бышырылган, сырты кызыл боёк менен боёлгон, жакшы жалтыратылган идиштер ошол 
учурдагы Фергана үчүн типтүү келет, бир катар учурларда идиштер лак менен 



жаркырата жука жабылган. Карапа чыгырыгында техникалык чеберчилик менен 
жасалган идиштер, алардын стандарттуу формалары кол өнөрчүлүктүн үй 
чарбачылыгынан бөлүнүп чыгып, анын өндүрүштүн өз алдынча тармагына айланганын 
айгинелейт. Кушан мезгилиндеги Фергананын экономикасындагы ушул үч жаңы 
факты: 1) кен өндүрүү өнөр жайы, 2) Фергананын чоң дарыяларын пайдаланууга 
байланышкан жаңы ирригациялык тармактарды куруунун негизинде дыйканчылыктын 
кеңейиши, 3) кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү — кушандардын Фергананын чет-жакаларын 
оторлоштуруу жана сооданын өнүгүшү үчүн шартты пайда кылган. Булар — кушандык 
Фергананын экономикасынын мүнөздүү белгиси болуп саналат. Баса белгилей турган 
маанилүү нерсе, анын гүлдөп-өнүгүшү экономикага кул эмгегин кеңири киргизүү жана 
кул ээлөөчүлүк мамилелердин өнүгүшү менен байланыштуу. 

Ошол мезгилдеги Фергананын саясый борбору Түндүк Ферганада орун алып турган 
кытайча Гуйшань, б.а. Кушан деп аталган Касан шаары болгон. Анын урандылары бүгүн 
да сакталып турат. Байыркы Касан «көчмөн» жана «отурукташкан» Фергана чектешкен 
жерде, Алабука бөксө тоолору Фергананын түздүктөрүнө өткөн жерде, Чаткал тоо 
этектериндеги өрөөндөрдүн акыркы урчугунда турган. Фергананын бул экинчи ордо 
шаары (Эрши шаарынан кийин) көчмөндөр менен дыйкандардын союзунун, 
Фергананын аскердик-саясый жана экономикалык күчтөрүнүн союзунун символу 
сыяктуу болгон. Байыркы Касан — ири чийки кыштан, бийик платформага тургузулган, 
калың дубал жана аң менен курчалган сепил. Шаар алгач анчалык чоң эмес, 160 м х 
120 м келген аянтта турган, анын сепили 60 м х 40 м аянтты ээлеген. Дубалдын 
кубаттуулугун мурда шаар турган, азыр Касан-Сай деп аталган суунун жээгиндеги 
кашаттын жары менен ого бетер күчтөнткөн. Сепилде «от үйү» (алаухана) тибиндеги, 
зороастриялык ыйык очок өчпөй күйүп турган оту бар храм орун алган, ал очоктон ак 
түстөгү күлдүн калың катмары калган. Касандагы от үйүн Шахристани (XII к. автору) да 
белгилептир. 

Чептин ичинде ошол эле кыштан курулган, сүйрүрөөк келген, төбөсү дубалдын 
башын кыштарды улам ичти карай кынап отуруп жабылган (коробовым сводом) турак 
үйлөр орун алган. Азык-түлүктөрдү шаардын тургундары цилиндр же алмурут 
формасындагы ороого сакташкан. Мындан башка да, жерге көмүлгөн хумдарды 
пайдаланышкан. Алсак, Касандан алыс эмес жерде курулуш иштери жүрүп жатканда 
жерге көмүлгөн ондогон хумдар табылган; байыркы адамдар аларга өз азык-
түлүктөрүн сакташкан. Экономикалык эмес, согуштук-саясый борбор, ордо-шаар Касан 
өзүнүн архитектурасы жана жашоо-турмушу боюнча жупуну болгон. Шаар б.з.ч. II 
кылымда эле, эски давандык конуштун ордунда пайда болот; бул жөнүндө сепилден 
табылган кызыл жана кара боёк менен жабылган, типтүү кушандык «бокалдардын» 
сыныктары айтып турат. Касан б.з. биринчи кылымдарына чейин жашап турса керек, 
ошол учурда ал ылдыйлай баштаган. Биз бул төмөндөөнү кушан мамлекетинин 
борборлорунун, юечжилер баш көтөрүп чыгып, Хорезмдин саясый бийлигинин 
кеңейишинин натыйжасында, мүмкүн, Зеравшанга көчүрүлүшү менен түшүндүрөбүз. 
Фергана эртерээктеги кушан мамлекетинин борборунан (көптөгөн борборлордун 
бири) чет-жакага айланат, бул «чет-жакада» калуу баарынан мурда Касандын 
төмөндөшүнөн көрүнгөн. 

Биз бул мезгилдин дини жана жалпы эле рухий маданияты жөнүндө аз билебиз. 
Давандыктардын турмушу жупунулугу жана сарамжалдуулугу менен айырмаланган. 
Тиричилик буюмдарында, атап айтканда, эмеректерде жасалгалар дээрлик жок. 
Оюлуп түшүрүлгөн кыйшык сызыктар түрүндөгү көркөм көчөттөр сейрек учурайт. 



Даван мезгили үчүн шаман культунун калдыктары али да мүнөздүү болсо, — муну 
Аравандагы аскадагы сүрөттөр көрсөтүп турат, — кушан мезгили үчүн зороастрия 
дининин пайда болушу мүнөздүү экени шексиз, бул жөнүндө, баарынан мурда, 
Касандын культ очогу айтып турат. Алда канча кечирээк мезгилде да зороастризм 
ферганалыктардын негизги дини болуп кала берген. Сох аймагында, байыркы Сары-
Коргон шаар чалдыбары ченде чоң зороастриялык көрүстөн белгилүү, ал эми Орто 
Азиянын дини боюнча орто кылымдык тарыхчы Шахристани Касан жөнүндө жазып, 
анын тургундары — магдар, сыйкырчылар жана отко сыйынышат деп белгилейт. Отко 
сыйынуучулар жөнүндөгү эс тутум ушунчалык күчтүү дейсиңер, ушул тапта да 
Фергананын ислам мезгилине чейинки көпчүлүк эстеликтерин жергиликтүү калк 
«мугдарга», б.а зороастриялык магдарга (сыйкырчыларга) таандык кылышат. Ушул 
себептүү Касандын урандылары да, баарынан мурда, Муг-Тепе («магдардын дөбөсү) 
деп аталат. Мүмкүн, 1899-ж. эле Сох ченде табылган жыландын скульптуралык сүрөтү 
зороастриялык культтун дагы бир далили болсо керек. 

Кушан мезгилинде, өзүнүн «автономдуулугуна» карабастан Фергана жалпы орто 
азиялык тарыхый процесске тартылат. Бул жөнүндө кол өнөрчүлүк өндүрүшүнүн 
жалпы орто азиялык тиби — карапа, зороастрия дини жана архитектуранын айрым бир 
ыктары (чийки кыштан тургузулган стилобаттар) далил болуп турат. Бирок, байланыш 
ушуну менен эле чектелет. Ал эми калгандарынан болсо, а түгүл зороастризм 
культунун көрүнүштөрүнүн формалары боюнча да, Фергана өз алдынчалуу бойдон 
кала берген. Муну Ферганада эч кандай терракоталардын — зороастриялык пантеонду 
чагылдырган культ статуэткаларынын жоктугу жана Орто Азияда, мисалы, Согду менен 
Хорезм үчүн өтө мүнөздүү болгон жергиликтүү культтар жетишерлик далилдеп турат. 

Фергананы көчмөн уруулардын, Тянь-Шандын жана ага канатташ аймактардын 
жаңы ээлери гуннулардын курчап турганы анын ошол учурдагы өзгөчөлүгү болгон. 

Мурдагы келгиндер — сактар менен усундар — ферганалык маданияттын таасирин 
баштарынан кечиришкендей эле, гуннулар да анын таасирине кабылган. Гунну- 
лардын эстеликтери Ферганага чектеш аймактарда, мисалы, Талас өрөөнүндө (Кеңкол, 
Беш-Таш) жана батыш Тянь-Шанда (Арпа) бар экени белгилүү. Гуннулардын кирип 
келишинин издери түндүк Ферганада, Афлатунга жакын ченде, түштүктө Исфарада, 
батышта Ширин-Сай чөлкөмүндө, Фархад ГЭСинин жанында бар. Фергананын гунну 
доорунун эстеликтери, Ташкен оазисиндегидей эле, өлүк өрттөлбөй коюлган 
катакомбалар түрүндө жолугат, алардын расалык тибиндеги моңголоид белгилери 
ачык байкалат. Өлүктүн жанындагы буюм-тайымдарда жергиликтүү формада, 
жергиликтүү ык менен жасалган, ошондой эле көчүп-конуп жүргөнгө ылайыктуу, 
кадимки көчмөндөрдүн көп сандагы идиштери да учурайт. Ширин-Сай көрүстөнүндөгү 
буюм-тайымдарды талдап чыгуу көчмөн гуннулардын маданиятынын ферганалык, бир 
кыйла даражада ташкендик жергиликтүү маданият менен аралашканын көрсөттү. 
Кызыл түстө жалтыратуу, жөнөкөй ийри-буйру, сыягы, аккан сууну билгизген чиймелер 
Фергана менен болгон байланышты, Ташкен менен байланышты — баарынан мурда, 
айбанат түрүндөгү туткасы бар чөйчөктөр көрсөтүп турат. Н. П. Остроумов, Г. В. 
Григорьев, Т. Г. Оболдуева жана А. И. Тереножкин тарабынан Ташкен оазисинде ачы- 
лып, изилденген жана табылгалардын негизги орду боюнча «жун» маданияты деп 
аталган көп сандаган ушул типтеги катакомбалар бул аймактын жаңы тургундарынын 
турмушунун жоокерлик мүнөзүн жана алардын жергиликтүү калк менен тыгыз 
байланышта болгонун айгинелейт. 



Ширин-Сайдагы жана батыш Фергананын байыркы кушан конушунда — Мунчак-
Дөбөдө, ошондой эле түштүктө Исфарада табылган эстеликтердин арасында бир нече 
эң сонун буюмдар бар. Алсак, кенже Хан династиясынын (б.з. 24—219-жж.) кытай 
тыйындарынын табылышынан отурукташуунун белгиси жана Согдунун Фергана облусу 
менен чектеш жаткан Усрушан (азыркы Ура-Төбө менен Жизактын борбору) жана Шаш 
(Ташкен оазиси) аркылуу тийгизген таасири ачык байкалат. Бул таасир батыш 
Фергананын (Ленинабад меридианынан чыгышыраакта эмес) конуштары боюнча 
белгилүү болгон терракотада чагылган. 

Чоң-Алайдын тоо аралык өрөөнүндөгү гуннулар өздөрүнүн көчмөндүүлүк бейнесин 
көбүрөөк сактап калышкан. Бул гуннулар мурда эле Страбон менен Птолемейге 
фрундар же тоорндар деген аталышта белгилүү болгон. Алар Имай (Имаус) тоосунун 
этегинде, б.а Памирдеги Заалай тоо кыркаларынын этек-жакаларында жашаган. Чоң- 
Алай өрөөнүндө биз үч жерде гуннулардын бейиттерин ачтык (Кургак, Кызыл-Туу жана 
Мааша), булардын кийинки экөөндө жергиликтүү кумед калкы менен 
аргындашуусунун белгилери ачык байкалды. 

Гуннулардын келгин калкынын чыгыш жана көчмөн мүнөзү шек туудурбайт. Бул 
жөнүндө моңголоид расалык тиби, бейиттин курулушу жана буюм-тайымдары, 
чарбасы менен турмуш-тиричилигинин жалпы мүнөзү айтып турат; алар Ширин-Сай 
некрополунун эстеликтеринде жана жун маданиятына караганда жергиликтүү 
уруулардын таасирине азыраак даражада кабылышкан. 

Гуннулардын Орто Азияга, атап айтканда көрсөтүлгөн райондорго басып кириши 
түрк этногенезинин күчөшүнө алып келген. Уруулардын түркий тилдүү топтору жана 
Орто Азиянын азыркы түркий тилдүү калкына, мисалы өзбектерге, айрыкча казактар 
менен кыргыздарга мүнөздүү болгон маданий бейне калыптана баштайт. Бул процесс 
тоолуу Ферганада алда канча ийгиликтүү жүргөн, анткени мында ага көчмөн калктын 
чөйрөсү ыңгайлуу шарт түзгөн, ал эми Фергананын түздүктөрүндө бул процесс азыраак 
ийгилик менен жүргөн, себеби, мында гуннулар жергиликтүү калк менен күчтүү 
жуурулушуп кетишкен. 

Ферганадагы кушандардын «сепилдери» усундар менен гуннуларга каршы 
ийгиликтүү туруштук берген. Алар Фергананын экономикасынын жаңы багытын — 
чарбанын кул ээлөөчүлүк түрүнүн өкүлдөрү болушкан. Көчмөндөр менен согуштук-
саясый союздаштыкта мамлекет чыңалып, өлкөнүн өнүгүшүн камсыз кылып, өзүнүн 
автономдуулугун сактап турган. Бирок эми Фергана мурдагыдай чоң тышкы саясый 
ролго ээ болбой калган эле. Тянь-Шандын, Фергананын жана Ташкен оазисинин 
көчмөндөрүнүн күчү менен Орто Азия урууларын бириктирген кушан мамлекетинин 
генезисинде олуттуу ролду ойноо менен, ал чыгыш келгиндеринин жаңы массасы — 
гуннулар тарабынан тосулуп, бөлүнүп калгандыктан андан аркы биринчиликти Хорезм 
менен Согдуга өткөрүп берет. Мына ушул экинчи гунну этабында кушандык Фергана өз 
ичине олуттуу массадагы чет-жакадагы келгин гуннуларды сиңирип, акырындык менен 
түрк этногенезисине тартыла берет. III—IV кк. Фергананын кушан мезгилинин аякташы 
анын түрктөшүүсүнүн башталышы болгон, анын ийгилиги VI—VIII кк окуялар менен 
аныкталган болучу. 



IV бап 
ТҮРКТӨР МЕНЕН АРАБДАРДЫН ОРТОСУНДА 

«Ээсинин турган жайы — Сигянь шаары, Чженьчжу суусунун түндүк тарабында алты 
чоң жана жүзгө жакын кичине шаарлар бар». 
Таншу 

Батыш түрк кагандыгы усун эпопеясын кайталады. VI к. акырында Жети-Суунун 
талаалары менен Тянь-Шандын тоолорунда пайда болгон батыш түрк мамлекети 
көпкө узабай өз бийлигин Ферганага да таратат. Батыш түрктөрүнүн «ордолук» өрөөнү 
Ферганага коңшу жаткан Талас суусунун өрөөнү болгон. Ушул жактан түрктөр түздөн- 
түз Кетмен-Төбө же Чаткал аркылуу Ферганага чабуул коё алмак. Түрктөрдүн Фергана 
менен болгон өз ара тыгыз байланышын алардын Чаткалдын түштүк беттериндеги, 
мисалы, Наманган облусунун түндүгүндөгү Унгар тоосу чендеги көрүстөндөрү 
далилдеп турат. VII к. орто ченинде түрктөрдүн Ферганага чабуулу жөнүндө кытай 
булактары кабарлайт. Фергана ал булактарда Лона, Полона жана Боханьна деп аталат. 
V к. Фергана Кытай менен кез-кезде элчиликтерди алмашып турган экинчи даражадагы 
борбор болгон. 479-жылдагы элчилик белгилүү, ошол жолу ферганалыктар өздөрүнүн 
атактуу жылкыларын жиберишкен. Бул окуя кытай элчилери Тун Юань менен Гао Мин 
усун, Фергана жана Шаш өлкөлөрүнө келип кеткенден кийин бол гон. Ушул эле 
чыгармаларда — вэй (386—580) жана суй (580—619) династияларынын кытай 
тарыхында Фергана бирдей сүрөттөлүп, ал Бохань деген аталыш менен белгиленет. 
Кытай авторлору Фергананын байыркы убакта Кюйсэу деп аталганын, 
башчысынын титулу — чжаову (жабгу) экенин, VI (?) кылымдын акырында, VII 
кылымдын башында анын башкаруучусу Алици деген неме болгонун белгилөөнү 
зарыл деп табышкан. Ордосу айланасы төрт ли (2 км) келген шаар болгон. 
Башкаруучусунун тактысы алтын кочкор түрүндө болуп, анын аялы таажы кийип 
жүргөн. Өлкөдө көптөгөн киноварь, алтын жана темир өндүрүлгөн. 

Бул баяндамада Фергананы Кучар менен жакындаштыра турган бир катар белгилер 
бар; мында Кучардын ээси арстан түрүндөгү алтын тактыда отуруп, батыш түрк 
каганындай башын тасма менен байлап алган. Бул жалпылык, сыягы, Кучар менен 
Фергананын түрктөргө баш ийгендиги менен байланыштуу болсо керек 

Түрктөрдүн жигердүү кийлигишүүсү жөнүндө түз далилдер да бар. Алсак 627— 649-
жж. шуниши уруусунан чыккан Ашина деген түрк Фергананы жеңип алып, анын Ебочжи 
деген уулу Гесай (ошол эле Касан) шаарынын ээси болуп калат; Фергана ошол тапта 
кош бийликти башынан кечирет. Фергананын башка бир бөлүгүндө, түштүктө Хумынь 
(Кумыр?) шаарында байыркы ферганалык династиядан чыккан — Аляошень ээлик 
кылып турса, ошол эле убакта Фергананын түндүгүндө түрктөр байырлаган. Кушан 
тегиндеги династия б.з. III кылымынан бери тарта үзгүлтүксүз башкарып турат. Түрктөр 
659-ж., сыягы, убактылуу болсо керек, Фергананын үстүнөн бийлигин жоготуп 
койгондо Гесай шаарынын чөлкөмү кайрадан гунну мезгилине чейинки байыркы 
аталышы боюнча Хюсюнь деп аталганы кокустук эместир. Бул «кош бийликти» VIII 
кылымдын (Хой Чаонун саякаты — 726-ж.) кытай булагы белгилеп, Сыр-Дарыянын 
түндүгүндөгү дубан түрктөрдүн бийлиги астында, түштүгүндөгүсү — арабдардын 
(тезиктердин) бийлиги астында турарын кабарлайт. Фергананын ушундайча экиге 
бөлүнүшүнө байланыштуу Хумынды балким түштүк Ферганадан издөө керектир? 

Түрк бийлиги саясый борбор катарында Касандын маанисин убактылуу болсо да 
жогору көтөрөт. Бул жөнүндө Касандын урандылары да айтып турат. Шаардын эски 



бөлүгүнөн чыгышты карай мунаралар менен бекемделген калың дубалдан «сарайды» 
курчаган кашаа курулат. Дубалдар курулуштун борбордук бөлүгүн карай кеткен таш 
пандус боюнча аянтка чыкчу жерди тосуп турат. Дубалдар жана мунаралар менен 
курчалган аянтта эч нерсе курулган эмес. Мында, сыягы, чатырлар жана ээсинин 
тактысы турса керек; бул аянт айланадагы аймактан жана эски шаардын үстүнөн 
жогору көтөрүлүп турат. Биздин казууларыбыз эски шаарда да курулуштар 
башталганын, ал үйлөрдүн калдыктарын, өзүнө мүнөздүү буюм-тайымдарды, мисалы, 
түрктөрдүн дордогой карапасын белгиледи. Айвандары бар төрт бурчтуу үйлөрдүн 
пландары түзүлө баштайт. Курулушта кыш менен катар, гувалектерди, негизинен 
баксаны пайдалана баштаган. Бирок маданиятынын бейнеси кушан мезгилиндегиден 
алда канча кедей: карапа буюмдардын сапаты начарлап кеткен. Түрктөр өздөрү менен 
кошо үй кол өнөрчүлүгүнүн өз салтын — түбү жумуру, дордогой келген, убактылуу 
кемегелерде пайдаланыла турган идиштерди ала келишет. Идиштер кертик-кертик 
өрмө түрүндөгү чаптама рельефтүү көркөм көчөт менен кооздолгон. Фергананын 
жалпы экономикасы бузулат. Коомдук мамилелердин алмашылганын мүнөздөөчү 
калктын жайгашуусунун тиби акырындык менен өзгөрүлүп отурат. Кушан 
«сепилдеринин» ордуна эми шаарлар оазистердин бүткүл экономикасын өз кучагына 
алып турган, оазистердин борбору катарында чыга баштайт. Ордо-шаар жана 
согуштук-саясый күчтөрдүн борбору болгон Касан менен өлкөнүн экономикалык 
борбору болгон Сигянь-Ахсыкет шаары атаандаша баштайт. Кытайлардын маалыматы 
боюнча, оазис-шаарлардын саны алтыдан ашкан эмес, ал эми баардыгы болуп 
Ферганада 100 гө жакын шаар болгон. Мына ушулардын баардыгы аймактын айрым 
ээлик- терге «борборлоштурулганын, алардын экөөсү — Гесай жана Хумынь — VII к. 
башы ченде жалпы ферганалык саясый бийликке ээ болуп турганы жөнүндө билдирет. 

Конуштарды «чогултуу» сыяктуу бул процесс Кува оазисинде бизге ачык байкалды, 
мында Кува шаары пайда болгон, айланадагы элеттик жерлерде бекемделбеген, 
көптөгөн айылдык конуштардын урандыларынын арасында феодалдык чептин 
урандысы көтөрүлүп жатат (Караван, Жаңы-Ноокат району, Ош обулусу, Кыргыз ССРи). 
Шаардык типтеги конуштардын түзүлүү процесси айрым кушандык «сепилдердин» 
базасында Некада (Наукат) шаарынын кандайча түзүлгөндүгү изилденген. Бул 
шаарлардын кушандык жерпайы бардык жерде, Өзгөндүн, Куршабдын, Коргошун- 
Дөбөнүн, Ак-Буура шаар чалдыбарынын (Ош облусу), Хакулабад шаар чалдыбарынын 
(Анжыян облусу), Ахсыкеттин (Наманган облусу) жана дагы көптөгөн урандылардын 
төмөнкү катмарларында жолугат. 

Экономикасында мал чарбачылыгы (төөлөр, качырлар, кой, жылкы), дыйканчылык 
(атап айтканда пахта) жана кол өнөрчүлүк (токуучулук, карапачылык) олуттуу мааниге 
ээ болуп турган. Кушан маданияты ферганалык орто кылымдардын маданиятынын эң 
жакын «түпкү теги» болуп саналат. Түрктөрдүн жеңип алышы менен жаңы этапка өтүү 
башталат. 

VII к башы ченде батыш түрк каганы Тунябгунун тушунда башталган түрктөрдүн 
убактылуу бийлиги 656-ж. аяктап бүтөт. Андан кийин, сыягы, убактылуу тыныгуу болуп 
туруп, кушан династиясы кайрадан «калыбына келтирилет». Мунун канчалык узак 
жашап турганын айтуу кыйын. Түрктөр өздөрүнүн Талас менен Чаткалдагы 
плацдармдарына таянуу менен, Фергананы көз жаздымда калтырган эмес. Эң болбоду 
дегенде, 659-ж. кийин Фергана жергиликтүү династия тарабынан башкарылып калат. 
Бул династия VII к. аягындагы жана VIII к. башындагы татаал саясый кырдаалдарда 
айла-амал менен жол таап турат. Абалдын татаалдыгы Таң Кытайынын экспансиясы, 



Чыгыш Түркстанда Тибеттин убактылуу жогорулашы, алардын Орто Азияга чабуулу 
менен түшүндүрүлөт. Фергананын өз алдынчалыгы анын ээсинин титулу -ихшид деген 
жергиликтүү титул менен белгиленип турат. Ферганалыктар өз өлкөсүн 715-ж Кутейба 
өзү Ферганага баштап келген арабдардан коргошот. Ферганада Кутейба каза таап, 
ошол жерде көмүлөт. Ушул күнгө чейин жергиликтүү калк анын бейитин Жалал-Кудук 
(Анжыян) району ченден көрсөтүшөт. Арабдарга каршы күрөштө ферганалыктар батыш 
түрктөрүнүн жана Чыгыш Түркстандагы кытай гарнизондорунун күчүн пайдаланышат. 
Бирок Кытайга таянуу бул жолу Фергана үчүн көз каранды эместигин убактылуу 
жоготуу болгон. VIII кылымда 757-ж. чейин Фергана кытай префектураларынын 
курамына эки жолу кирип турган, бирок көз карандылык иш жүзүндө эмес, үстүртөн 
гана болгон. Ферганада арабдар эмес, кытайлар да эмес, дал түрктөр чоң мааниге ээ 
болушкан. 739-ж теги чигил (тянь-шандык түрк уруулары), бек жана шаарлардын ээси 
Арслан (буга анын урматына арналган манихейлик кол жазма түрүндөгү дубанын 
колофонунда сакталып калган титулу далил болуп турат) кашкарлык «шаар башчысы» 
Фумын Линчтин колдоосу астында Таластын ээси Тухосянга ийгиликтүү чабуул койгону 
кокустук эместир. Бул жүрүш, биринчиден, Ферганада түрк ээлеринин басымдуулук 
кылганын, экинчиден, өз ара чыр-чатактар менен алсыраган таластык бектерге каршы 
турууга жөндөмдүү болгон жетишерлик күчкө ээ экенин, үчүнчүдөн, өзүнө бир аз болсо 
да өз алдынчалыкты алганын, демек кытайлар менен арабдардын саясый ролунун 
жетишсиздигин далилдеген. Толук ысымы-титулу Арслан Эл Тиргюг Алп Бургчан Алп 
Таркан бег болгон, кытайча Асилань-Дагань-чжу деп аталган Арслан Фергананы 
түрктөргө кайтарып берип, эски кушандык династиянын үстөмдүгүн толук токтотот. Ал 
Кытай тарабынан бааланып, бек титулун алат, анын ээликтери «Нинюань» (б.а. сөзмө-
сөз алганда «алыскы жана тынч») ээлиги болуп жаңыча аталат. 744-ж. Арслан 
Чженьчжу («бермет суусу») дарыясынын, б.а түрк булактарында Иенчу-угуз деп 
аталган Сыр-Дарыянын жээгине өзүнүн жаңы ордосун орнотот. Түрк династиясынын 
бийлиги астында Фергана Кытай менен тынчтык мамиледе турат, бул жөнүндө 
Арсландын кытай ханзаада бийкечи Хоиге үйлөнүшү гана эмес, Арсландын мураскору 
Чжунцзе өз уулу Сеюйду 771 -ж. Кытайга жиберип, «кытайлык адат-салтты үйрөнсүн 
үчүн аны сарай кызматына орноштурулушун» суранганы менен да далилденип турат. 

Арабдар Ферганада башка жерлердегидей эле, аскер башчыларынын жана салык 
жыйноочулардын милдетин аткарышкан акимдерди коюп кетишкени менен, 
ферганалыктар, сыягы, түрк урууларынын кучунө таянып, өзүнүн көз каранды 
эместигин сактап турушкан. 712—722-ж. ферганалык падыша согдулук эмигранттарга 
башпаана берип, аларга Исфара округунан жер берет. Бул согдулук маданияттын 
издери (зороастризм) бул жерде гана белгилүү болбостон, чыгышта Сохто да (Муг-
Коргон жана зороастриялык көрүстөндөр) белгилүү, алар биз тараптан Фергананын 
түндүгүндө, Касан менен Каравандын аймагынан да белгиленди. Бирок арабдар 
Фергананы өзүнө кайтарып алууну оюнан чыгарган эмес. 724-ж. аким Муслим б. 
Саидди Фергананын чек арасынан көрөбүз, бул жерде ал түрктөр тарабынан 
талкаланат; түрктөр бул жолу согдулуктарга гана эмес ферганалыктарга да колдоо 
көрсөтүшөт. Биз жогорто цитата келтирген Хой Чаонун тексти мүмкүн ушул жөнүндө 
айтып турса керек 

Арслан Таркан таластык каган Тухосянды талкалагандан кийин түрктөрдүн алсырай 
түшкөнү башка бир акимге — Наср б. Сейярга (738—748) Усрушан, Шаш жана Фергана 
менен келишим түзүп, акимдерди жиберүүгө мүмкүндүк берет. Арабдар 748-ж. 
түрктөрдүн ордосу Суябдын талкаланышынан кийин алардын начарлап калышын 



эптүүлүк менен пайдаланып кетишкен, ошондо ферганалык ишхид эми жардам сурап, 
түрктөргө эмес, кытайларга кайрылат. 

Мансурдун тушунда (754—775) ферганалык падыша Кашкарда жашап, алман төлөп 
турууга аргасыз болот. Бирок ферганалыктар арабдардын негизги талаптарын — 
исламды кабыл алуудан баш тартышат. Халиф Махдинин (775—783) тушунда гана, 
ферганалык падыша убактылуу Касанда турганда, Ахмед б. Асаддын жүрүшүнүн 
натыйжасында үстүртөн гана букаралыкты кабыл алат. Бирок Харун ар-Рашиддин 
(786— 809) тушунда арабдар карлук жабгусу бийлеп турганда (VIII кылымдын 90-
жылдары) Ферганага кайрадан жортуул жасоого аргасыз болот. 

Ошентсе да Фергана өзүнүн «азоо» мүнөзүн сактап кала берет да, IX кылымдын 
башы ченде, анын тургундары 806-ж. Рафинин аббасиддерге каршы көтөрүлүшү 
тарабында — Усрушандын, Бухаранын, Хорезмдин жана башка дубандардын 
калкынын тарабында болушат. 810-ж. чейин созулган бул көтөрүлүшкө уйгурлар (тогуз 
огуздар), карлуктар, а түгүл тибеттиктер да катышат. 

Андан кийинки жылдарда арабдарга Ферганага бир нече жолу жортуулдарды 
уюштурууга туура келгени бекеринен эместир. 

VIII кылымдын биринчи жарымындагы татаал кырдаалдан кутулуп чыгып, Фергана 
өзүнүн өз алдынчалыгын сактап кала алган, бул өз алдынчалык, биринчиден, этногенез 
жагында — жергиликтүү калктын түрктөшүүсү, экинчиден, социалдык-экономикалык 
жагынан — өндүрүштүн феодалдык жолуна өтүү сыяктуу эки жаңы көрүнүш менен 
белгиленген. Мүнөздүү бир нерсе, Фергананын көп сандаган этностук байланыштары, 
баарынан мурда, түрк-кытай этностук байланышы археологиялык маалыматтар менен 
да белгиленип отурат. Алай өрөөнүндөгү VI —VII кылымдардагы Ку-Кяльда көрүстөнүн 
казганда Фергананын аймагында жашап турган бардык расалык типтердин (батыш 
сибирлик, түрк, түндүк кытайлык ж.д.у.с.) өкүлдөрү жолукту. Өзбектердин ферганалык 
тобунун түзүлүшүнөн түрк этногенезинин жеңиши абдан эле ачык байкалды. VII—VIII 
кылымдарда б.з. II—IV кылымдардагы гуннулардын таасири астында жүргөн 
процесстер уланып жаткан болучу. Түрк этностук тиби калыптанат. Фергананын азыркы 
түркий тилдүү тобунун — ферганалык өзбектер менен кыргыздардын ата-
бабаларынын түзүлүп, калыптанышынын негизи түптөлөт. 

Этностук курамдын көп түрдүүлүгүнө диний ишенимдердин ар түрдүүлүгү да 
шайкеш келип турган. Зороастризм менен катар буддизм да белгиленет (Алайдагы Ку- 
Кяльда көрүстөнү). Жогоруда эскерилген Арслан манихей болгон, ал бул дуалисттик 
сектанын жападан-жалгыз өкүлү болбосо керек. Арабдардын кирип келип жатышы 
кийин жеңип чыккан мусулман дининин чабуулу үчүн жол салып жаткан болучу. 

Жогоруда биз жаңы, феодалдык өңдүрүш жолунун жеңишин мүнөздөгөн 
мисалдарга токтолдук. Эми Фергананын борбору — Ахсыкет болуп калат. Анын негизги 
белгилери — сепил жана шархистан — дал ушул мезгилге карата түзүлүп калганы 
анык. 

Ахсыкет Сыр-Дарыянын оң жээгинен орун алып турган. Анын шаардын түштүк- 
батыш бурчунан орун алып турган сепили дарыядан 50 м бийик көтөрүлүп турат. 
Шаарды куруучулар чыгыштан батышты карай кеткен тик жарды жана терең коону 
пайдаланышып, шахристанды дагы бир аң менен жана бурчтары менен орто 
чендеринде мунаралары бар дубал менен курчашат. Рабад ар бир 50—100 м жерде 
турган мунаралары бар дубал менен күчтүү бекемделет. Шаар Сыр-Дарыянын үстүнөн 
үстөмдүк кылып, анын ушул аймактын экономикасына таянып турганы да анык. Жер 
үстүнө чыгып калган материал бай жана ар түрдүү кол өнөрчүлүктөн (айнек, 



карапачылык, металлургия) кабар берет. Бул шаар эски Касан сыяктуу эле согуштук-
саясый борбор гана эмес, экономикалык да борбор болгон. VIII кылымда өзүнүн ордун 
Фергананын үчүнчү ордосу — Ахсыкет шаарына ордун бошотуп берип Касандын жок 
болуп кетиши кокустук болгон эмес. Ордо шаарлар гана өзгөрүлүп тим болгон эмес. 
Коомдук уклад да өзгөрүлүп, феодалдык Фергананын тарыхы башталат. 



V бап 
ҮЧ ДУБАНДЫН ӨЛКӨСҮ 

 «Макдиси Ферганада башкы мечити бар 
40 шаардын жана айылдын бар экенин 
белгилейт... шаарларды ал, борбор 
шаардан башкаларын: Миян-и-Рудан... 
Несайлык... жана Вагизийлик деп үч 
категорияга бөлөт». 

В. Бартольд. 
 

       IX—X кк. Фергананын саясый тарыхы бир кыйла ачык эмес бойдон калууда. 
фергананын Орто Азиядагы саманилер мамлекетинин курамына киргени, ал 
мамлекетин борбор шаары Бухара болгону белгилүү. Кала берсе, саманилик Исмаил б. 
Ахмед Наср Хатлам дубанынан (Кетмен-Төбө) чыккан, б.а. иш жүзүндө ферганалык 
адам болгон. Ахсыкетте согулган тыйындар көрсөткөндөй, VIII к орто ченинде борбор 
шаар катарында пайда болуп, ал дагы эки кылым бою борбор шаар болуп кала берген. 
IX к. башы ченде уйгурлардын Ферганага жасаган жортуулу (808 жана 820-жылдардын 
аралыгында), биз жогоруда көргөндөй, анын тарыхый тагдырына канчалык бир олуттуу 
өзгөртүү киргизе алган эмес. Салт токтобой улана берген. Фергана Орто Азиянын, ырас, 
чет-жакадагы, бирок өтө маанилүү бир бөлүгү катарында анын тарыхынын маанилүү 
звеносу болуп кала берген. Ошол тапта Фергананын экономикалык ролу күч алат. 
Кушан мезгилиндегидей эле, Фергана түштүккө караганда чыгышка алда канча күчтүү 
таасир көрсөтүп турат. Тянь-Шандын карлуктары жана ягмалары менен мурдагыдан 
көбүрөөк жалпы жана тынчтык тил табышат. Батыш Тянь-Шанда, Алабука суусунун 
аймагынан биз 1945-ж. эле ферганалыктардын оторлошуу иш-аракеттеринин издерин 
ачканбыз. Алар азыр Шырдакбек деген аталыш менен белгилүү болгон сепил менен 
конуштарды курушкан. Ферганалыктардын бул отору, сыягы, каралып жаткан 
мезгилден мурда, балким VI—VIII к. пайда болсо керек. Бирок VIII—X кылымдарда 
алар Тянь-Шанда жашап турушканы ырас, бул жөнүндө түрк бектеринин ордолорунун 
жанынан табылган кол өнөрчүлөрдүн конуштарынын бай буюм-тайымдары айтып 
турат. Фергананын жогору өнүккөн кол өнөрчүлүгүнүн Нарын боюндагы, ал кезде 
карлуктар ээлеп турган Кетмен-Төбөгө — мурда Хатлам (Хайлам) деп аталган өзгөчөлүү 
өлкөгө тийгизген таасири биз тараптан белгиленди. 

Шаардык жана айылдык кол өнөрчүлүктүн өнүгүшү кол өнөрчүлүктүн адистешкен 
айрым борборлорун көрсөткөн жазма булактар гана эмес, археологиялык булактар да 
далилдеп берди. Экономиканын бул өнүгүшү мусулмандардын — аббасилердин, 
ошондой эле саманилердин орто азиялык династиясынын тез-тез жана тыйылбай 
болуп турган жортуулдары кедерги боло алган эмес. 

Акимдердин бийлиги өтө чабал болгон, аларга жергиликтүү шарт менен 
эсептешүүгө туура келген. Араб акимдери жана жергиликтүү династиялардан чыккан 
акимдердин, мисалы, хорасандык аким Гассан б. Аббад (819—821) тарабынан 
Ферганага аким болуп дайындалган Асаддын уулу Ахмед ушундай абалда болушкан. 
Бирок Ахмед Ферганада өз бийлигин бекемдеп алууга жетишет, бул жөнүндө 
Ферганадагы бийлик Ахмед өзү Ферганада жашап турган болсо да анын бир тууганы 
Нухка (826—827) өткөрүлүп берилгенинин фактысы далил. Ахмед өлгөндөн кийин 
бийлик ушул үй-бүлөнүн колунда кала берип, Ферганага анын уулу Абул-Аш'ас (864) 



ээлик кылып калат. Ошентсе да, ошол учурда асаддардын тукумдарынын бийлиги 
убактылуу өксүйт, анткени тахирид Ахмед б. Абу-Халид Ахмед б. Асаддын бийлигин 
калыбына келтирүү үчүн «диндин душмандарын», сыягы, түрк-карлуктарды болсо 
керек, Ферганадан кууп чыгат. Ушунун негизинде В. Бартольд Касан менен Урести 
басып алгандан кийин Фергананын биротоло баш ийдирилиши халиф Мунтасирдин 
(861—862) тушундагы Нух б. Ахмед менен байланыштуу болгон деп эсептейт. Калыбы 
ушул мезгилден бери тарта Фергананын исламдашуусу жүрсө керек; Фергана 
саманилер династиясын негиздеген Исмаил б. Ахмеддин (849-ж. туулган) мекени 
болгон. Бирок Фергана саманилер династиясын негиздөөчүнүн гана мекени болбостон, 
922-жылдагы Ильяс б. Исхактын көтөрүлүнгүнүн да базасы болгон. Айтмакчы, ошол 
учурдагы анын тарыхында мындай окуялар анчалык көп болгон эмес. Көтөрүлүшчү 
Абу-Алинин ордун баскан, Хуталлянын (Тажикстан), Раштын (тоолу Фергана) эмирлери 
жана кумижийлер (Чоң-Алай — Кара-Тегин) союз түзүп даңкы чыккан, Хорасандын 
акими Абу Сеид Бекр б. Малик-Ферганини (X кылымдын элүүнчү жылдары) гана 
эскерип кетсе болот. Кандай болсо да, X к. бою Фергана саманилер мамлекетинин бир 
бөлүгү катарында мусулмандашып, орто азиялык маданиятка тартылып, анын 
антиподуна айланат. Саманилер мамлекетинде Фергана экономикалык да, саясый 
борбор катарында да чоң роль ойнойт. 

Сох, Некада жана башка, негизинен түштүк дубандарда кен казып алуу өнөр жайы 
кеңири өнүгөт. Мында сымап (Сох), алтын жана күмүш (Некад), нашатырь, чайыр, 
асбест, бирюза, темир, жез жана коргошун (Несай дубанында) өндүрүлгөн. Кен алынчу 
жерлер түндүк Ферганада да болгон; алсак, мисалы, Ахсыкеттин жанынан күмүш 
менен алтын өндүрүлгөн. IX—X кылымдарда Исфижабдан алып чыккандай эле, 
Ферганадан да түрк кулдары менен катар, Макдисинин маалыматы боюнча, ак 
кездемелер, курал-жарактар, кылычтар, жез, темир алып чыгылып турган. Ферганалык 
металл буюмдар, өзгөчө курал-жарак Багдадда да сатылып турган. 

Кол өнөрчүлүктүн буюмдары археологиялык табылгалардан да белгилүү. 
Монохромдуу жана оймо-чиймеленбеген карапанын жалпы салты бузулат. Жалпы 
орто азиялык белгилер пайда болот. Полив менен жабуу жакшырат. Эгерде кушандык 
кызыл түстө жалтыратуу акырындык менен күңүрт поташ (ишкор) поливи менен сүрүп 
чыгарылган болсо, эми ал металл глазуру менен алмашылат, бул да карапаны 
жалтыратуучу кушандык салтты биротоло сүрүп чыгарып жибере алган эмес. Кооз 
(парадный) кушан идишин жасоонун мурдагы техникасы үйдө урунулган чаптама 
идиште сакталып турган. Кол өнөрчүлүк жолу менен даярдалган станкалык кооз 
идиштер боёк менен боёлуп, глазурь менен жабыла баштайт. Ферганада боёк менен 
бетине сүрөт түшүрүлгөн идиштер үй тиричилигинде глазурь менен жабылбай эле 
колдонула берген. IX—X кылымдарда жалтыратуунун кушандык техникасы 
колдонуудан чыгып, идиштин сүрөтү поливделбей, идиштер боёлуп, көркөм көчөт оюп 
түшүрүлөт, көркөм көчөттүн тематикасында геометриялык оймо-чиймелер пайда 
болот. Көркөм көчөттүн мүнөзү, анын сюжети жасалганын жеке уста тарабынан 
аткарылганын айгинелейт. Станкалык идиш менен колдо чаптап жасоо айкалышып, 
бул убактылуу болсо да, үй кол өнөрчүлүгүнүн жаңыдан гүлдөп-өнүгүшүн көрсөтүп 
турган. Үй кол өнөрчүлүгү Фергананын чет-жакаларындагы конуштарда, айрыкча 
Кетмен-Төбөдө өзгөчө ийгиликке жетишет. Мында, башка жердегилерге караганда 
жети-суулук, карлуктук формалар көбүрөөк байкалат. Калыбы, ошол учурда кол 
өнөрчүлүк шаарлардын борбордук бөлүгүнөн чет-жакаларга али тарай элек болсо 
керек, бирок чет-жакаларга чабуул башталып калган болучу. 



Бардык ири оазистерде бир катар учурларда ачык эле байкалып турган саясый өз 
алдынчалыкка ээ болгон шаарлар, оазистердин борборлору өнүгөт. Фергананын 
түштүгүндөгү, Түркстан тоо кыркаларын бойлой жаткан шаарлар өзгөчө өнүгүүгө ээ 
болот. Бул район өлкөнүн алда канча кубаттуу бөлүгү болгон. 

Фергананын түштүгү Несайлык деп аталган көп сандаган шаарлары бар, 
экономикалык жактан өз алдынча турган дубан болгон. Фергананын чыгышындагы 
Нарын менен Кара-Дарыя сууларынын ортосу Миян-и Рудан деп аталып, Фергананын 
түндүгүн Вагизий дубаны түзгөн. 

X к. авторлорунугГ(Худуд ал-Алам, Макдиси) маалыматтарына ылайык 
дубандардын курамы төмөнкүдөй болгон. 

Фергананын түштүгү боюнча өткөн, Хоженттен Ошко кеткен башкы жолдо Кенд 
(Канибадам), Сох, Риштан, Зандерамш жана Куба (Кува) шаарлары орун алып турган. 
Куба шаары өзгөчө округдун борбору болгон жана Ферганадагы Аксыкеттен кийинки 
экинчи шаар деп эсептелген, көлөмү боюнча Ош шаарынан чоң болгон. Макдисинин 
кабарына караганда суусунун жана бак-дарактарынын саны жагынан а түгүл 
Ахсыкеттен да чоң болгон. X к эле (Ибн Хаукаль) шаарда сепил, шахристан жана рабад 
болгон, мында сарай, базар жана түрмө рабаддын ичинде турган. Аталган шаарлар чоң 
дубандардын саясый борбору болбосо да экономикалык борборлор катары 
эсептелген. Алсак, Сох ченде бОка жакын кыштактар турган. Риштандын жанында 
Кокон жана Ванкет турган, мунун кийинкиси көлөмү жагынан Риштандан кем калган 
эмес. Маргинан (Маргелан), Беренг, Уштикан, Андукан (Анжыян) ж.б. көп сандаган 
шаарлар Зандерамштын жанында турган; Зандерамш Төмөнкү Несья дубаны, б.а 
түздүк Фергана менен байланышта болгон. X—XII к. үчүн бул шаарлардын ичинен эң 
ириси Маргинан болсо керек. Ал Бабурдун тушунда (XV к.) да Фергананын эң ири жети 
шаарынын бири катары эсептелген. 

Түштүк Фергананын тоолуу бөлүгүндө, караван жолундагы Кенд-Кува шаарларына 
жана Ылдыйкы Несьеге (Маргинан, Андукан) карата алганда үчүнчү параллелдик катар 
сыяктанып, төмөнкү тоолуу округдар орун алып турган: 1) Испара (Исфара), мында 
Сохтон беш фарсах аралыкта, таш көмүр кендери менен даңкы чыккан Тама-хуш жана 
Бамкахуш шаарлары болгон, 2) Оштон 10 фарсах аралыкта, Маргинандын түштүгүндөгү 
Аувал, 3) Кувадан 7 фарсах аралыктагы, Мискан деген шаары бар Некад (Ноокат). 

Кувадан ары Ош шаарыначейин 7 фарсах болгон узун өтмөк жол башталган. Жолдо 
Урест (жогоруда эскерилген Эрши шаары), ал эми Оштон чыгыш тарапта — Өзгөнгө 
кетчү жолдо — Куршаб шаары турган. Медва шаары жөнүндө биз жогоруда айтканбыз. 
Өзгөн сыяктуу эле Ош «чек арадагы» шаар деп эсептелип, көлөмү жагынан 
Ферганадагы үчүнчү шаар болгон (Ахсыкет менен Куадан кийин). Өзгөн IX—X 
кылымдарда Ош шаарынын 2/3 сине барабар келген. Ошол мезгилде Ошто да, 
Өзгөндө да сепилдер, шахристан жан рабад бар болуп, дубалдар менен курчалып 
турган. IX к. эле Өзгөн түрк беги Чур-Тегиндин ээлиги болуп, Фергананы Жазы жана 
Көгарт ашуулары аркылуу Тянь-Шань, атап айтканда, Атбашы шаары менен 
байланыштырган маанилүү жолдун боюнда турган. Өзгөндүн өзү болсо Фергананын 
башка бир дубаны — Миян-и Рудандын курамына кирген. 

Эки суу (Нарын жана Кара-Дарыя) аралыгындагы Миян-и Руданды жергиликтүү 
калк ушул күнгө чейин «Эки суу арасы» деп аташат. Бул аймак түрктөр менен чек ара 
катарында эсептелип, мында Өзгөн, Бискенд, Селат, Хефтдех «жети кыштагы» деп 
аталган шаарлар орун алган. Бул аймакты X к гана мусулмандар жеңип алат. Бул 
дубандын башкы борбору Хайлам (Кетмен-Төбө) болгон, калыбы, карлук 



өкүмдарларынын ордосу болсо керек. Саманилик Абул-Хасан Наср Исмаил Саманинин 
агасы ушул Хайламдан чыккан. Миян-и Рудандын шаарларынын алып турган ордун 
салыштырып, аныктоо кыйын. Өзүнүн жаңгагы менен белгилүү болгон Шикит кыштагы, 
менимче, Арсланбапка жана Кара-Үңкүр шаар чалдыбарларына туура келет. Бискенд, 
сыягы, азыркы Избаскент кыпггагына туура келсе керек. Селат, мүмкүн Кокон 
кыштагына туура келер. Мындай болгондо Хефтдехке Массы менен Көгарттын (Акман, 
Чука-Дөбө) аралыгындагы көп сандаган урандылар туура келүүгө тийиш. Массыдан 
түндүктө (Избаскенттен) Нарынга чейин тоолордун этек-бойлорунда байыркы 
кыштактар жок. Ахсыкеттен 9 фарсах ченде Шикит кыштагынын орун алып калышы 
белгисиз бойдон калууда. Мүмкүн бул жол тоолор аркылуу, азыркы Гава кыштагы 
ченден өтсө керек, же Шикит тоонун этек бөлүгүндө, тоо ашуулары аркылуу 
Арсланбаптын жаңгак токойлору менен байланышып турган ошол эле Массы жана 
Тентек-Сай бассейни ченде турса керек 

Вагизийлик шаарлардын тобуна, баарынан мурда, Ахсыкет таандык болгон. X к. 
анын сепили (сарай жана түрмө), Шахристаны (башкы мечети жана базары менен) 
жана рабады жана базар да болгон. Шаар суу менен жакшы камсыз кылынган, 
көптөгөн хауздардын издери шаар урандыларында бүгүн да жатат. Шахристандын 
дарбазалары начар сакталган, алар: мердкуши (Бухарадагыдай), сыягы, 
батыштагылары болсо керек, касан (чыгышындагылары, издери сакталып калган), 
башкы мечит (түштүгүндөгүлөрү, анткени мечит сепилден алыс эмес жерде турган), 
булардын издери да уранды түрүндө жатат, жана «рихаха» (күрөө?) дарбазасы, бул 
түндүгүндө, түндүк мунара ченде турган. Шаардын айланасынын үч фарсах болушу, 
эгер бул цифраны салыштырмалуу түрдө так деп кабыл алсак, X к. Ахсыкеттин 
курамына чыгыш дубалдан түндүк-батышындагы Тешик-Жарга чейинки зор аймакты 
ээлеген анын чет-жакалары да киргенин көрсөтүп турат. Эң болбоду дегенде шаардын 
2,3 км болгон узундугу (бир миля) бийик жээктеги (жайылманын үстүндөгү) 
көрсөтүлгөн аймакта жаткан урандынын узундугуна туура келет. Эгерде шаардын бир 
бөлүгү Сыр-Дарыянын сол жээгинде турган деп эсептесек (Бартольд боюнча — 
ушундай деп эсептөөгө негиз бар), анда, чындыгында шаардын айланасынын 3 фарсах 
(18 км) деп көрсөтүлгөнү апырткандык боло койбос. Ахсыкеттин эң байыркы 
периметри 2 км ге барабар экенин эске салабыз, ал эми X—XI кылымдарга карата, биз 
жеке өзүбүз эсептеп чыккандай, урандынын айланасы 6 км ге жетти. 

Шаардын оң жээгиндеги бөлүгүнөн Коконду көздөй түз жол башталат, экинчи бир 
жол Баб (сөзмө-сөз «дарбаза», мүмкүн, азыркы Пап кыштагыдыр, бирок бул аталыш 
бир кыйла эски, арабдарга чейинки аталыш болушу да мүмкүн) шаары аркылуу өткөн 
Хожентке кеткен жолдо (Ахсыкеттен батышта) төмөнкү шаарлар орун алып турган: 1) 
Баб (4 фарсах), 2) Турмукан (3 фарсах), 3) Хажистан (7 фарсах), 4) Самгар (4 фарсах), 
Хожент (5 фарсах) — бардыгы болуп 23 фарсах аралыкта, б.а болжол менен 140 км 
аралыкта беш шаар турган, бул чындыкка туура келет. Бабдын аймагында (Айры-
Тамдын, Мончок-Дөбөнүн жана «Өзгөрүш» колхозу чендеги Белед-Дөбөнүн азыркы 
урандылары) Коконго кетчү кечүү болсо керек, бирок бул жерде оң жээктеги шаарлар 
көрсөтүлгөн, б.а. жол Коконду четтеп өтүп, Хожентти карай түз кеткен. Ушул эле 
аймакта Илакты (Ангрен) карай кеткен жолдо, Ахсыкеттен 7 фарсах аралыкта (40—45 
км) Ванкент кыштагы турса керек. 

Жогоруда сөз болгон, IX к башына чейин, б.а. мусулмандардын толук жеңишине 
чейин, ферганалык падышалардын ордолору (сыягы, убактылуу болсо керек) турган 



Касан шаарынан башка да, «Неджм жана Керван округдары жана ушул эле аталыштагы 
шаарлар жана Ардланкет шаары менен Жидгил округу» эскерилет (В. Бартольд). 

Неджм Касанга жакын турган (андан тундук-чыгышта, бир күндүк жолдо). Неджми 
округун биз Алабука боксо тоосундагы (Кош-Терек, Ак-Дөбө ж.б.) урандылар менен 
окшоштурабыз, Патша-Ата суусу, кыязы, Неджм менен Кервандын чек арасы болсо 
керек. Азыркы Караван району Керванга туура келет, мында урандылар Афлатунду 
карай созулуп жатат, ал эми Жидгил менен Ардланкет шаарын биз, Бартольдго 
ылайык, Чаткалга таандык кылабыз. 

Макдиси (X к.) эскерген кыштактар менен шаарлар дубандар боюнча туура эмес 
жайгаштырылган. Насрабад, калыбы, Кетмен-Төбөдө, Хайлам дубанында орун алып 
турса керек; Абул Хасан Наср ушул Хайламдан чыккан, бул шаардын, Макдиси боюнча, 
Миян-и Рудан дубанына жайгаштырылганы кокустук эместир. Ренжед менен Зарканды 
биз Намангандын түндүгүндөгү ушул эле аталыштагы кыштактар менен окшоштурабыз. 
Тисхан (Вагизи дубанындагы чоң жана калкы көп шаар) Янги-Кургандагы чоң урандыга 
туура келиши мүмкүн, чоң урандылар жаткан Бешбашанды (Миян-и Рудан) — 
Бешкананы (Чартак ченде), Сыр-Дарыянын жээгиндеги Фарабды азыркы Үч-Коргондун 
каршысында жаткан урандылар менен окшоштурса болчудай. Башка шаарлар жөнүнөн 
келсек, бизде алардын алып турган орду жөнүндөгү болжолдуу көрсөтмөлөр жок, 
алардын аталышы азыркы топонимика менен да дал келбейт. Макдиси боюнча, 
Ферганада чоң мечиттери бар 40 кыштак болгон, кыштактар болсо көлөмдөрүнүн 
чоңдугу менен айырмалаган. Бул маалыматтар археологиялык даректер менен да 
ырасталып отурат, мындагы көп сандаган дөбөлөр менен шаар чалдыбарлары 
чындыгында да кыштактардын узун-туурасы кеңири болгонун көрсөтүп турат. 
Булардын чоң экенин кээде бир км ден ашык аралыкка созулуп жаткан сепил-
мунаралардын (кешки) сакталып калган урандылары да айгинелейт (Акман, Чука-Дөбө 
ж.б.). Мына ушул топтошкон сепил-мунаралардын арасында орто кылымдардагы шаар 
пайда болгон Некад (Ноокат) шаарынын топографиясы мунун ачык мисалы боло алат. 
Айтмакчы, мындай мисалдарды оңдоп келтирсе да болор эле. 

IX—X кылымдардагы орто кылымдык Фергананын шаарлары эми түздүк бөлүгүнө 
топтошкон. Бул жерден чыгышка соода жолу өткөн. Ал жол түштүк Фергана аркылуу 
өтүп, Кувадан Урест аркылуу Ошко келип, андан ары Куршаб менен Өзгөнгө кеткен. 
Өзгөндөн ал жол шаардык конуштардын сыртынан кеткен. Ал Жазы суусунан ошол эле 
аталыштагы ашууну ашып, Тянь-Шанга, же Кажингарбашы шаарына жана Ат-башыга 
түшүп келген, же Жаман-Даван жана Торугарт ашуулары аркылуу Кашкарга барган. Бул 
эл аралык кан жол болгон. 

Фергана боюнча ички жолдор тармактанып, Тенгизбай ашуусу аркылуу түштүккө, 
Чоң-Алай тарапка, дагы бири Избаскент кыштагына жетип, Арсланбап аркылуу Хайлам 
дубанына (Кетмен-Төбө) барып, андан ары жол Нарынга, ушул суу Узун-Акматтын оң 
куймасы менен кошулган жерге барган. Азыркы Үч-Коргон ченде Нарын - Сыр-
Дарыянын оң жээгинде кечүү болгон, бул жээкте байыркы конуштар — чоң шаар 
чалдыбарларынын бар экени белгиленди. Негизги кан жолдордон башка да башкы 
шаар борборлорун оазистер менен байланыштырып турган көптөгөн майда жолдор да 
болгон. Негизинен бул жолдор меридиандык багытта тоо сууларын бойлой кеткен, бул 
жерлерде да дээрлик ашууга чейин созулуп жаткан кыштактар, кербен сарайлар бар 
экени белгиленди. Эске салып кетейин, бул жолдо Медва шаары (азыркы Мады 
айылы), кербен сарай жана Шалтак кыштагы чендеги конуш жана башка бир анча чоң 
эмес кыштак (кербен сарай?) турган, бул кыштактын урандысы —Аянгар Алай-



Чирчикке өтчү ашууга чейин 10 км ге жетпеген жерде жатат. Ушундай эле чептер 
менен кыштактар Ош шаарынан — Ак-Буура боюнча, Өзгөндөн — Кара-Дарыя боюнча 
кеткен башка бир магистралда ж.б. жерлерде орун алган. 

Феодалдык Фергананын экономикасы IX—X кылымдар да биротоло калыптанат. 
Фергана батыштагы өзүнүн кубаттуу кошуналары — орто кылымдагы Шаштан, 
Усрушандан жана Мавераннахрдан анчалык айырмаланган эмес. Бул айырма ири 
бобордук шаары, айланасында рустактарга (волостторго) Мавераннахрдагыдай же а 
түгүл Жети-Суудагыдай дубалдар менен гана эмес, чептер түрүндөгү коргонуу 
курулуштары бар оазистердин типтеринен көрүнүп турган. Фергананын калкынын 
жыштыгы рибаттардын — аскердик конуштар менен кербен сарайлардын 
тармактарын кыскарткан. Аларды (бир күндүк жолго чейин) созулуп жаткан, жыш 
жайгашкан кыштактар алмаштырган. Шаарларда соода-өнөр жайлары орун алган 
рабаддар пайда болот, мисалы, Ахсыкетте да шаарлар дубалдар менен курчалган. 

Ферганадагы шаарлардын топографиясы алардын айрым бир өзгөчөлүгү болуп 
саналат. Жакшылап коргоо үчүн шаарлар көп учурда бүт бойдон же олуттуу бөлүгү 
адырларда, дөбөлөрдө жайгаштырылган. Башка бир адырдан терең сай менен 
бөлүнгөн адырдын үстүн бүт ээлеп, алар бир нече өз алдынча турган бөлүктөргө 
бөлүнгөн. Мындай учурларда шаар бир нече шахристандан тургансып көрүнгөн. 
Атайылап казуу иштерин жүргүзбөй туруп, айрыкча азыркы курулуштар турган жерде 
шаардын байыркы курамдык бөлүктөрүн табуу кыйын. Алсак, байыркы Ош азыркы 
курулуштардын астында калып, таптакыр «жок» болуп кеткен, анын байыркы 
топографиясы ачык-так айырмалоого дегеле мүмкүндүк бербейт. Ош шаарында, 
Сулайман тоонун этегинде жаткан орто кылым көрүстөнү бир кыйла жакшы сакталган. 
Ош X кылымда абдан даңктуу шаар болгон, анын даңкы кийинчерээк, ал «шаарлардын 
мыктысы» (Хайр-уль Бульдан) деген эпитетти алганда да басаңдап калган эмес. Анын 
климаты, байлыгы жөнүндөгү даңазасы Тахт-и-Сулайман тоосунда Соломон 
пайгамбардын жазаты жатат имиш деген жергиликтүү тургундардын айткандары 
менен чырмалышып кеткен. Шаардын ортосунда турган кооз аска байыртадан эле 
сыйынт жайга айланган. Шаардын дарбазаларынын бири магдар (сыйкырчылар) — 
зороастриялык жрецтер жөнүндөгү эскерүүлөр менен байланышканы кокустук эмес- 
тир. Белгилүү болгондой, Истахринин маалыматы боюнча, X кылымдын орто ченинде 
тоодо кароол мунарасы турган, кийинчерээк карахандардын да, бир кыйла кечирээк- 
теги, XIV кылымдын биринчи жарымында белгилүү адамдардын бейиттери орун алып 
турган. Адырлардан улам шаардын бөлчөктөлүп турушу Өзгөн үчүн да мүнөздүү, анда 
шахристандар орун алган үч аян белгиленди; алардын ортоңкусунда арк бар болгон, 
рабад азыркы Өзгөн шаары турган жерден орун алып турган. Шахристандардын бири, 
чыгыш шахристаны (биздин терминологиябыз боюнча «шахристан III») карахандардын 
тушунда эле (XI—XII кк.) керектен чыгып, көрүстөнгө айланат. 

IX—X кылымдар Фергана үчүн анын экономикасынын жана маданиятынын гүлдөп- 
өнүгүшү менен байланыштуу. Бул жактан окумуштуулардын чыгышы анын 
маданиятынын гүлдөшүнүн айкын-ачык көрсөткүчү болуп саналат. Алардын ичинен IX 
кылымдын астроному Абул Аббас Ахмед б. Мухаммед б. Кадыр ал-Фергани жана эки 
астроном, теги боюнча түрктөр — ал-Турки жана анын уулу Абул Хасан баарынан 
көбүрөөк белгилүү болушкан, алар IX кылымдын аягы, X кылымдын башы ченде 
жашап, эмгектенишкен. 

Кийинчерээктеги мезгилде Фергана Орто Азиянын тарыхында жаңы мааниге ээ 
болот. Ал эми саясый борбор катарында чыгат. 



VI бап 
ФЕОДАЛДЫК УДЕЛ 

 «Өзгөн Мавераннахрдын ордо шаары 
болуп турган биринчи карахандардын 
мезгили Өзгөн үчүн жакшы доор болгон». 
 

Бартольд. Түркстан. 
 
 

Эгерде саманилердин тушунда Фергана Орто Азиянын экономикалык жана 
маданий турмушунда өзүнүн ролун бекемдеп алган болсо, карахандардын тушунда ал 
маанилүү саясый борбор катарында чыгат. Бул ролго ал Ферганада түрктөрдүн 
бекемделип алышынын натыйжасында ээ болот. Түрктөр алда качантан эле 
Фергананын аскердик-саясый күчү болгон. Мусулмандардын түрктөр менен күрөшү 
жогоруда белгиленген. Хефтдех кыштактарынын аймагы мусулмандар тарабынан X 
кылымда гана жеңип алынат, ал эми Өзгөн болсо IX кылымда али түрк ханзаадасына 
таандык болгон. Карахандардын тушунда түрктөр Ферганадагы өзүнүн саясый 
бийлигин кайрадан алышат, ал эми байыркы түрктөрдүн шаары Өзгөндө биринчи 
карахандар өз ордосун орнотушат. Бирок Фергана саманилер мезгилинде жетишилген 
экономикалык абалын карахандардын тушунда да кармап турушат. Ал түгүл Ахсыкет 
да дагы бир аз убакыт өзүнүн саясый маанисин жоготпой турган. Ахсыкетте согулган 
саманилик тыйындар менен катар (мисалы, Наср II жана Нухтун уулу Мансурдун 
фельси) ахсыкет тыйындары жана бир кыйла эртерээктеги өзгөндүк тыйындардын да 
жүгүртүлүп турганы белгилүү. Ахсыкеттин бир кыйла эртерээктеги тыйыны хижранын 
247-жылына (861/2-жж), ал эми бир кыйла кечирээктегиси хижранын 460- жылына 
таандык (1067/8-жж.). Демек Ахсыкет карахандардын тушунда да өзүнүн саясый ордун 
сактап турган. Булар менен катар, бирок алда канча аз санда, Касандын (хижранын 
429-ж. — 1037/8-жж.) жана Маргинандын тыйындарын белгилесе болот. 
Тыйындардагы маалыматтарга караганда карахандар хижранын 393-ж. эле (1002/3-
жж.) Фергананы ээлеп турушкан. 

Эгерде кээ бир изилдөөчүлөрдүн өзгөндүк күмбөз биринчи илектердин бири, 
хижранын 389—400-жж. (998/9-1009/10-жж.) бийлеп турган Наср б. Алиге таандык 
деген пикири менен макул болсок, анда карахандардын Фергананы жеңип алышын 
алардын бийлигинин Орто Азияда бекем орногон мезгилге таандык кылуу керек (999-
ж., Бухараны каратуу). Ахсыкеттик тыйындарды айтпаганда да, ошол мезгилде Өзгөндө 
согулган тыйындар да муну ырастап турат. 

1945-ж. Өзгөндө жүргүзүлгөн изилдөөлөр жана архитектор Н. М. Бачинский менен 
бирге ортоңку күмбөздүн фундаментин ачып көрүү да ушул эле пикирдин тууралыгын 
айгинелейт. Казуулар көрсөткөндөй, качандыр бир убакта ортоңку күмбөз, бир нече 
ирет кайра оңдолуп, ал орто азиялык архитектуранын эртерээктеги үлгүлөрүнө — 
борборлоштурулган күмбөз деп аталган үлгүгө жакындаштырылган. Анын каптал 
жактары тең (бирдей) болгон, кыштар фигуралар түрүндө коюлган, поливделбеген, 
оюлуп түшүрүлгөн терракоталары бар, алардын издери каптал дубалдарынан 
(түштүгүндөгү) табылды. Эмнеси болсо да, Бухараны жеңип алгандан кийин Наср б. 
Али (анын династиясынын урпактары да) Мавераннахрга жортуул жасагандан кийин 



Өзгөнгө кайтып келген. Ошол учурда эле, ал Мавераннахр уделинин башкаруучусу 
катары Өзгөндү ушул уделдин борбору катарында ээлеп турган. 

Карахандар мезгилинин алгачкы этаптарында эле Фергана саясый окуялардын 
борборунда болуп калат. Сөз Мунтасирдин карахандарга каршы көтөрүлүшү жөнүндө 
болуп жатат, ал Өзгөн түрмөсүндө камакта жатып, ал жерден качып чыгып, 
көтөрүлүштү баштайт. Көтөрүлүш басылып ташталгандан кийин (XI к. башы) Өзгөндө 
анын бир туугандары менен жолдоочулары камалат. Карахандык Наср менен Махмуд 
Газневинин ортосундагы достук союз 1001-ж. Өзгөндө түзүлгөнү белгилүү. Наср 
Махмудга Фергананын байлыгын көрсөткөн белектерди тартуу кылат. Бул белектердин 
ичинде кендерден алынган <продуктулар>, мускус, жылкылар, төөлөр, кулдар менен 
күңдөр, ак шумкарлар, кара кундуз, хуту мүйүзү, нефрит жана кытайлык баалуу 
буюмдар болгон. 

Өзгөн феодалдар аралык жаңжалдардын да борборунда турган. Анын жанында 
1016-ж. Бухаранын ээси Арслан-хан менен Кашкардын ээси Туган-хандын ортосунда 
салгылаш болот. XI кылымдын 20-жылдарына карата эки башкаруучу: 1026—27-жж эле 
Ахсыкетте өз тыйынын чыгарып турган Туган-хан менен Өзгөндү ээлеп, ал жерде өз 
тыйынын чыгарып турган Кадыр-хан (1025) экөө Фергананы бөлүшүп алышкан деп 
айтса болчудай. Бирок Кадыр-хандын да 1029-жылдан кийин Ахсыкетте өз тыйынын 
чыгара баштаганына караганда Туган-хан Ферганадан биротоло куулуп жиберилсе 
керек. 

Өзгөндө биринчи илек Насрдын Бура-тегин деген титул менен белгилүү болгон уулу 
бир аз убакыт жашап турган, ал Мавераннахрдын башкаруучуларына каршы көтөрүлүш 
чыгарып, бирок 1038-ж. кумеддердин жерине ооп кетет. Бура-тегиндин мезгили 
жөнүндө Исфара менен Варухтун ортосундагы Варух капчыгайындагы аскага 1041-ж. 
(29-декабрда) «даңктуу тегин, акылман жана адилеттүү башкаруучу, Исфаранын акими 
Муизз-ад-Даул Арслан-тегин Абу-л-Фазл-ал-Абасстын (илек Насрдын небереси) 
урматына чегилип жазылган жазуу менен белгиленип турат. Бул эстелик жазуу Өрто 
Азия гана эмес, Фергана да династиянын тукумдарынын мүчөлөрүнүн ортосунда 
бөлүштүрүлүп алынганын айгинелейт. Фергана үчүн күрөш, кечирээк учурда да — XI 
кылымдын 70-жылдарында, мисалы, карахандык Шемс ал-Мүлк менен Кадыр-хан 
Юсуфтун уулдарынын (Тогрул Карахан Юсуф, Бограхан Харун) ортосунда да уланып, 
бул дубан кийинкилердин бийлиги астында калат. Ахсыкетте жана Маргинанда 
чыгарылган тыйындарга караганда, династиялардын алмашылганын айырмалаган 
нумизматикалык маалыматтар менен да ырасталып турат. 

Карахандар мамлекетинде ферганалык ишмерлердин мааниси өтө зор болгон. 
Карахандык Ахмеддин тушунда (Шемс ал-Мулктун аталаш иниси, Хызрдын уулу) теги 
касандык, увазир (Хызрдын учурунда башкы казый) өлүм жазасына тартылат. Анын 
тушунда 1089-ж. селжук султаны Мелик-шах башчылык кылган династиялык 
көтөрүлүш чыгып, ал Өзгөнгө чейин жетет. Бирок кашкарлык караханид тарабынан аны 
күчү таанылгандан кийин Мелик-шах кайрадан Хорасанга кайтып келет. Мелик-шахтын 
экинчи жолу келиши Кашкар менен Тянь-Шандын урууларынын жардамына таянып, 
Самарканда чыккан түрк-чигилдердин көтөрүлүшүнө байланыштуу болгон. Бул жүрүш 
да Өзгөндүн жанында аяктап, бул жерде Атбашынын (Тянь-Шань) башкаруучусу Якуб 
менен Мелик-шахтын ортосунда тынчтык келишим түзүлөт. 

Өзгөн XI кылымда гана эмес, XII кылымда да Фергананын борбору катарында 
позициясын сактап, аны бекем тутуп турган. Бул жөнүндө, баарынан мурда, эң сонун 



архитектуралык эстеликтер — 1152 жана 1187-жылдардагы түндүк жана түштүк 
күмбөздөр айтып турат. 

Биринчи, түндүк күмбөз карахандык Али Кылыч Тогрул Карахакан Хусейн ибн 
Алинин (А. Ю. Якубовскийдин окуганы боюнча) жазатынын үстүнө тургузулат, ал 
жергиликтүү ферганалык маанидеги башкаруучу болгон. Ферганалык 
башкаруучулардын (владетелей) ушул эле династиясына башка бир карахандык, 
мүмкүн, Кылыч Тамгач-ханга таандык болсо керек, ал түштүк күмбөзгө коюлган. Анын 
тыйындары 1165-жылдан баштап чыгарылып турган, анын тыйындары Самарканд 
1199-ж. чейин белгилүү болгон. Биринчи эскерилген башкаруучунун титулунда 
арабдыкы менен айкалышкан түрк ысмы — титулдун сакталып турганы мүнөздүү. 

Карахандардын тушунда феодалдык маданият гүлдөп-өнүгөт. Бул, баарынан 
мурда, культ маанисиндеги мусулман имараттарынын архитектурасында чагылып 
турат,бул архитектуралык курулуштар карахандардын тушунда өзгөчө гүлдөп-өнүккөн, 
анын далили — жогорто эскерилген күмбөздөр. 

XIII к. башы ченде карахандар Өзгөндөн ажырап калышат, андан кийин 
кытайлардын гурханы Өзгөндө өзүнүн казынасын сактап турат. 1210-ж. Өзгөндө 
узурпатор Күчлүк үстөмдүк кылып калат, бирок ал кара кытайлардай эле Ферганада 
бекемделип туруп кала алган эмес; ошентип биз 1211-ж ал жерде салыштырмалуу 
түрдө өз алдынча болгон эмирлерди көрөбүз, алар жети-суулук өкүмдарларга эмес, 
хорезмшахтарга көбүрөөк баш ийип турушса керек. Буга 1214-ж. окуя далил, ошол 
жылы Мухаммеддин буйругу боюнча Күчлүктүн келер алдында, ага эч нерсе калбасын 
деп түндүк Фергананы талкалап, бүлүнтүп салышат. 

Мухамеддин ушул чараларынан кийин Ферганада экономикалык жана саясый 
кризис башталат, бул кризистер, айрыкча, моңгол басып алууларынан кийин көптөгөн 
кылымдар бою улана берген. 

Карахандар мезгилиндеги Фергананын саясый тарыхынын кыскача очеркинен 
көрүнүп тургандай, ал IX—X кылымдарда жеңип алган экономикалык абалын гана 
сактап турбастан, саясый жактан да куч алып калган болучу. 

Фергананын X к. калыптанган экономикасы менен маданияты кийинки 
кылымдардагы карахандар мезгилиндегиден анчалык айырмаланбайт. Бул мезгилде 
абдан эле кеңейип кеткен айрым шаарлар өзгөчө мааниге ээ болушат. Өзгөндүн 
топографиясына биздин жүргүзгөн (1941, 1944, 1945-жж. экспедициялар) 
байкоолорубуз рабаддардын олуттуу түрдө кеңейгенин, мамлекеттик маанидеги 
диний жана жарандык имараттардын жапырт түрдө курулганын, атап айтканда, 
алардын бышкан кыштан курулганын көрсөттү. Өзгөндөгү мунаранын, жогоруда 
эскерилген үч күмбөздүн курулушу ушул мезгилге таандык. Бул курулуштардан 
биринчи класстагы техника жана Мавераннахрдын архитекторлорунун тажрыйбасы өз 
көрүнүшүн тапкан. Күмбөздөрдүн порталдарынын беттери жогорку чеберчиликте 
иштелген поливделбеген оймо терракоталар менен кооздолуп, геометриялык, 
өсүмдүк жана тамга түрүндөгү татаал оймо-чиймелер менен жыш толтурулган. 
Өзгөндүн рабадында суу түтүктөрү, бышкан чарчы кыштан курулган, галерея түрүндөгү 
канализациялык система сыяктуу калдыктар белгилүү, алар азыркы базар ченде 
табылган. 

Өзгөндүн шахристандары жана аркалары дубалдар менен курчалып, тургундар 
жыш жайгашып турган. Археологиялык изилдөөдө көп сандаган карапалардын жана 
тыйындардын табылышы шаардагы жандуу турмуштан кабар берет. Карапада глазур 
үстөмдүк кылган, мында Фергана үчүн глазурдун алдындагы сүрөттөрдө жашыл жана 



сары түстөр басымдуулук кылат, алар арыштуу шилтем менен, бирок анчалык ачык 
эмес манерада аткарылган. Карапа өндүрүшүнүн байлыгы Өзгөндөн тартып Мунчак-
Дөбөгө (Фархадкурулуш) чейинки аймактан табылгандар менен ырасталып турат. 
Шаарлардын мыкты өнүккөнүн биз Ахсыкеттин урандыларынан да байкадык. Мында 
соода-өнөр жай рабады шаардын эски бөлүгүнөн түндүк-батышты карай, Угра-Жар 
менен Тешик-Жардын аралыгын карай өсүп отурган. Карапалардын молдугу жана ар 
түрдүү шлактар XI—XII кылымдарда бул аймакта шаарлардын кеңейгенин мүнөздөйт. 
Орто кылым шаары Бабдын аймагында биз тараптан жүргүзүлгөн иликтөөлөр алда 
канча далилдүү көрүнүштү ачып берди. Мында кол өнөрчүлөрдүн бекемделбеген өтө 
чоң конуштары өзгөчө кызыктуу (Белед-Дөбө, Мунчак-Дөбө), мында ондогон гектар 
аянтта сырьёлор, чала фабрикаттар жана карапачылар (Мунчак-Дөбө) менен темир 
усталардын (Белед-Дөбө) даяр буюмдары көрүнө жатат. Чопо, карапа мештери үчүн 
иггырлар жана мештердин калдыктары, идиштердин үлгүлөрү Мунчак-Дөбөнүн 
үстүндө жайнап жатат. 

Мында рельефтүү оймо-чиймеси бар штамповкаланган бозомук карапа өзгөчө 
мүнөздүү жана типтүү келет. Карапа өзүнүн түсү боюнча өзүнөн мурдагы үлгүлөргө 
жана Фергананын чыгышындагы шаардык борборлордун карапасына окшошпойт, 
бирок, экинчи жагынан, Мавераннахр менен селжуктардын Хорасанынын карапасына 
абдан окшош келет, бул болсо ушул борбордун кол өнөрчүлөрүнүн Мавераннахрдан 
чыкканын далилдейт. Мунчак-Дөбөдөн бир нече километр аралыкта, ошондой эле 
Сыр-Дарыянын оң жээгинде кол өнөрчү темир усталар жашаган Белед-Дөбө 
конушунун чалдыбары жатат. Анын үстүндө көрүктүн очокторунун, көп санда темир 
жана жез кени, шлактар көрүнө жатат, булар мында кол өнөрчүлүктүн кеңири 
өнүккөнүн айгинелейт. 

Конуштардын өндүрүштүк принцип боюнча ушундай бөлүнүшү Орто Азияда 
археологиялык жана жазма маалыматтар боюнча Бухарадан Жети-Сууга чейинки 
аймактарда белгилүү. Ферганадагы мындай адистешүүнү байыркы авторлор да 
белгилешкен. Макдиси Хожент — жүзүмү, мөмө-жемиш бактары жд.у.с. менен 
даңазаланган сыяктуу вагизийлик кыштактар үчүн пахтадан токулган кездемелери 
(Тисхан), күрүчү (Заркан), өтүкчүлүгү (Ренжед) жд.у.с. менен даңазаланган айрым 
борборлорду белгилегенин эске саламын. 

Мавераннахрдын кол өнөрчүлүктүн жана маданияттын өнүгүшүнөн көрүнгөн күчтүү 
таасири ушул дубандарды бириктирип турган карахандар династиясынын тушунда 
анын Фергана менен байланышы аркылуу түшүндүрүлөт. Ферганага орто азиялык 
батыштын адамдары келип турушкан. Бул жөнүндө Бабдын кол өнөрчүлөр маалалары 
гана эмес, бейит үстүндөгү таштардагы (кайрактардагы) эстелик жазуулар да айтып 
турат. Калк бир шаардан экинчи шаарга көчүп келип турган. Өзгөндө касандыктын 
жасаты жатса, Касандан алыс эмес жерде, Шах-Фазил күмбөзү ченде алыскы 
Закавказьенин тургунунун жасаты жай тапкан. 

Бирок Мавераннахрдын таасири күчтүү болгонуна карабастан Фергана өзүнүн 
оригиналдуулугун да сактап калган. Бул жерде түрктөрдүн таасири алда канча күчтүү 
болгон. Бул жөнүндө түрктөрдүн жазуусу менен тилинин көбүрөөк тараганы айтып 
турат, бул таасирлер башкаруучулардын титулдарынын аталыштарында, Кутадгу 
Биликтин (В. Бартольд айткандай түрк тилиндеги эң алгачкы мусулман чыгармасы) кол 
жазмасынын намангандык тизмесинде, уйгур шрифтинин колдонулуп турушунан 
көрүнгөн. Уйгур шрифтинин колдонулушун 1041-жылдагы варух эстелик жазуусу 
белгилейт. 



Карахандар ферганалык калкты Мавераннахрдын тургундары менен андан ары 
бириктирүүгө аракеттенишкен. Ошону менен эле бирге алар анын калкынын андан 
ары түрктөштүрүүнү улантканы да шексиз, алар өзбек калкынын калыптанышы үчүн 
бир нече кылым мурда түзүлгөн өбөлгөнү өнүктүрүшкөн. Иш жүзүндө XI—XII 
кылымдарда түзүлгөн маданияттын бейнеси жакынкы жүз жылдыктарда негизинен 
өзгөрүүсүз кала берген. 



VII бап 
ӨЛКӨНҮН ТӨМӨНДӨШҮ 

 «ферганада жети шаар бар, алардын 
бешөө Сейхундун түштүк жээгинде, калган 
экөө — түндүк жээгинде турат» 
 
Бабурнаама 

Касан жана Ахсыкет шаарларынын башкаруучусу Исмаил Чыңгыс-хандын кол 
башчысы, Жебе Нойондун аскерлери жакындап келгенде шаардын аксакалдары 
менен чогуу алдын тосуп чыгып, баш ийгенин билдирет. Бул «эмгеги» үчүн Исмаилге 
ишеним көрсөтүлүп, ал жол көрсөткүч болуп дайындалат, ал эми мунун алдында кара 
кытайлардын чабуулдарынан жана жолбун Күчлүктүн кыйратууларынан алсырап 
калган шаарлага «ырайым» көрсөтүлөт. Бул «тынч» жеңишти Чыңгыз-хан 1219-ж. 
Самарканды алгандан кийин өзгөчө кошуунду жиберүү менен бекемдейт. Бирок 
баардык эле шаарлар Чынгыз-ханга кың этпей багынып берген эмес. Ферганага кире 
турган дарбаза болгон Хожент айыгышкан каршылык көрсөтөт. Анын бийлөөчүсү 
Тимур-Мелик, шаарды бошотуп берип, өзү андан алыс эмес жердеги, Сыр-Дарыядагы 
аралга бекемделип алып, каршылык көрсөтүүсүн уланта берет. Тимур-Меликтин 
баатырдык күрөшү Фергананы куткара алган эмес, Хожентти коргоп турган аскерлер 
талкалангандан кийин, Сыр-Дарыя аркылуу кыйынчылык менен Хорезмге өтүп кетет, 
ал жерде өмүрүнүн акырына чейин бийликке атаандаш болгон — Султан Желал ад-
Диндин тагдырына ортоктош болот. Хожент кулагандан кийин Фергана Чагатай менен 
Угедей кол башчылык кылган моңгол аскерлери тарабынан басып алынат. Фергана 
моңгол мамлекетинин чагатай улусунун курамына кирет. Салтты бузбай чагатайлар 
Өзгөндү өздөрүнүн ордосуна айландырышат, ал жерде алардын казынасы турган, 
демек шаар ферганалык масштабдагы саясый борбор да болгон. Фергана 
чагатайлардан мурас боюнча Могулстандын, 1360-ж. Пуладчы менен Токлук Тимур 
тарабынан түзүлгөн мамлекеттин курамына кирет, бирок ал Фергананы өз колунда 
көпкө кармап тура алган эмес. «Талоончул» «жетелердин» өлкөсүндө, ал жерде 
исламды кабыл алган Токлук Тимурдун өзү үстөмдүк кылып турганына карабастан 
мусулмандык Ферганага өзүн сактап туруу кыйын болгон. Пуладчынын мураскору 
Камар ад-Диндин Токлук Тимурдун мурасчысы Ильяс Кожо менен болгон күрөшүнүн 
натыйжасында Могулстан начарлап калат. Тимур бул абалды пайдаланып, 1370-71- 
жылдарда эле, Фергана аркылуу болсо керек, Кочкорго (Тянь-Шань) чейин жеткен. 
Эмнеси болсо да, 1375-ж., Жети-Сууга жасаган ийгиликтүү жортуулунан кийин Тимур 
Өзгөнгө кайтып келет. Фергананын Могулстандын эмес, Тимурдун мамлекетинин 
курамына киргенин Камар ад-Диндин 1376-ж. Тимур Хорезм тарапта жортуулда 
жүргөндө Фергананы ээлеп алуу үчүн аракеттенгенинин фактысы далилдеп турат. 
Өзгөн — Тимурдун кийинки, 1377-жылдагы жортуулунун да акыркы этабы (а мүмкүн 
базасы?) болгон. Тимур өлөрүнүн алдында, 1404-ж. чыгыш жортуулдарын аяктап 
бүткөндө жеңип алган Чыгыш Түркстанды башкарууну ферганалык акимге тапшырат. 
Тимурилердин мамлекетинин курамына кошуп алынган Фергана бул династиянын 
акырына чейин тимурилердин бийлиги астында турат. Батыш Могулстандын ээси 
Юнустун 1469-ж. Фергананы ээлеп алууга жасаган аракети ийгиликсиз аяктайт. 

Мавераннахрда тимурилердин бийлиги кулар алдында Фергананы могулстандык 
башкаруучулар акырындык менен ээлей башташып, алар Ферганадагы бийликти, иш 



жүзүндө бүткүл Өрто Азиядагы бийликти басып алууга жаңы атаандаш болуп чыккан 
Шейбани-хан менен күрөшкө аттанат. 1503-ж. эле Шейбани-хан Ахсыкет ченде бир 
туугандар Махмуд менен Ахмед кол башчылык кылган моңгол аскерлерин талкалайт. 
1508-жылга карата бүткүл Фергана шейбанилердин бийлиги астында калат, буга, 1508-
ж. Ферганага султан Халил (Могулстандын ээлеринин бири) качып келгенде ал 
дубандын өзбек башкаруучусу Жаныбектин буйругу менен өлүм жазасына тартылганы 
далил болуп турат. Анын бир тууганы Сеид 1516-ж. өзбектерге каршы жортуул 
жасамакчы болуп, бирок ишке ашпай калат, 1525-ж. гана ал Ферганага басып кирүүгө 
аракет кылып, бирок Могулстанга кайтып келүүгө аргасыз болот. Фергана өзбектерге 
тийиштүү болуп кала берет. Шейбани-хандын өзбектеринин Ферганада бекемделип 
алышы, биз көргөндөй, Могулстан жана чагатайлардын тукумдары менен үзгүлтүксүз 
күрөштүн натыйжасында ишке ашкан. 

Он бир жашында бектер тарабынан «Фергананын падышасы» деп жарыяланган 
атактуу Бабур ушул тукумдарга, Фергананын шаарлары менен дубандардын феодал 
башкаруучуларына таандык болгон. Анжыян, Ош, Маргинан жана, атап айтканда, 
Исфара, Ворух, Сох, Хушьяр деген төрт булугу (округу) бар Исфара алда канча чоң 
шаарлар болгон. Хожент Фергананын акыркы түштүк шаары болгон, анын карамагында 
Канд-и-Бадам шаарчасы турган. Бабур Фергананын түндүгүндө анын Анжыяндан 
кийинки ири шаары болгон Ахсыкетти белгилейт. Ал Касанды да белгилеген, мунун 
урандысы азыркы ушул аталыштагы кыштактын курулуштарынын астында жатат. 

Фергана Бабурдун ата-бабаларынын тушунда эле уделдерге бөлүнгөн. Фергананын 
борбору Анжыян болгон бир бөлүгүн Омар-шейх Мирза (Бабурдун атасы) бийлеген, ал 
эми Ахсы менен Хожент мезгил-мезгили менен өз алдынча турган ээликтер болгон. 
Бабурдун атасынын турмушу типтүү феодалдык турмуш болгон. Бабурдун өзү ал 
жөнүндө «ээликтерде басып алууга умтулуп, ал тынчтыктан согушту, достуктан 
душмандыкты артык көргөн» деп жазат. 

Фергана адегенде Тимурдун жортуулдарынын, кийин — ички өз ара согуштардын 
плацдармы болуп турган ушундай шартта, анын экономикасы менен маданияты өзгөчө 
өнүгүүгө ээ боло алган эмес. 

Ушул мезгилде исламдын ролунун күч алганы шексиз. Көптөгөн мусулман 
борборлорунун, мисалы, Жалал-Абаддагы — Аюб пайгамбар, Фергананын түндүгүндө 
Сапит Булан кыштагы чендеги Шах-Фазил күмбөзү сыяктуу борборлордун мааниси 
артат. Шах-Фазил күмбөзү өзүнүн эң сонун ар түрдүү көркөм көчөттөрү (ганчка оюп 
түшүрүлгөн) менен белгилүү, алар күмбөздүн ички беттерин кооздоп турат. 70тен 
ашык композициялардан турган бай көркөм көчөттүк мотивдер металлга түшүрүлүүчү 
назик гравирлөө менен окшошуп кетет, мындай гравирлөө XIV кылымдын эстеликтери 
боюнча белгилүү. Балким, Ош шаарындагы Тахт-и-Сулайман тоосундагы күмбөздүн 
курулушу жана дагы көптөгөн ушуга окшогондор XIV—XV кылымдарга таандык болсо 
керек. 

Феодалдык маданияттын ролу чагатайлардын тушунда да, Тимурдун тушунда 
андан бетер, Шейбани-хандын өзбектеринин тушунда да азайып калган эмес. Калкы 
түрктөр болгон Анжыян Фергананын борбору болуп калат. «Шаарда да, базарда да, — 
деп жазат Бабур, — түрк тилин билбеген адам жок». Элдин тили жазуу тили менен 
окшош болгон. «Мир Алишер Навоинин чыгармасы, ал Гератта туулуп-өссө да ушул 
тилде жазылган». 

Анжыяндын моңголдордун тушунда эле башталган жогорулоосу, сыягы, 
тимурилердин тушунда да уланса керек, буга 1388/89-жж. (Тимур), 1428/29->юк. 



(Шахрух) жана 1485-ж. (Ахмед) Анжыянда согулган тимурилердин тыйындары (а түгүл 
алтын тыйындары) күбө. Фергананын шаарлары, жалпы эле дубан сыяктуу, моңгол 
басып алууларынын мезгилинде жана андан кечирээкте да өнөр жай борбору 
катарындагы маанисин жоготуп коёт. Бабурдун жазганында, шаарлар менен округдар 
сырьёлорду, баалуу ташты, жыгачты, бирюзаны, темирди сатыкка чыгарып турганы 
айтылат. Бирок, сыртка чыгарыла турган башкы нерсе — дыйканчылыктын, өзгөчө 
жемиш бактары менен жүзүмдүктөрдүн жана бахчалардын азык-түлүктөрү болсо 
керек. Бабур өзүнүн «наамасын» «Фергана — анчалык чоң эмес дубан, ал жерде дан 
жана жемиш көп» деп баштайт. 

Фергананын IX—X кылымдардагы гүлдөп өнүгүшүнөн кийин анын «четакага» 
айланып калышы археологиялык эстеликтерде да ачык көрүнөт. Көптөгөн, үйдө 
урунулган, глазурланбаган карапа пайда болот, поливделген идиштердин сапаты 
начарлайт. Көптөгөн шаарлар начарлап, башкалары башка жаңы жерлерге орун 
которуп кетишет. Булактарда эскерилген Касан эски Касандын этегинен орун алат. 
Өзгөн жөнүндө булактарда эч нерсе айтылбай унутта калат. Жогорку Несьенин 
шаарлары (Некад, Мискан, Аувал ж.б.) шаардык борборлор катарында өздөрүнүн 
жашоосун токтотуп, айылдык округдарга айланат. Мурдагы даңазалуу Кува жок болуп 
кетет. Борборлордун «оошкону» турмушка жаңы конуштарды пайда кылат. XI—XII 
кылымдардагы эски айылдык конуштардын ордунда Ахсыкеттин «мураскору» — 
Наманган даярдана баштайт, бул көрүнүш Балыкчыга кеткен жолдо, азыркы Наманган 
шаарынын суу жээгиндеги конуштардан кокустан учураган табылгалар менен 
белгиленип отурат. 

Мурдагы эски, көрксүз Андукан шаарынын ордуна Анжыян шаары алдыга чыгат 
ж.д.у.с. Шаарлардын «жоголуп» кетиши басып кирүүлөрдүн жана өз ара согуштардын 
мезгилиндеги кыйроолорго байланыштуу болгон. Өлкөнүн түштүгүн карай кеткен, тоо 
кыркалары аркылуу алыскы Кашкарга баруучу соода жолу гана сакталып турган. 

Фергана Орто Азиянын чет-жакасына айланат, анткени ал өзүнүн саясый маанисин 
жоготуп койгон болучу, ал эми анын өнөр жай экономикасы эми Мавераннахрдын 
устаканалары менен атаандаша албай калган. Өлкөнүн төмөндөп кетишине анын 
бытырандылыгы, бирдиктүү борбордук бийликтин жоктугу же анын чабалдыгы да 
себеп болгон. 

Ушундай экономикалык жана саясый төмөндөөнүн шартында өзбектердин жеңип 
алышы түрк элементтеринин жаңы толкунун алып келип, аймакты түрктөштүрүүнүн 
аякташына жардам берген. Фергананы түрктөштүрүүнүн биринчи этабы аяктап, 
өзбектердин ферганалык бутагы түзүлүп, калыптанат. Мүнөздүү бир нерсе, бул 
процесс XV—XVI кылымдарда алда качантан бери эле түрктөштүрүү жүрүп жаткан 
чыгыш Ферганада да жеңип чыккан. Эгерде Анжыянда бүт калк түрктөр болсо, 
Исфаранын тургундары тажикче сүйлөшөт дейт Бабур. Фергананын өзбек жана тажик 
болуп азыркы бөлүнүшү негизинен ачык көрүнүп турган этностук картасы XV к. акыры 
ченде калыптанган болучу. Ошондуктан байыркы учурда көчмөндөр менен 
отурукташкан калктын чек аралары бөлүштүрүлгөн сыяктуу эле, кечээ жакында 
өзбектер менен кыргыздардын ортосундагы чек ара да калыптанган. Биринчилер 
дыйканчыл Давандын скифтик айлана-чөйрөсүнүн салттарын чагылтты; эски өзбек 
жана эски тажик шаарлары менен кыштактар Даван маданиятын түздөн-түз 
сактоочулар болуп калышты. Байыркы Фергана — дыйканчылыктын өлкөсү болгон. 
Анын бейнеси - дыйканчылык менен кол өнөрчүлүктүн өнүгүшүнүн даражасы жана 
конуштардын топографиясынын мүнөзү менен аныкталган. Конуштардын динамикасы 



өлкөнүн социалдык-экономикалык абалына ылайык келип, бул биздин 
эпиграфияларыбызда жана баптардын аталыштарынан өз чагылышын тапты. Бирок 
мындагы унутууга бол- бой турган нерсе бул: Фергананын өзгөчөлүгү, аскердик-саясый 
күчү, анын жогорулоо жана төмөндөө мезгилдери олуттуу даражада, тоолуу 
өрөөндөрдү мекендеп турган көчмөн айлана-чөйрөгө багыныңкы болуп турган. Тоолуу 
өрөөндөрдө, айрыкча Тянь-Шанда жашаган уруулардын көпчүлүгү түздүккө ооп, анын 
этностук өнүгүшүнүн жолун аныктаган. Фергананын чыныгы тарыхын бул айлана-чөйрө 
менен байланыштырбай туруп түшүнүүгө болбойт. Ошондуктан мындан ары да бул 
өлкөнүн тарыхын, Фергананын өткөндөгүсүн изилдөөчүлөр изилдөө иштерин 
жүргүзүүдө Бабурдун географиялык мүнөздөмөсүн эстеринде тутуусу керек, ал: 
«Фергананын айланасын тоолор курчап турат» деп айтып, бул сөзгө тарыхый мазмун 
киргизген. 



АДАБИЯТ 
Байыркы. Фергананын тарыхы боюнча адабият абдан эле аз, негизинен, көпчүлүгүндө ар 

кайсы мезгилдүү басма сөздөрдө жарыяланган атайын макалалардан турат. Айрыкча, 
Ташкенде 1895-жылдан 1917-ж. чейин басылып чыгып турган «Протоколы Туркестанского 
кружка любителей археологии» басылмасында көптөгөн баалуу макалалар жарыяланган. 
Советтик изилдөөчүлөр Массондун, Оболдуеванын, Жуковдун, Григорьевдин, Бернштамдын 
айрым макалалары СССР ИАнын Өзбек филиалынын (Ташкен) Кабарында, СССР ИА. 
Материалдык маданияттын тарыхы институтунун (Аенинград) Кыскача билдирүүлөрүндө 
жана башка басылмаларда жарык көргөн. 
Орто Азиянын тарыхы боюнча жыйынтыкталган маалыматтар мүнөзүнө ээ болгон, бирок 
Ферганага тийиштүү көптөгөн фактыларды камтып турган эмгектер төмөндө көрсөтүлдү. 
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ТЯНЬ-ШАНДЫН ЖАНА ЖЕТИ-СУУНУН БАЙЫРКЫ ЖАНА ОРТО 
КЫЛЫМДАР 

МЕЗГИЛДЕРИНДЕГИ МАДАНИЯТЫ МЕНЕН ИСКУССТВОСУ 
(МИА, 26,1952,125-182-6.) 

Борбордук Тянь-Шандын эстеликтерин талдап чыгуу Тянь-Шандын көчмөндөрү 
өздөрүнүн саясый, маданий жана экономикалык турмушунда, баарынан мурда, Чүй 
өрөөнү менен, кененирээк Жети-Суу жана Фергана менен тыгыз байланышта турганын 
көрсөттү. 

Жети-Сууну, Талас жана Чу өрөөндөрүн системалуу изилдөөлөр жана алардын биз 
тараптан атайын эки басылмада жыйынтыкталышы1 азыр бизге бул райондордун 
өнүгүшүндө Жети-Суу менен Тянь-Шандын көчмөн урууларынын ролу жөнүндөгү 
маселени коюуга мүмкүндүк берип отурат. Бул таасирлер искусство эстеликтеринде 
алда канча толук чагылган. 

Биз кийинки бапта бир кыйла көрүнүктүү эстеликтерге таянып, мурда жарык көргөн 
эмгектерде айтылгандарды кайталабай, Жети-Суунун маданиятынын калыптанышында 
көчмөн уруулардын ролун аныктоого аракеттенебиз; бул көчмөндөрдүн тарыхый 
өзгөчөлүгү алардын этностук жана маданий курамынын өтө ар түрдүү болгондугунда. 
Келгин элдерден мында согдулуктар өзгөчө ролду ойногон. 

VI к. бери тарта маданияттын өнүгүү борбору, Тянь-Шанда кеңири жүргүзүлгөн 
иштерден кийин Борбордук Тянь-Шань эмес, биринчи кезекте Талас жана Чүй 
өрөөндөрү экени бизге өзгөчө ачык болуп калды. Кол өнөрчүлүк өндүрүшүнүн негизги 
борборлору Атбашы менен Кажингарбашы тибиндеги ордо-шаарларда эмес, Талас 
менен Чунун Тараз шаарынан Баласагунга чейинки аралыкта жаткан конуш жайлардан 
орун алган. 

Борбордук Тянь-Шань (олуттуу даражада Иле өрөөнү да) Чу менен Талас 
шаарларынын элеттик чет-жакалары болгон. Бирок Чоң-Кеминдеги Суябдан Борбордук 
Тянь-Шандагы Атбашыга чейинки аймактарда катардагы мал чарбачылар гана эмес, 
өкүмдарлар, усун гуньмолору менен түрк хандары жана алар менен байланышкан 
бардык ак сөөктөр да байырлап турушкан. Саясый бийлик алардын колунда 
болгондуктан экономикалык артыкчылыктардан пайдаланышкан. Мына ушул 
төбөлдөрдүн, алардын идеологиясынын талаптары менен табиттеринин, олуттуу 
даражада, бүткүл көчмөндөрдүн карапайым калкынын табиттери жана көз караштары 
менен да, огурукташкан конуштардын ушул уруулары менен элдеринин идеологиясын 
чагылдырган баалуулуктарды өз колу менен түзүп жаткан кол өнөрчүлөр эсептешүүгө 
тийиш болушкан. 

Дал мына ошондуктан, биз бул бапта негизинен Жети-Сууда табылган эстеликтер 
тобуна токтолуу менен эле бир убакта, кандайдыр бир даражада, бул райондор менен 
байланышта болгон тянь-шандык уруулардын маданиятын да мүнөздөп бере алабыз. 

Жети-Суу эстеликтери «сепили» болгон Тянь-Шань көчмөн дүйнөнүн согуштук- 
саясый жана аны менен бирге этностук-маданий арымын ачык чагылдырып турат. 
Мисалы, Тянь-Шандын түрктөрү түштүк-чыгышта кытай дубалына чейин, батышта 

1 Труды Семиреченской археологической экспедиции, Таласская долина. Материалы по археологии Каз. 
ССР, т. I, Алма-Ата, 1950; Труды Семиреченской археологической экспедиции. Чуйская долина. МИА, № 
14, Л, 1950. 



Кавказдагы Дербент өтмөлүгүнө чейин жеткени жетишерлик кеңири белгилүү тарыхый 
факт. Бул болсо маданияттын өзгөчөлүү бир жолунун калыптанышына себеп боло 
албай коймок эмес; бирок бул райондун археологиялык эстеликтери ар түрдүү 
маданий таасирлердин жөнөкөй гана аралашмасы жөнүндө эмес, жалпысынан кытай 
маданиятына да, согдунукуна да, дегеле башка дагы бир маданиятка да окшошпогон 
маданий көрүнүштөрдүн жаңы, өзгөчөлүү категориялары жөнүндө айтып турат. Бул — 
Жети-Суу менен Тянь-Шань көчмөндөрүнүн негизинде сак традициясы жаткан, өз 
алдынча турган, өзгөчөлүү, көп кырдуу, эч качан үзгүлтүккө учурабай өнүгүп отурган 
маданияты болгон. Мындай абал, биринчи кезекте, Тянь-Шань урууларынын саясый 
жана маданий көз каранды эместиги сакталып турганда гана, алар өздөрүнүн адат-
салты менен идеологиясын сактап турганда гана түзүлмөк. 

Жети-Суу түздүктөрүнүн археологиялык эстеликтерин талдап кароого өтүп жатып, 
муну менен бул өзгөчөлүү маданияттын ар кыл этаптардагы көрүнүштөрүн аныктай 
отуруп, биз китептин бүткүл биринчи бөлүгү арналган Борбордук Тянь-Шандын 
маданиятына да кыйыр түрдө мүнөздөмө берип кетмекчибиз. 



1. КӨЧМӨНДӨР ИСКУССТВОСУНУН ГҮЛДӨШҮ 
ЖАНА ТӨМӨНДӨШҮ б.з.ч. vII к. - б.з. I к. 

Скиф-сак мезгилинин буюмдарында искусство эстеликтери өтө көп. Бул доордун 
бизге жеткен эстеликтеринин мүнөздүү белгиси колодон, бир аз таштан жасалган 
скульптуралардын бар экендигинде. Байыркы дүйнөнүн искусствосунда скиф 
искусствосунун орду, ролу жана мааниси жетишерлик бийик, ушул маселеге арналган 
монографиялар менен макалаларды жөн гана тизмелей келсе бир салмактуу том 
болор эле. Бул маселе бир нече жолу толук каралды, айрыкча XIX кылымдын 90-
жылдарынан бери тарта, Рейнекенин1 мазмундуу макаласы скиф искусствосунун 
Венгриядан Кытайга чейинки зор аймакты өзүнө камтып турган маданий 
байланыштарын ачып көрсөткөн мезгилде көп көңүл бурулду. Андан кийинки 
эмгектерде бул искусствонун өнүгүшүнүн көптөгөн жалпы жана айрым маселелери 
аныкталды. Кара деңиз бойлорундагы скифтер жана алардын өз ара байланыштары 
(азыраак алдыңкы азиялык, көбүрөөк антик дүйнөсү менен)2 жөнүндө гана эмес, 
Ыраакы Чыгыш жөнүндөгү материалдар да каралды3. В. Карлгрендин, Арнэнин, 
Андерсондун ж.б. авторлордун4 эмгектеринде каралган Кытайдагы Хань 
династиясынын алды чендеги (Кытайдагы Хань династиясынын доору, б.з.ч. II к. — б.з. 
II к.) дүркүрөп гүлдөшү Хань доорундагы оригиналдуу искусствонун эң сонун ажайып 
бейнесин берет. Бул искусствонун стилистикалык жактан өзгөчөлүү чагылтылган 
реализми Хирттин5 мурда эле айткан пикири боюнча, көчмөндөрдүн тийгизген 
таасирине милдеттүү болгон. Ростовцев6 тарабынан колдоого алынган бул пикир 
Шаванндын, Лауфэрдин, Сальмонинин жана башка көптөрдүн эмгектеринде кеңири 
аргументтештирилген7. С. Н. Теплоухов менен С. В. Киселев8 тарабынан жалпыланып 
изилденген, Енисейден табылган скиф мезгилинин колосу сыяктуу сүрөт 
искусствосунун шедеврлери ушундай ой-пикирлерге олуттуу таяныч болуп берди; 
ошондой эле Алтай менен Шибенин С. И. Руденко менен М. П. Грязнов9 тарабынан 
ачылып, жарыяланган Пазырык бейит коргондорун, акырында келип, П. Козлов 

1  R. Reinecke.Über einige Beziehungen der Altenthümer China yu denen des skuthischsibirischen Völkerkreises. 
Yeitschrift für Etnologie, 1897. 
2 М. Ростовцев. Скифия и Босфор, Л., 1918; E. Minns. Scytians. And Greeks. Cambridge, 1913.Сал.:ошонуку 
эле:The Art of the Northern Nomads. Proceedings of the British Academy, XXVIII, London, 1944. 
3 М Ростовцевдин көп эмгектери бар, аларда жарыяланган материалдар өтө маанилүү, бирок идеялык 
жагынан алар жараксыз, анткени ал идея расисттик концепцияга барып такалат. Бир аз башкача 
позицияда турган (алар көп эмес) буржуазиялык авторлордон Персеваль Иеттстин айткандарын белгилеп 
кетемин (ал жөнүндө төмөндө кара). 
4 Бул маселеде П. Пельонун эмгектери менен катар биринчи орунга коюла турган стокгольмдук 
басылмаларды белгилөө керек; алардан мындан аркы тексттерде бир нече жолу цитаталар келтирилет. 
Жогоруда аты аталган авторлор өз эмгектерин төмөнкү басылмада жарыялашат: «Bulletin Museum of Far 
Eastern antiuites». 
5F. Hirth Ueber fremde Einflüsse in der Chinesischen Kunst. München — Leipzig, 1896. 
6 M. Rostovzeff. L´art chinois de L´époque des Han. Arethuse, Avril, 1924. 
7 Булардын эмгектеринен мурда цитата келтиргенбиз. 
8 С. В. Киселев. Древняя история ЮжнойСибири.МИА, №9,М., 1949.Экинчи басылышы. М„ 1951. 
9 С. Руденко. Второй Пазырыкский курган. Изд. ГосЭрмитажа. Л, 1949;С. И.и Н. М Руденко. Искусство 
скифов Алтая. ГМИИ,М., 1949;М. Грязнов. Раскопки княжеской могилы на Алтае. «Человек», № 1 —2, 
1929; ошол эле: Древние культуры Алтая. Новосибирск,1930;ошол эле. Пазырыкское княжеское 
погребение на Алтае. Природа,№11,1929; ошол эле. Пазырыкский курган. М. — Л, 1937; Сообщение 
ГАИМК, N° 2,1931; ошол эле. Первый Пазырыкский курган. Изд. Гос Эмитажа, 1950. 

 



тарабынан Моңголияда ачылып10, К. Тревердин эмгектеринде11 толук сүрөттөлүп 
жазылган гунну мезгилинин эстелиги Ноин-Уланы айтса болот. 

Скиф доорунун маданий-чыгармачылык маселелерин чечүүдө, көп жагынан 
өзгөчөлүү келген жана өз алдынча кызыгууну туудурган, Жети-Суу чөлкөмүндө 
жаралган эстеликтер көз жаздымда кала берген. Баарынан мурда, скиф 
эстеликтеринин башка комплекстеринде кайталанган, колодон жогорку чеберчиликте 
куюлган, монументалдуу эстеликтер бөлүнүп көрсөтүлүүгө тийиш. Паннония 
өрөөнүндө да, Кара деңиз бойлорундагы түздүктөрдө да, түштүк-сибирь талааларында 
да, алыскы чыгыш мейкиндиктеринде да бул искусствого толук окшош эч нерсе жок. 
Булар Корея менен Манжуриядан тартып Венгрияга чейин кеңири тараган коло 
казандарды12, бир кыйла чектелүү түрдө, негизинен Ыраакы Чыгышта тараган 
чырагдандарды көрсөтүп кетсе болот13. Жогоруда айтылган эстеликтерге окшоштуктар, 
баарынан мурда, Түндүк Кытайда, Енисейде жана Алтайда гана жолугат. 

Скиф искусствосунун эстеликтеринин чөйрөсүнө кирген сак мезгилинин жети- 
суулук эстеликтеринин өзүнө гана мүнөздүү өзгөчөлүктөрү бар. Жогоруда атайын 
бөлүм арналган ысык-көлдүк курмандык эстеликтеринен башка, алда канча көркөм 
үлгүлөрүн мүнөздөөгө токтололу. 

Бул мезгилге таандык, ысык-көлдүк курмандык эстеликтериндей эле көз жоосун 
алган, өз алдынчалыгы бар бир катар буюмдарга оймолуу жыгач буюмдар кирет, 
буларды жасоо ыктары да алда канча эски. 

Жыгачты оюп кооздоо — көчмөндөрдүн сүрөт искусствосу жагындагы 
чыгармачылыгынын эң эле байыркы түрлөрүнүн бири. Бул жумшак материалда сүрөт 
түшүрүү, көрүнүштөрдү деталдаштыруу, жалпыланган сүрөт үчүн башкы багытты таап 
алуу жеңил келет. Жыгач чоподой эле — алгачкы фактура, булардан деталдарды 
моделдөөгө болот, реалисттик сюжетте, кийин өзү да ал сюжет менен жуурулушуп 
кете турган оймо-чиймелер түрүндөгү кошумчалар жаралат. 

Алтайдан табылган Пазырык, Шибе жана Катанды эстеликтериндеги жыгачка 
түшүрүлгөн оймолордун классикалык үлгүлөрүн эске салабыз14. Оймочулуктун ыгы 
куюу ыгынан, баарынан мурда, өзүнүн жалпак, тегиз рельефи менен айырмаланат. 
Мында аппликация менен бир катар өнүккөн сүрөттөр жаралган. Бул кеңири тараган, 
жетишерлик даражада туруктуу өнүгүп, көнүмүш өнөр катарында металлдан буюм 
куюуга да таасирин тийгизген. Бул жагдайдан алганда Берккара капчыгайы чендеги 
Кара-Таунун түндүк боорундагы бейит коргондордун биринен табылган таралга 
мүнөздүү келет15. 

10 Кара: жыйнак «Северная Монголия», вып. 2. Библиографияны биздин төмөнкү макалабыздан кара: 
Гуннский могильник Ноин-Ула и его историко-археологическое значение. Изв. Отд. ОН АН СССР, № 
4,1937. 
11C. Trever. Excavations in Northern Mongolia. Leningrad, 1932. Кара: биздин рецензиябыз: ПИДО, 5-6,1935. 
12 Кара, мисалы: Jashito Harada u. Kazuchika Komai. Mu-Jang Ch’ệng. Han and pre Han sites at the foot of 
Mount Lao T’ieh in South Manchuria. Archeologia Orientalis, t. II Tokyo, 1931;Andrews Alföldi. Funde aus der 
Hunnenzeit und ihre etnische Sonderang. Archeologia Hungarica, IX, Budapest, 1932. 
13 Үч буттуу тулга (чырактыкы), Түштүк Манжуриядан казылып алынган, кара: Archeologia Orientalis, т. I. 
Tokyo-Kioto, 1929, стр. 24; т. III. 1933, табл. XXXI. 
14 Кара: Л. Захаров. Материалы по археологии Сибири. Труды ГИМ, т. 1, 1926; сал.: ошонун эле макаласы: 
АА1, III, 1928 (Катанда). Пазырык жана Шибе эстеликтери жөнүндө С. Руденко менен М. Грязновдун 
жогоруда көрсөтүлгөн эмгектерин кара, 
15 Биздин төмөнкү макалабызды кара: Берккаринская пряжка КСИИМК, XVII. 



Алтайдагы табылгаларга жакын болгон, берккаралык таралганын ажайып сүрөтү16 

башка бир табылгалар менен, биздин табылгабызды биле электе, М. Ростовцев17 
тарабынан каралып чыккан жыгач менен металлдан жасалган скиф буюмдары менен 
үндөшүп турат. Берккара таралгасынын техникасында жыгачты оюу ыгынын 
мурасталганында шек жок. Биз көрсөткөндөй азем торчолуу сүрөттүн өнүгүшүнө түрткү 
болгон бул ык металл буюмдарындагы стилдештирүүдөн өзүнүн өнүгүшүнүн сересине 
жетип отурат, бул Ивановка кыштагы ченде (Түндүк Кыргызстан) табылган кийимге 
бастырып тигип коё турган коло күбөктөр менен ырасталышы мүмкүн18. 

Азем торчолуу сүрөтү бар, сүйрүрөөк келген күбөк (өлчөмү — 6,0x6,5 см) металл- 
дан куюлуп жасалып, ар кайсы жери кескич менен жакшыртылган. Композициясы 
гералдикалык түрдө, анын учтары кошулбаган тышкы жээктери стилдештирилген эки 
аттын тумшугу менен аяктайт, анда жылкынын башынын жалпы түспөлүнөн башка да, 
кулактары жана учтары тегиз кыркылган көкүлдөрү ачык байкалат. Күбөктүн ортосу 
тикесинен коюлган, эки тарапка үч катар болуп кеткен бутактары бар өмүр дарагы (?) 
таралганын чет жагынан келген сызыктар менен укмуштуудай чырмалышып калган, 
мүмкүн бул жылкылардын стилдештирилген буттарыдыр. Сүрөттөлүп отурган күбөк — 
кемерге же кийимге кадалуучу металл аппликациянын эле өзү. Бул сүрөт 
скульптурадан эмес, оймодон келип чыккан. Бул металлга көчүрүлгөн жыгачтагы 
сүрөт19. 

Кыргызстандын байыркы эстеликтеринин арасынан искусство таануучу таштардын 
жана аскалардын беттеринде сакталып калган эң алгачкы ажайып сүрөттөрдү таба 
алат20. Кыргызстандын эстеликтериндеги кооз сүрөттөр анчалык көп эмес. Иш 
жүзүндө, байыркы идишке тикесинен кеткен тилке түрдө ангоб менен түшүрүлгөн кооз 
сүрөттөрдөн көркөм композициянын башталышын көрүүгө болот21. Ферганада кеңири 
тараган бул ыктар сактарга, алардан Тянь-Шань менен Чүй өрөөнүнүн усундарына 
өткөн. Түштүктө көп учурда карапага түшүрүлгөн реалисттик сюжеттердеги кооз 
сүрөттөр кеңири тараган. 

Көчмөндөрдүн чыгармачылыгынын башка бир түрү — аскадагы сүрөттөр. Алардын 
арасынан аткарылышынын техникалык ыктары боюнча айырмаланган эки тобу 
байкалат. Кечирээктеги сүрөттөрдүн аткарылыш ыгы ар түрдүү, эртерээктегилердики 
— чекит түрүндө. Сыягы, курч шиш металл шайман менен таштын бетине, көбүн эсе 
жаныбарлардын сүрөтү чегилип түшүрүлгөн. Кечирээктеги сүрөттөрдө үй 
жаныбарлары, эртерээктегилерде жапайылары басымдуулук кылат. 

Аскадагы сүрөттөр Кыргызстанда бардык жерде учурайт, бирок алар атайын 
иликтөөгө алынган эмес. Балким, аскадагы сүрөттөрдүн бир бөлүгү бир кыйла 
эртерээктеги мезгилге — коло мезгилине таандык болор. Аска сүрөттөрүнүн бул тобуна 
айрым изилдөөчүлор22 Ысык-Көлдүн батышындагы Ак-Өлөң өзөнүндөгү сүрөттөрдүн 
бир бөлүгүн таандык кылышат. Аскадагы сүрөттөрдүн эскилерин сак мезгилине 

16 М. Грязнов. Древние культуры Алтая. Материалы по изучению Сибири, вып. 2, Новосибирск, 1930. 
17 М. Ростовцев. Срединная Азия, Россия, Китай и звериный стиль, табл. IX, стр. 20, 21. 
18 МИА, № 14, табл. XXXIX, рис. 2. 
19 Бул ык Чыгышта, атап айтканда, Кытайда кеңири тараган , муну бир катар изилдөөчүлөр белгилешкен. 
Сал. мисалы: Nils Palmgren. Ein Schatz von drei Bronzen aus der Sammlung Nedzu. OZ,1936, вып. 3-4. 
20 Тилекке каршы, бул кызыктуу материал Кыргызстан боюнча али чогултула элек, а түгүл баяндалып да 
жазыла элек, системага да келтирилген эмес, бул өз алдынча жүргүзүлө турган иш. 
21 Мындай карапанын сыныгы жана эки бүтүн идиш Фрунзе шаарындагы, музейде сакталып турат. 
22 Кара: А. Бернштам. Археологичекий очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941, стр. 21. 



таандык кылса көбүрөөк туура болор эле. Алсак, мисалы, Чийим-Таш (Талас өрөөнү)23 

өзөнүндөгү аскадагы сүрөттөрдүн бир тобу чекит ыгы менен түшүрүлгөн. 
Композициясы боюнча алар жаныбарлардын айрым-айрым тартылган сүрөттөрүнөн 
турат, алардын ичинде Кырчындагы курмандык буюмундагы топоздун 
жамбашындагыдай эшилме зым түрүндөгү оймо-чиймелер да бар. 

Сүрөттүн мүнөздүү белгиси — жаныбардын тулкусунун чектери бир нече сызыктар 
менен берилип, ортосу болсо чекит ыгы менен чегилген. Бул — «көлөкөдөгү» деп 
аталган сүрөт — жаныбардын сөлөкөтүн (томоосун) көргөзүп турат. Мындай — 
көлөкөдөгү сүрөттү тартуунун ыгынан чыгып кеткен учурлар болот, ал убакта сүрөтчү 
жаныбардын эки гана бутун эмес, төрт бутун тартат. Өлүк сыяктуу, катып калгансыган 
томоолордон айырмаланып, бул көлөкөдөгү сүрөттөр, сыягы, сак мезгилиндеги 
реализмден усун мезгилиндеги схематизмге өткөн мезгилге мүнөздүү болсо керек. 

Фергана тоо кыркасынын ашуусундагы Саймалуу-Таш аска сүрөттөрү сактардан 
мурдагы жана сак-усун искусствосунун өзгөчөлүү үлгүсү болуп саналат. Биз тараптан 
1950-ж. толук изилденген Саймалуу-Таштын миңдеген сүрөттөрү өзүнчө макала 
жазууга арзыйт. Сүрөттөрдүн саны жана хронологиялык арымы боюнча — коло 
доорунан орто кылымдарга чейин созулуп, бул аймак ушундай типтеги сүрөттөр орун 
алып турган аймактардын эң эле ириси болуп саналат. Саймалуу-Таштын сүрөттөрүнүн 
сериялары айрым жаныбарлардын жана бир бүтүн композициялардын эң сонун 
үлгүлөрүн берет. 

Жалпысынан Саймалуу-Таштын сүрөттөрүнүн бүткүл тобу төрт «катмарга» бөлүнөт: 
1) Сактардан мурдагы, б.з.ч. II—I миң жылдыктар. 
2) Сак катмары, б.з.ч. VIII—III к. 
3) Гунну-усун катмары, б.з.ч. III к. — б.з. II к. 
4) Гунну-түрк катмары, б.з. III—VIII к. 
Жогоруда каралгандардан башка, Жети-Суудагы сак мезгилинин айрым 

эстеликтери жалпы жонунан ушулар. Бул кыскача баяндамадан көрүнүп тургандай, сак 
мезгилинде Жети-Сууда материалдары баарынан мурда колдон куюлган көлөмдүү 
скульптуралар менен барельефтер кеңири тараган. 

Сүрөттөрдүн басымдуулук кылган сюжеттери айбанат дүйнөсү болуп саналат. Стиль 
жагында, хронология жагынан улаша кеткен эки агым байкалат: биринчиден, 
процессиялардын жана айбанаттардын алышып турганы реалисттик түрдө 
аткарылгандар, экинчиден, фантастикалык жомоктордогудай укмуштуу жандыктар. 
Оймо-чийме мотивдери сейрек учурайт, алар реалисттик образдарды 
стилдештирүүдөн келип чыгат. 

Сак мезгили үчүн скульптурадан башка да, ташка, жыгачка жана чопого оюп 
түшүрүлгөн сүрөттөрү жана чиймелер мүнөздүү. 

Сак искусствосу өз алдынча турган искусство. Ал көчмөн турмуштун шартында, 
Түштүк Сибирдин ушундай эле көчмөн коомдору менен тыгыз байланышта жаралган. 
Чыгармачылыктын оригиналдуу, жергиликтүү көрүнүшү болсо да сак искусствосу 
Кытайдын жана Орто Азиянын чыгыш Иран дыйканчыл урууларынын маданий 
таасирлеринен (ырас, анча чоң эмес көлөмдө) четте калган эмес. Жети-Суулук 
сактардын маданиятындагы өз алдынчалуу көркөм желаргы айлана-чөйрөдөгү 

23 1938-ж. мен тараптан каралган. 



уруулардын маданиятына да өз таасирин тийгизген24. Сак маданиятынын бул ролу 
анын таанымдык баалуулугун арттырат, ошондуктан Жети-Суудагы сак искусствосун 
изилдеп-үйрөнүү Жети-Суунун өзүндө жаралганы анык болгон, бирок алыскы чет 
жактардагы объектилерден изилдөөчүлөргө учурап жаткан бир катар көрүнүштөрдү 
түшүндүрүп бере алат. 

Жети-Суунун сак маданияты б.з.ч. 1-миң жылдыктагы Азия материгинин көчмөн 
маданиятынын айрым турган көрүнүшү болуп саналат. Ал маданияттын түпкүрүндө 
бир кыйла кечирээктеги эстеликтерде чагылдырылган көптөгөн өзгөчөлүктөрдүн 
тамыры жатат. Бирок сак маданиятында искусствонун гүлдөгөн курагы гана эмес, анын 
төмөндөшүнүн түйүлдүгү да бар, бул төмөндөө көчмөн коомдун жиктелиши, көчмөн 
ак сөөктөрдүн бөлүнүп чыгышы менен шартталган, бирок ал усун доорунда кайрадан 
ордуна келген. «Скиф реализминин» бир бүтүн социалдык негизи кыйрайт. Социалдык 
жиктелүү көркөм сүрөт искусствосунун эки ачалуу мүнөздө болуп калышына алып 
келет, анда, бир жагынан обочолонгон абалда болсо да, сак «реализминин» салттары 
жашап, экинчи жагынан, жаңы көркөм желаргы — предметсиз оймо-чиймелер көрүнө 
баштайт. 

Көчмөн ак сөөктөрдүн чет жерлик башкаруучулар менен тил табышып кетиши, 
көчмөн уруулардын башчыларын чет элдик башкаруучуларды белектер менен өзүнө 
тартуу аракети, ошол жаңы мезгилде адамдын атак-даңкы менен тектүүлүгүн 
аныктаган асыл дүнүйөлөр менен байлыктар үчүн күрөш — искусстводо жекечеликтин 
жоголушуна жана штамптын пайда болушуна алып келет. Ошону менен эле бирге 
искусство чыгармаларынын баалуулугу төмөндөп, алгачкы реалисттик көрүнүштөрдү 
жасалмалуулуктун, шаан-шөкөттүүлүктүн туманы каптап турат. 

Бул регресс жаңы социалдык күчтөрдүн өсүшүнөн улам өзгөчө байкала баштайт. 
Жети-Сууда бул күчтөр усун мезгилинде калыптанат. Усун маданияты али да сактардын 
мажүрөө реализми жөнүндөгү эскермени өз жадында сактап, көчмөндөрдүн жаңы 
көркөм көчөттүү (орнаменталдуу) искусствосу төрөлөт, бул искусстводо геометриялык 
элементтер байыркы замандын «реалисттик» көркөм көчөттөрүнөн басымдуулук кыла 
баштайт. А түгүл тотемдик жана шамандык культтардын салттарында да ошол эле 
тотемдин өзүнүн бейнесин сүрөттөөдө «скиф реализми» деп аталгандын сүлдөрү гана 
араң байкалат. 

Усун көркөм сүрөт искусствосунун ушул эки мүнөздүү белгилерин биз 
археологиялык коллекциялардын бизге белгилүү материалдарынын негизинде 
көрсөтүүгө аракеттенебиз. 

Баарынан мурда белгилеп кете турган нерсе, усун көрүстөндөрүнөн археолог 
искусство эстеликтерин дээрлик жолуктура албайт. Биз жогоруда көрсөткөндөй, 
усундар негизинен кымбат баалуу металл буюмдарын жасап урунушкан, ал эми ал 
буюмдар өлүк менен кошо көмүлүп, кийин бейитти талап-тоногондо уурдалып кеткен. 
Усун искусствосунун бизге жеткен эстеликтери өтө эле аз санда. 

Баарынан мурда, куштун сүрөтү жана идиштердеги сүрөттөр көңүлдү бурат. Алсак, 
усун эстеликтеринин ичинде бир жак учунда куштун скульптуралык сүрөтү бар коло чач 
сайгычтар тараган, ал адатта жалпак келет да, тумшугу кыска, тукул, башы тоголок 
келип, чындыктагыдай берилген. Куштун фигурасы телкиси жок жалпы томоо менен 

24 А. Окладников скиф-сактардын байыркы жакуттардын маданиятына тийгизген таасири жөнүндө айтат. 
Кара: А. Окладников. История Якутии, т. I, Якутск, 1950. 



белгиленген. Бизге белгилүү болгон эки даанасында (Фрунзе шаарындагы музейден) 
канаттары куйругунан терең эмес чийме менен эле бөлүнүп коюлган. 

Мына ушул даана эмес сүрөттөрдөн да сүрөтчү эки түрдөгү куштун 
скульптурасында, эки учурда тең жырткыч эмес куштардын сүрөтүн, биринчисинде, 
чабалекейди, башкасында — көгүчкөндү берүүгө умтулган деп болжолдоого болот25. 

Чүй өрөөнүндөгү («Бурана» мунарасы ченде) усун бейиттеринен алынган идиш өтө 
кызыгууну туудурат, — ал усун тибиндеги түбү томолок карапа, капталдарына көгүлтүр 
боёк менен сүрөт тартылган. Мында боёк менен куштардын тобу тартылган, алар 
канаттарын кеңири жайып, учуп бараткан26 ак кууларды же турналарды (?) элестетет. 

Бул сүрөттөр кошул-ташыл болуп, өз ара чырмалышып кеткендиктен алар 
өзгөчөлүү бир көркөм көчөт-композицияга айланып, кайчылашып кеткен негизги 
сызыктар өзүнчө бир түшүнүү кыйын болгон сайманы түзүп турат. 

Усун искусствосунда алтын кеңири пайдаланылган. Жука каңылтыр алтындан жана 
алтын зымдан шакек жана сөйкө сыяктуу кооздуктар жасалган. Шакектердин чоң 
көлөмдөгү калканчасы бар, анын бетине сүрөт түшүрүлгөн. Шакекти жасоо үчүн коло 
да колдонулган. Гравирлөөдө негизинен көлөкөлүү сүрөт техникасы менен — 
айбанаттардын, кээде мифтик жаныбардын бир аз стилдештирилген сүрөтү 
түшүрүлгөн. Алсак, мисалы, бир шакектин калканында мифтик жаныбардын сүрөтү 
бар, топчу мурун, мүйүздүү, сакалчан, денеси мышыктай жыйрылып бүкүрөйүп, 
жогору чамгарактаган куйругунун кылда учу кыр аркасына тийип турат27. Бул 
фантастикалуу жаныбардын канаттары жогору башы тарапка көтөрүлгөн, бул кудум 
эле алма-аталык курмандык үстөлүнүн четиндеги чубашып кетип бараткансыган 
мифтик жаныбарлардын канаттарына окшошуп кетет. Башка бир шакектин калканында 
эликтин сүрөтү бар28. Кыязы, сүрөтчүгө катуу чуркап бараткан элик модель болсо 
керек, сүрөттө мойну менен башын койкойтуп, алдыңкы аяктарын арыштата тизесин 
бүгө көтөргөн учурдагы эликтин турпаты келишимдүү берилген. Бирок денесинин 
ылдый жагы, арткы буттары менен жамбашы өтө стилдештирилип, сызыктары туш-
тушка тарам болуп кеткен волюта чиймелери менен алмаштырылган. 

Усундардын бейиттеринен гравирленгендерден башка да, штамталып жасалган 
буюмдар табылды. Алардын ичинде Силендин же Сатирдин байыркы сүрөттөрү 
түшүрүлгөн кадап коюучу күбөктөр жана калканчасында Медузанын29 сүрөтү бар 
шакек көңүлдү бурат. Эки учурда тең бул сүрөттөр Грек-Бактрия падышалыгынын 
мезгилинде Орто Азияда кеңири тараган антик сюжеттерине окшоштуруудан келип 
чыккан. Бул биз азыр эле эскерген кичинекей назик күбөктөр классикалык үлгүлөргө 
мажес окшоштуруу болгондуктан көркөм чыгарма катарында бийик баалана албайт. 
Бул күбөктөр металл штампта даярдалган: штампка алтын пластинканы салып, анын 
үстүн жумшак бир нерсе менен, мисалы, жука коргошун каңылтыр менен жабат; андан 

25 Чач сайгычтын бир учунда жырткыч эмес куштун башы түрүндөгүсүндөйдү биз батыш жана чыгыш скиф 
искусствосунан да билебиз. Батыштагы окшоштуктардан эрмитажда сакталып турган Малая Лепетихадан 
казылып алынган буюмдарды көрсөтсө болот. Алардын кайра калыбына келтирилишин кара:M. Rostowseff. 
The Animal Style in South Russia and China. Princeton, 1929, табл. XII, рис 4. Бул мотив Чыгышта, Кытайда 
байыркы кытай искусствосунда кеңири тараган. Кара:Osvald Siren. Histoire des Arts Anciens de la Chine. I. La 
pérode préhistorique. L´époque Tch´ou et Tsin. Paris et Bruxelles, 1929. Жакын окшоштуктарды Чыгыш 
Түркстанда — Дандан-ойлык, Карадонг, Керия оазистериндеги табылгалардын ичинен кара: A.Stein. 
Ancient Khotan. Oxford , 1907, т. II, табл. 11. 
26 ВДИ, 3(4), 1938; кайталанган: А. Ромм. История изобразительного искусства КиргизскойССР.М., 1941. 
27 ВДИ, 3(4), 1938. 
28 Ошондо эле. 
29 ВДИ, 3(4), 1938. 



кийин жыгач балка менен бир калыпта тыкылдатып уруп отуруп, тийиштүү сүрөт 
түшүрүлөт. Сак-усун мезгилиндеги жаныбарлардын (бугу менен эликтин) сүрөттөрү 
түшүрүлүп, алар бийиктиги сүрөттөрдүн бийиктигинен ашпаган майда адырлардын 
(тоонун?) арасына жайгаштырылган калың коло штамптар Жети-Суудагы 
табылгалардан белгилүү, алар Мамлекеттик Эрмитаждын Чыгыш бөлүмүндө сакталып 
турат30. 

Сүрөттөрүнүн сюжеттери анчалык түшүнүктүү эмес, штампталган алтын күбөктөр да 
усун бейиттеринен белгилүү. Алар бир аз сүйрүрөөк, же тегерек формада, ал 
тегерекчеден ылдый эки тилке кетет да, алардын учтары эки жакка кайрылып турат. 
Төмөнтө эки тилке ажырашкан жерде өтө стилдешкен адамдын бетинин сүрөтү бар. 

Усун мезгилинде ювелир искусствосунда нукура көркөм көчөттүү мотивдер 
өнүккөн, алардын бир кыйла мүнөздүү белгиси — бүртүкчөлөрдүн (зерни) жана түстүү 
таштарды чөгөрүп (инкрустация) кооздоонун пайда болгондугунда31. 

Бүртүкчөнү биз биринчи жолу Беккара көрүстөнүнөн табылгандардын арасынан 
сөйкөдөн жолуктурдук. Сөйкө үч бөлүктөн тургансып көрүнөт32: үстүңкү бөлүгүндө 
эшилме зым сыяктуу оймо-чиймелер, ортоңку бөлүгүндө азем торчолуу ромб 
түрүндөгүлөр жана төмөнкү бөлүгүндө жалбырак түрүндөгү бүртүкчөлөр бар. 
Ортоңкусунда октаэдр (сегиз бурчтуу кырдуу тело) фигурасынын бурчтарына майда 
бүртүкчөлөр данакерленген. Бүртүкчөлөрдүн ар бир композициясы төрт дөңчөдөн 
турат — үчөө пирамиданын негизинде, бирөө үстүндө жатат. Жалбыракка окшогон 
үчүнчү бөлүгү жарым томолок түрдөгү бүртүкчөлөр менен данакерленип кооздолгон. 

Кээде жалбырак түрүндөгү, кээде төбөсү менен тик ылдый коюлган үч бурчтук 
түрүндөгү, негизи волюта түрүндө оймолонгон алтын желекчелер кийимди кошумча 
кооздоочу жасалгалар болгон33. 

Жети-Суу эстеликтеринин ичинен түстүү таштар чөгөрүлүп жасалган кооздуктардын 
үлгүлөрүн жолуктурдук. Бирок бул жаңы зергерчилик ыктын пайда болушу Жети-Сууда 
кандайдыр бир, мүмкүн сарматтар менен байланыштагыдыр, маданий-тарыхый 
таасирлердин келип кириши менен байланыштуу. 

Усун көрүстөндөрүнүн буюм-тайымдарынын арасынан, эртерээктегилеринин да, 
ошондой эле кечирээктегилеринин да ичинен археологдор нукура кытай буюмдарын 
да табууда. Усун гуньмолоруна турмушка чыккан кытайлык ханзаада бийкечтер 
көптөгөн белектер, чачпактарын көтөргөн жан-жөкөрлөрү, малайлары менен кошо 
келишкен; алардын арасында кытай усталары да болушу мүмкүн. Ошондой эле 
усундардын Кытай менен туруктуу соода-сатык байланыштары усундарда нукура 
кытайлык буюмдардын алынып келип турушуна шарт түзгөн. Мына ошондуктан 
бейиттердеги буюм-тайымдардын арасында жыгач буюмдар ( үстөлчөлөр, идиш-
аяктар) сырдала турган кытай лагынын сыныктары, кытай шайысынын үзүктөрү 
жолугат. Бирок да Кытайда жасалган бул буюмдар усундардын өнөрү катарында 
каралбайт. Булар башка маданияттын сырттан келген үлгүлөрү болуп саналат. Бул 
нерселердин усундардын эстетикалык табиттерине таасирин тийгизип, жаңы 
формалардын жана окшоштуктардын пайда болушуна жардам бергендигин эске албай 
коюуга болбойт. 

30 Кара: ОАК. 
31 Бул техника археологиялык адабиятта жетишерлик кеңири изилденген. Кара: А. Спицын. ИАК, вып. 
17,1905; ЗРАО, т. V. 
32 А. Бернштам. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941. 
33 ВДИ, 3(4), 1938. 



Мындагы маанилүү нерсе бул, чебер кытай усталары көчмөн ак сөөктөрдүн 
культтук (шалгандык) жана эстетикалык табиттерин канааттандыра ала турган 
буюмдарды даярдоо менен, өздөрү жаңыдан жасаган буюмдарына мүмкүн болушунча 
жергиликтүү өзгөчөлүктөр менен бирге кытай искусствосунун айрым белгилерин да 
чагылдырышкан. Формалар менен стилдердин мындай өз ара баюу процесстери 
гуннулардын Тянь-Шанды басып алуусунун натыйжасында күч алган, алар бул жакка 
өздөрү да Борбордук Тянь-Шань менен Чыгыш Түркстанда кабыл алышкан маданий 
баалуулуктарды ала келишкен. 

Мына ушундай шартка байланыштуу Орто Азияда түп жагы бүртүкчөлөр менен 
тегерете курчалып, асыл металлга түстүү таштарды чөгөрүп жасалгалоонун пайда 
болгонун белгилеп кетебиз. 

Кеңкол көрүстөнүндөгү34, Арпадагы катакомбалардагы биздин казууларыбыздын, 
Таластын сол жээгиндеги Гейкелдин казууларынын35 учурунда алтын жана күмүш 
тактачаларда медальон тибиндеги инкрустацияны табууга мүмкүн болду. Буларды 
жасоонун ыгы демейдегидей эле. Тегиз тактачага жука металл сызмадан уяча 
ширетилип жасалат. Уячага демейде сүйрүрөөк формадагы таш (карнеоль) чөгөрүлүп, 
ал уячадан түшүп калбасын үчүн аны сызмалардын учтары менен кысып, бастырып 
коёт. Уячанын түпкү бооруна бүртүкчөлөрдөн айланта жээк жасалат. Татаал 
композицияны жасабай, борборунда таш чөгөрүлгөн мындай форма инкрустациянын 
эртерээктеги үлгүлөрүнө таандык. Ушундай типтеги инкрустация Ноин-Уланын 
табылгаларынан да учураган эле, аларды биз б.з. I кылымынын эң башы ченге таандык 
кылабыз36. 

Асыл металлды мындайча иштетүүнүн ыгы кийин өнүгүп отуруп, анын дүркүрөп 
гүлдөшү гуннулар Батышка ооп кеткен мезгилге туура келет. Бирок бул мындай 
зергерчилик ыкты гуннулар ойлоп табышкан дегендик эмес. Чындыгында бул ык Орто 
Азияга Батыштан алып келинген болуу керек. Ушундай ык менен жасалган 
буюмдардын пайда болушун жана алардын Акмоло облусунун Кара-Агач37 
бейиттериндеги, Боровое38 аймагындагы, Поволжьедеги39, акырында келип, Кара 
деңиз бойлорундагы40 табылгалардын пайда болушун биз дал ушул сармат 
урууларынын кыймылы менен байланыштырабыз. Мындагы мүнөздүү нерсе — бул 
сүрөттөрдөгү кеңири тараган жападан-жалгыз жандуу нерсенин мотиви — куш — 
Батышта кушбалыкка (Концешттеги табылга)41 айланат. Биз муну усундарда тараган 
куш культу менен байланыштырбай коё албайбыз, бул жөнүндө биз жогоруда 
жазганбыз. 

34А. Бернштам. Кенкольский могильник,. Л., 1940. 
 
35H. Heikel. Althertümer aus dem Tale Talas in Turkistan. Т. VII. Helsinki, 1918. Гейкель ачкан катакомбаларды 
айрым археологдор б.з. I к. таандык кылышат. Кара:T.M.Minajeva. Zwei Kurgane aus der 
Völkkerwandergungszeit bei der Station Sipovo, IV. 1929, стр. 208 ж.к.б. 
36 А. Бернштам. Гуннский могильник Ноин-Улаи его историко-археологическое значение. Известия ООН АН 
СССР, № 4,1938. 
37 ИАК, вып. 16. 
38 Сборник музея антропологии и этнографии, XIII, М — Л, 1951. Коллекциялар Ленинграддагы 
Этнографиялык музейде сакталып турат. 
39 И. Синицин. Изв. Нижневолжск, научно-иссл. инст. краевед., 1937. 
40 А.Спицин. Вещи с инкрустацией из Керченских катакомб. И АК, 17,1905. Кара: И. Толстой жана Н. 
Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, вып. 3,СПб., 1890. 
41 Кара: И. Толстой жана Н. Кондаков. Көрс. чыг., сал.: Л. Мацулевич. Погребение варварского князя. Л., 
1932. 



Түстүү таштарды чөгөрүү, а мүмкүн эмаль да, балким, Азия көчмөндөрүнүн 
чөйрөсүндө пайда болуп, анан аларды Европага ошолор жеткиргендир, алардан, 
кытайлар өзүлөрү мойнуна алгандай, түстүү эмаль кытай императорунун ак сарайын 
шөкөттөө үчүн алып келинген болсо керек42. Муну менен эле бир убакта айнек менен 
пастадан жасалган шурулар да пайда боло баштайт. Паста шуруларынын мүнөздүү 
өзгөчөлүгү — алар «көз» мончок түрүндө болуп, металлга чөгөрүүгө 
окшоштурулганында. 

Усун мезгилинде көркөм сүрөт искусствосунун улам татаалдашып өнүгүшүнүн эң 
ажайып далили катарында Казакстандагы Узун-Агач районундагы Каргалы 
капчыгайынан 1939-ж. табылган алтын жасалгалардын тобун43 көрсөтүүгө болот (1-
сүрөт). Мында көп сандаган алтын буюмдар кошо көмүлгөн шаман аялдын бейити 
табылган. 1940-ж. кошумча иретте жүргүзүлгөн изилдөөлөр жана бардык 
табылгаларды (400дөн ашыгыраак) чогуу кайра карап чыгуу көрсөткөндөй, бул 
буюмдар бир гана аялга таандык болуп чыккан. Өзүнүн көркөм баалуулугу жагынан 
дүйнөлүк маданияттын эң көрүнүктүү үлгүлөрүнө жатат. Биздин атайын макалабызда 
негизги табылгаларга берилген талдоо бизди аны кайталоо зарылдыгынан куткарат44. 

Биз бул көрсөтүлгөн макалабызда табылгалар жергиликтүү чыгармачылыктын 
буюмдары экенин жана алардын б.з.ч. I кылымдан б.з. II к. чейинки мезгилге таандык 
экенин, бирок бул буюмдар кытай өнөрчүлүгүнүн күчтүү таасири астында жаралганын 
белгилегенбиз. Айрым бир учурларда чыгыш иран өнөрүнүн стилистикалык ыктарын 
да байкайбыз. Табылгалардын бүткүл тобу шамандык түшүнүктөрдү чагылдырып, 
мындагы дээрлик ар бир буюм шаман культунун символикасы менен байланышып 
турат. Каргалы табылгаларында, айрыкча диадемада (таажы), эгерде ушундай деп 
айтууга мүмкүн болсо, скиф искусствосунун кайра жаралышынын эң сонун көрүнүшүн 
тапкан. Усун комплекстеринде тератологиялык композиция жана сюжет жоголуп 
кеткен учурда эмне үчүн Каргалы капчыгайындагы диадемада сак темасы кайра 
жаралды деген суроо мыйзам ченемдүү болор эле. Кыязы, бул кайра жаралуунун 
идеялык негизи шаман культунун консервативдүүлүгүндө жатса керек, бул культ 
өзүнүн «пантеонунда» бүтүндөй бир катар духтар менен тотемдерди сактап турат жана 
алар диадеманын ар түрдүү, бай сюжетинде өз чагылышын тапкан. 

Шамандын бай жасалгалары жана андагы сүрөттөрдүн эскилиги Кореяда жапон 
археологдору тарабынан ачылган шамандардын бейиттери менен далилденип 
отурат45. Андагы табылган шамандардын таажылары менен диадемаларды Хентце46 
белгилүү Пазырык бейит коргонунан табылган аттын башына кийгизилген бугунун баш 
кеби менен туура салыштырат47. Пазырыкта бугунун башына окшоштурулган аттын 
баш кеби, мүмкүн бугуну тотем катарында кабыл алган көз караштан улам пайда болсо 
керек. Мында тотемдик тератология ошол эле ойломдун консервативдүүлүгүнөн келип 
чыккан. 

42 Вэйшу, гл. 102, л. 11; И. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена. СПб., 1851, ч. III, стр. 165. 
43 А. Бернштам. Золотая диадема из шаманского погребения на р. Каргалинке. КСИ- ИМК, V, 1940. 
44 А. Бернштам. Золотая диадема из шаманского погребения на р. Каргалинке. КСИ- ИМК, V, 1940. 
45 Kosaku Hamada and Sujeje Umehara. «Kinkan Tsuka» or the Gold Grown tomb of Keishu and its Treasures. 
Chosen, 1924— 1927. Ср.:Oqawa Keikichi. Das Grab eines Mannes und seiner Frau Royosan und die darin 
enthaltenden Gegenstände. Special Report of the Service oh Antiquities. Chosen, 1927—1928. 
46C. Hetze. Schamanenkronen sur Hanzeit in Korea. OZ, 1935,5. 
47 М. Грязнов. Пазырыкский курган. А., 1937. Сал.: Сообщ. ГАИМК, 1930, № 2. 



Каргалыдагы табылгалар усундардын мезгили үчүн көркөм сүрөт искусствосунун эң 
жогорку өнүгүшү болгон. Анткени ал учурда сүрөт сюжеттери менен 
композицияларынын жаңы тиби жеңип, өнүгүп жаткан кез болучу. Асыл металлды бир 
түрдүү шөкөттөөнүн геометриялык сызыктары сактардын реалисттик сюжеттерин 
сүрүп чыгарып жаткан. 

 
 
 
 

 
 

 
Варвардык искусство деп аталган искусство пайда болгон, анын материалы, негизинен, 
сейрек кездешчү асыл таштар менен кымбат баалуу металлдар болгон. Бул учурдун 



искусствосунда эки агым байкалат, анын бири, эски, тотем түшүнүктөрү менен 
байланышкан, экинчиси, жаңы, таланып-тонолгон асыл кенчтер менен 
баалуулуктардын таасири астында келип пайда болгон нукура эстетикалык табит 
багытындагы агым деп айтса болот. Сүрөттү карап кызыгуу ал кезде бай фактура менен 
байланыштуу болгон, мына ушул жагдай, айрыкча көчмөндөрдө, көп учурда, 
тиричилик буюмдарын, баарынан мурда карапаны узак мезгилдер бою жасалгалабай, 
оймо-чиймелери жок эле жасоого түрткү берген. 
Кооздуктар адамдын өзүнүн жеке буюмдарында, атчандын кийиминде, ат 
жабдыктарда сакталып калган. Оймо-чийме мында металлдын массасын бөлүктөргө 
ажыраткан. Оймо-чийме баалуулуктардын таасирин күчөтүү менен, ал баалуулуктарга 
аз да болсо ар түрдүү кооздук көрүнүштү берген. 

Түстүү таш же эмаль, бүртүкчөлөр жана дөмпөкчөлөр боёктордун, жарыктын түсүн 
түрлөнтүп кубултуп турган; алар өтө эле аз орунду алып турса да нерсенин көлөмүн 
чоңойтуп, анын шөкөттүүлүгүн, асылдык мүнөзүн арттырган. Бул үчүн нерсеге көп 
кырдуу түр берүү гана жетиштүү болгон, ага ар түрдүү геометриялык фигураларды 
пайдалануу менен жетишилген. Бул акырында келип, жалпыланган, сюжетсиз оймо-
чиймени жараткан. Дал ушул мезгилде искусстводо, көп учурда эч кандай түшүнүк 
бербеген геометриялык, оймо-чиймелүү сызыктар пайда болгон. Көчмөн ак 
сөөктөрдүн колунда топтолгон кымбат баалуу металлды иштетүү ыгы абстракттуу 
оймо-чиймечиликти жаратты. Катардагы көчмөндөрдүн арасында тараган байыркы 
тотем салттары маани-маңызы бар оймо-чиймелердин сакталып турушуна өбөлгө 
болуп турду. Качан гана көчмөн ак сөөктөр түзгөн оймо-чиймелердин түрлөрү 
реалисттик композициянын салттарын сүрүп чыгара баштаганда, катардагы көчмөндөр 
да оймо-чиймечиликтин жаңы формасын кабыл алып, ошондо да реалисттик 
сүрөттөрдүн калдыктарын сактап калышкан. 

Мына ушундай шарттарда кыргыз оймо-чиймесинде өзүнүн айрым көрүнүштөрүн 
тапкан сюжеттердин түйүлдүгү пайда болсо керек. 

Биз бул параграфты «б.з.ч. VII к. — б.з. I к. чендеги көчмөндөр искусствосунун 
гүлдөшү жана төмөндөшү» деп атадык. Усундардын көркөм сүрөт искусствосун биз 
төмөндөө катарында, андан мурдагы сактардыкын гүлдөө катары карайбыз. Чынында 
да, Каргалы табылгаларын сөз кылбаганда, усун мезгилинин көркөм сүрөт искусствосу 
олуттуу даражада сырт таасирлерин механикалык түрдө кабыл алуу менен азыктанып 
турган (Грек-Бактрия, Хань доорундагы Кытай). Бул кабыл алуулар өз алдынчалуу сак 
искусствосунун, айрыкча чакан скульптуранын кыйрашын тездеткен. Бирок коомдук 
өнүгүүнүн жаңы көрүнүштөрү — таптардын пайда болушу менен түзүлгөн абстракттуу 
оймо-чийме искусствосунун жаралышы өзгөчө катуу сокку урган. Өзүнүн негизинде 
реалисттик, нукура искусствосунун чыныгы, бирден бир сактоочусу эл болгон. 
Көркөм сүрөт искусствосунун көчмөн ак сөөктөрдүн мите катмары тарабынан түзүлгөн 
абстракттуу формалары сактарга таандык кылынып жүргөн көп кырдуу жана жандуу 
искусство менен салыштырганда төмөндөө болгону шексиз. 



2. Б.з. VI—VIII кк. ТҮРК КАГАНДЫГЫНЫН 
СИНКРЕТТҮҮ ИСКУССТВОСУ 

Түрк кагандыгынын искусствосунда, баарынан мурда, Жети-Суу менен Тянь- 
Шандын маданий айлана-чөйрөсүнүн татаалдыгынан улам пайда болгон жаңы 
көрүнүштөрдүн дүркүрөгөн агымы чагылган — ал жаңы көрүнүш ушул аймакта түздөн- 
түз орун алып турган маданияттардын чиеленип чырмалышы болучу. Бул доор 
ошондой эле маданият менен искусствонун өнүгүшүнүн таптакыр жаңы этабына 
өтүүнүн баскычы катарында да белгилүү болду; мында жаңы, өзгөчөлүү маданият 
менен искусствону түзүү үчүн өз салттарын ала келишкен жаңы чыгармачыл күчтөр зор 
мааниге ээ болгон. Ал кайсы күчтөр эле? Түрк кагандыгынын синкреттүү искусствосу 
кайдан келип чыкты? Синкретизмдин жемиштери кайсылар? 

Түрк кагандыгынын саясый тарыхынын татаалдыгы, анын Чыгыш жана Батыш 
менен болгон байланыштары, Жети-Суу көчмөндөрүнүн арасына өзүлөрүнүн өнөр 
чеберчилиги менен табиттери бар ар түрдүү кол өнөрчүлөрдүн жана соодагерлердин 
пайда болушу — искусстводогу сюжеттердин, формалардын жана техникалык 
ыктардын көп түрдүүлүгүн жана байлыгын аныктады. Искусстводогу жаңы 
элементтерди алып келгендердин арасынан, баарынан мурда, согдулук усталардын 
аты аталууга тийиш1. 

Бул жакка келген согдулуктар өздөрүн, баарынан мурда, эң жөнөкөй, бирок бир 
кыйла көзгө урунттуу жасалган терракота статуэткаларынан көрсөтө алышты. Бул 
жагдайдан алганда Сокулук суусунун (Чүй өрөөнү) сол жээгинде жаткан шаар 
чалдыбарындагы табылгалар өзгөчө кызык. 

Адамдын бет түспөлүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тип деп аталган идиштеги абышканын 
сүрөтү алда канча чындыктай берилген2. Идиш адам сөлөкөтүндө жасалган: анын 
мойнунда адамдын бетинин көчөт сүрөтү чапталган, идиштин тулкусу адамдын 
денесине окшоштурулган, буга чапталып жасалган, боору ченде идиш кармап турган 
колдору далил боло алат3. Бет түспөлү жөпжөнөкөй: мурду «грек» манерасында, б.а. 
мурун менен маңдай сызыктары бириктирилген, көздөрү менен оозу тилке түрүндө 
жабыштырылган. Көздүн бадам түрүндөгү кесилиши анын көлөмүн көрсөтөт, ал кескин 
чыгып турган мурунга караганда ары батып, оозу бир аз ачылып тургансыйт; ылдыйкы 
эриндин түбүнөн шынаа сыяктуу узун сакал кетет, анын тармал экенин билдиргендей 
үстүнөн толкун түрүндө сызыктар менен чиймеленген. 

1 А. Бернштам. Согдийская колонизация Семиречья. КСИИМК, VI, Л., 1940. 
2 А. Бернштам. Изображение согдийца в коропластике Чуйской долины. КСИИМК, XIX. Төмөнкү китептеги 
парфян (же эртерээктеги сасанилер) мезгилинин коло кумарасын сал.:F. Sarre. Die Kunst des Alten Persien. 
Berlin, 1925, табл. 125—127. 
3 Бир статуэткада адам фаллосту кармап турат көрүнөт. Бул Сокулуктан табылган, илмек тумар түрүндөгү 
металлдагы сүрөттө (коло, көлөмү 4 см чейин) өтө ачык байкалат. Колунда фаллос кармаган адам сүрөтү 
бар мындай статуэткаларга окшоштуктарды кара:V. Merhart. Bronzezeit am Jenissei. Wien, 1920,табл. IX; 
бирок баарынан көбүрөөк окшоштуктарды Урал чет-жакасындагы материалдан көрсөтө алабыз 
(кара:A.M.Tallgren. Permain Studies, т. III, 1923, стр. 65). Айтмакчы, бул аймактарга үч мүйүздүү таажылар 
да жат эмес Тумар түрүндөгү адам сөлөкөттүү илгичтер кавказ материалында белгилүү (кара:, 1930, стр. 
129—130. Сокулукта табылган, адамдын колу түрүндөгү тумардын да Түндүк Кавказда окшоштугу бар 
(кара: T.Hančar. Kaukasus, Luristan. ESA, V, Helsinki, 1934, стр. 93, рис 34). Берель талаасында В. Радловдун 
казууларында табылган бир бугуда ушундай типтеги таажыны билебиз. Мүмкүн алар мүйүздү билдирер (?) 
(кара: A. M. Tallgren.Caucasian Monuments(The Kazbek Treasure). ESA, III, 1928, стр. 132 жк.б.).  



Абышканын маңдайы диадема менен шөкөттөлгөн, ал ийри-буйру түрдө 
чиймеленип, анын ар бир ийрилген жердеги бурчунун ичинде чекит бар4. Диадемадан 
кулакты бир аз жапкан кулакчын түшүп турат. 

Портрет өтө көрөсөндүү келет. Бул сүрөттү байыркы кытай саякатчысы Чжан 
Цяндын Орто Азиянын калкын сүрөттөп жазганы менен салыштырса ылайык болчудай. 
Чжан Цян мындай деп жазат: «Давандан (Фергана) Аньсыга (Парфия) чейин ар түрдүү 
тилде сүйлөшсө да, алардын каада-салты бирдей жана бири-бирин түшүнүшөт. Бардык 
тургундарынын көздөрү чүңүрөкөй, сакалдары коюу...»5. 

Бул сүрөттөмөдөн көрүнүп тургандай Орто Азиянын чыгыш ирандык калкынын 
негизги сырткы белгилери биз талдап чыккан портретте өз чагылышын тапкан. Муну 
бир аз одуракай жана схематикалуу түрдө жасалган окшош табылгалар да ырастап 
турат6. Алсак, ошол эле Сокулук шаар чалдыбарында ушундай эле расалык типтеги 
сүрөт берилген статуэтка табылган (бийиктиги 18 см). Башы өзгөчө кылдаттык менен 
жасалган, ал эми тулкусу, чөйчөк сыяктуу идиш кармап турган колдору бир аз 
схематикалуу түрдө берилген. Кашы абдан эле догоо сыяктуу ийилген. Бети менен 
көздөрү бир аз чүңүрөйүп, ансыз да оркоюп турган мурду ого бетер чоң көрүнөт. 
Жаактарын бакенбарда сыяктуу саамай чач жаап турат, ал мурут жана шынаа түспөл 
сакал менен туташып кетет. Бадам сымал көздөрү биринчи портреттегидей. Мурдунун 
таноолору чекиттер менен белгиленген. Чаптама көчөт менен жасалган оозу сакалдын 
сүрөтү бар тактачага чапталган7. Бул статуэтканын башы жогоруда каралгандардан 
айырмаланып, үч мүйүздүү таажы менен кооздолгон. Таажыны тиштер аркылуу 
түшүндүрүүнү окшоштуктардан издебөө керек, анткени окшоштуктарды биз бүткүл 
Чыгыштан, айрыкча ирандык чыгыштан таба алабыз8. Мүнөздүү бир нерсе, Париж 
улутттук китепканасында сакталып турган сасанилик идиштеги үч мүйүздүү таажы 
кийген жоокердин сүрөтүндө чийилген так бар9. Кечирээктеги сасанилик табактарда 
(негизинен табактагы сүрөтүндө) ушундай эле таажы кийген жоокерлердин 
салгылашып жаткан сүрөттөрү түшүрүлгөн. 

4 Ошол эле аму-дарыялык кенчте бул оймо-чийме эки дөңгөлөктүү арабаны кооздоодо кеңири тараган 
(O.M.Dalton. Көрс. чыг., З-б.). 
5 Шицзи, гл. 123, л. 14 б. Сал.: И. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена. СПб., 1851, ч. III, стр. 21. Ушундай типтеги адам бетине аму-дарыялык кенчтеги 
алтындан жасалган адам бети да окшош. Каштын чийими мурундун чиймеси менен туташ; көздөрү чоң, 
оозу кичинекей, бирок сакалы жок. Бул буюмду басып чыгарган О. М. Дальтон бул буюм Персияда 
чыгарылган, бирок ал Памирдеги кайсы бир этностук типти чагылдырат деп эсептеп, аны б.з.ч. IV к. 
таандык кылат (Кара: O. M. Dalton. The Treasure of the Oxuswith other examples of the early oriental metal-
work. London, 1926, II изд. Стр. 3, табл. III, рис.5). Дагы, эки дөңгөлөктүү арабада турган адамдардын 
этностук тибин сал. (табл. IV, рис 7), — сал.: табл. II, рис 1. К Иностранцев, зороастриялыктарда көзү көк, 
сакалы суюк, бетинде сепкили жана меңи бар адамдар жамандыктын белгиси катарында эсептелген деп 
эсептейт; статуэткалар, калыбы башка, оң типтеги адамдарды билдирсе керек (анын төмөнкү макаласын 
кара: Материалы из арабских источников для культурной истории сасанидской Персии. Приметы и 
поверия. ЗВО, т. XVIII). 
6 Бул биринчи жолу төмөнкү эмгекте биз тараптан басылган: Историко-культурное прошлое Северной 
Киргизии (кара: табл V; сал.: КСИИМК, XIX). 
7 Бул статуэткалардын зороастриялык пантеон менен байланыштуу экени шексиз, мүмкүн алар 
«периштелерди» элестетет — Амеша Спент. Орто азиялык коропластикадагы иконографиялык 
образдардын бир бөлүгүн эң сонун талдоону төмөнкү эмгектен кара: А. Борисов.К истолкованию 
изображений на Биян-айманских оссуариях. ТОВЭ, II, стр. 25 ж.кб. 
8 Персеполдун жанындагы Курансгун барельефиндеги мүйүздүү таажыны кара: (1924-ачылган), мында 
аккад мезгилинин шумердик сүрөтү табылган (E. Hezerfeld. Archeological History of Iran, кара: табл. II—III) 
Кара: Хоуханьшу, гл 119,л. 6а. 
9 Я. И.Смирнов. Восточное серебро,табл.XVII, сал.:табл.XXIII. 



К. Иностранцев талдап чыккан баш кийимдердеги мүйүздөрдүн милдети, сыягы, 
орто азиялык көчмөндөрдүн, мисалы, эфталиттердин уруулук салтына байланыштуу 
болсо керек10. Чыгыш Түркстандагы, Хочжонун фрескаларында уйгур бегинин үч 
мүйүздүү таажы кийген сүрөтү бар11, муну менен эле катар Шапур Пнин, ошондой эле 
Хосров Пнин12 да үч мүйүздүү таажылары бизге белгилүү. Д. Шинордун пикири 
боюнча, моңголдор да ушундай эле баш кийим жана үч мүйүздүү таажы кийишкен. 
Безеклик менен Турпандын фрескаларында үч мүйүздүү баш кийимден таажыны эмес, 
көчмөндөрдүн кийиз калпактарын көрүү керек13. 

Бул статуэткаларга массивдүү статуэткалар түрүндөгү стилдештирүүлөрдүн сериясы 
жакын турат, уста жөнөкөй чаптоо жолу менен ушул эле типтүү белгилерди берүүгө 
аракеттенген. Айрым бир учурларда алар өтө эле примитивдүү жасалган. Чопонун бир 
үзүмүн алып, анын бир учунан бармактар менен сыгылып, баш чыгарылып, анын бет 
жагын бармактар менен ылдый басып, мурун менен көз чыгарылган, бул көздү 
чүңүрөйүп турганын көрсөткөн, андан кийин мурунду маңдай менен ооздон бөлүп 
турган эки горизонталь сызыкча түшүрүлгөн. Уста үшуну менен гана чектелип, адамдын 
түспөлүн өтө жөндөп гана көрсөтүп, бирок анын чыгыш иран тибинин белгилерин ачып 
бере алган. Бул примитивдүү статуэткалардын баштарында эреже катарында, эч 
кандай кооздуктар жок. 

Кичине скульптуранын бул сүрөттөлүп жазылган тобу культтук маанидеги 
статуэткалар экендигинде шек жок. Статуэткалар өлүктү көмүүдө апотропейдин14 
милдетин аткарууга тийиш болгон, а мүмкүн кожоюн менен тиги дүйнөгө кошо кетип 
бараткан малайларынын сүрөтүдүр. Мүнөздүү нерсе, байыркы түрктөрдүн 
бейиттериндеш скульптуралар — таш балбалдарда ушул эле милдетти аткарышкан, 
биз бул жөнүндө кийинчерээк токтолобуз15. 

Кичине скульптуралардын экинчи тобун тематикасы ошол эле Иран 
мифологиясынан алынган скульптуралар түзөт. Алсак, мисалы, тулкусу 
жаныбардыкындай, бети адамдыкындай, башы бери карап турган жандыктын 
массивдүү статуэткаларын белгилеп кетсе болот. Беттин негизги элементтери (кашы, 
көзү, оозу) аз гана оймо сызык менен жалпак түрдө берилген, мурду гана чыгып турат. 
Уста сакалын жогоруда сүрөттөлгөн статуэткалардыкындай түспөлдө берүүгө 
аракеттенгенсийт. Мындай статуэткалар жер үстүндөгү жыргалчылыкты, негизинен 

10 К. А. Иностранцев. Венециндоскифского царя,тюрбан индийцев в античном искусстве и женский 
головной убор Кафирнистана. ИАН, 1909, стр. 135—138. Мүйүзү бар баш кийимдерди гуннулар кийишкен. 
Сал: Хоуханьшу,гл 119,л. 6а. 
11 A.LeCoq. Chotscho. Кара: E. Waldsmitch. Gandhara, Kutscha, Turfan(Eine Einführung in die 
frühmittelalterliche Kunst Zentralasiens). Leipzig, 1925. Фреска эл искусствосунун Берлин музейинде сакталып 
турат. Сал: табл 19а;A. Gruwedel. Bericht Über archäologische Arbeiten in Indiqutschari. München, 1905, табл. 
XIV. 
12 Furdoonjce D.J. Paruck. Sasanian Coins,Bombay, 1924, сал: табл. XI, XXI. 
13 Dénes Sinor. Zur Datierung einiger Bildwerke aus Ostturkestan. OZ, 1938, вып. 2—3. 
14 Кытай искусствосундагы көп сандаган эмблемалар да ушундай эле милдетти аткарат, булар бир катар 
авторлордун изилдөө предметгери. Кара: мисалы,A. Salmony. Le mascharon et L´anneau dans l´art chinois 
sur les pendetifs et les appliques. Revue des Arts Asiatiques, т. VIII, № 3. Кытай ажыдаарларынын 
семантикасын талдоо аракетин төмөнкү макаладан салыштыр: S. Elliseef. Quelques oeuvres á l´exposition 
ddes Bronyes Chinoises. Ошондо эле, т. VIII, № 4. Иран түшүнүгүндө баштын сүрөттөлүшү жакшылыктын 
символу («вагдана»), б.а. Ормуздан келаткан символ, буга тескерисинче, баштын сөөгү жамандыктын 
(«камереда») символу, бул Ариманга алып баруучу символ. Булжөнүндө кара: К. Иностранцев.К истории 
домусульманской культуры Средней Азии, ЗВО, т. XXIV, 1916, стр. 138 ж.к.б. 
15 К Иностранцев Кафирнистандан өлүктү көмүү расымындагы фигураларды таш балбалдар менен 
салыштырат. Кара: анын макаласы: К истории домусульманской культуры в Средней Азии. ЗВО, т. XXIV, 
1916, стр. 134 жк.6. 



малды сактоочу, авестидеги Гопатшах менен салыштырылышы мүмкүн; бул К. В. 
Тревердин эмгегинде толук баяндалган16. Ритон түрүндөгү чоподон жасалган нерсенин 
сыныгын да ушул эле топко таандык кылса болот, анда мурду тукур, бирок суу куюла 
турган эки тешиги бар, кандайдыр бир мүйүздүү жаныбардын сүрөтү берилген. 
Көздөрү жабыштырып койгон тегерекчелер менен белгиленген, ал жашыл-кара түстөгү 
глазурь менен жабылган. Өтө өзгөчөлүү буюм. Ушуга жакын окшоштуктар крит 
материалында17 бар, мүмкүн болуучу окшоштук (мезгили боюнча бир кыйла жакын 
болгон) Самарра18 материалдарынан жолугушу ыктымал. Иран мифологиясы Захактын 
сүрөтүндө да өз чагылышын тапкан, бул ошол эле Сокулук шаар чалдыбарынан 
табылган терракоталардын арасынан учурады19. Сокулуктан табылган табышмактуу үч 
буттуу жандыкты биз куюндун, булуттун жана бороондун символу «химар» менен 
окшоштурабыз20; ал эми тукул мурун, маңдайында жалгыз мүйүзү бар, ритон 
түрүндөгү (чопо) идишти, — мифтик жаныбар «хербуз» менен окшоштурабыз. 
Бундахишнде баяндалган «химар» жана «хербуз» К. Иностранцев тарабынан 
каралган21. 

Согдунун согдулук-зороастрийлер ооп кетишкенден кийин ирандыктарга мүнөздүү 
болгон, Авесте, Бундахшинде жана зороастрийлик башка китептерде чагылган 
көрүнүштөр Жети-Сууда да тараган, чыккан теги согдулук болгон калкка таандык 
эстеликтерге талдоо жүргүзгөндө аларды эсепке алуу керек; булардын ролу демейде 
көңүлгө алынган эмес, бирок алардын арасында Ирандагы гебрлерге, Индиядагы 
парсыларга караганда ортодоксалдык зороастризмдин тарапкерлери аз болгон эмес. 
Бул жерде да тамыры Дадистан-и-Диник тибиндеги парс адабиятына алып бара турган 
дидактикалык адабияттын пайда болушу кокустук эмес22. 

Бул айтылган эстеликтерде буларды жасоонун жалпы мүнөздүү белгилери бар. Ал 
жалпы белгилер, биринчиден, штамтын көп пайдаланылгандыгында, экинчиден, сүрөт 
курч айнек менен оюлуп түшүрүлгөндүгүндө. Мында нерсени чаптап жасаганды 
жөнөкөйлөтүү жана оймону көбүрөөк колдонуу тенденциясы ачык байкалат. Биз азыр 
эле сөз кылган буюмдарды талдоодо байкалган бул тенденцияны башка 
объектилерден да көрсөтүүгө болот, бир аз алга озунуп айта кете турган нерсе, мындан 
кийинки учурларда көркөм көчөттөрдү чаптап жасоо ыгынын жөнөкөйлөштүрүлүшү 
жана оймонун көбүрөөк колдонулушу басымдуулук кыла берет. Бул процесс 
зороастризм культу менен байланышкан буюмдардан өзгөчө ачык байкалат. 

Белгилүү болгондой, зороастризм культунда очоктогу отту дайыма өчүрбөй сактап 
туруу зор мааниге ээ. Бул максатта аташдандар — атайын курмандык чырагдандары 
пайдаланылган; аташдандардын сүрөтү сасанилердин тыйындары аркылуу жакшы 
белгилүү23. 

16 К. В. Тревер. Гопатшах — пастух-царь. ТОВЭ, II. 
17 Syria, 1936, т. XVIII, рис.1. 
18 F. Sarre. Die Keramik von Samara. Berlin, 1925, сал.: рис 61. 
19 Сал.: Н. В. Дьяконова. Терракотовая фигурка Захака. ТОВЭ, II. 
20 Ушуга окшош статуэтка Акэн тарабынан Беграмда табылган. 
21 К.А. Иностранцев. Переселение парсов в Индию и мусульманский миф в половине VIII в. ЗВО, т. XXIII, 
стр. 147,152. Жети-суулук хербуздун так көчүрмөсүн төмөнкү макаладан кара: F. A. Schaefer. Les Faulliesde 
Ras-Shamra-Ugarit, Septiéme campagne. Syria, 1936, т. XVII, рис II. Биздин статуэткага оппокшош статуэтка 
Беграмдын синхрондуу катмарынан Акэн тарабынан табылып, ал аны дельфин деп атаган. 
22 E. W. West. Pahlavi Text, II. The Dadistan-i-Dinik and the Epistles of Manuskichar. The Sacred Books of the 
East, т. XVIII. Oxford 1882. 
23 К.Тревер.Художественное значение сасанидскихмонет.ТОВЭ, I. Көп сандагы окшоштурулуп 
чыгарылгандар жөнүндө кара:Furdoonjce D.J.Paruck. Sasanian Coins. Bombay, 1924. Кыязы, Ирандын 



Жети-Суудагы аташдандар бир аз өзгөчөлүү келет. Мында аташдандар — астында 
таканчыгы бар чөйчөк түрүндөгү чырагдан. Чырагдандын төбөсү капкак менен 
жабылып, чөйчөктө күйүп жаткан шамдын жалыны тийип турат. Капкак атайын 
тирөөчтөргө коюлган. Эгерде сасанилер Иранында аташдандар өмүрдүн символу 
(древо жизни)24 — дарактардын жана өсүмдүктөрдүн сүрөтү менен шөкөттөлсө, Жети- 
Сууда бул чырагдандарды жасоодо көчмөндөрдүн тотем (жана шаман) культунун 
күчтүү таасири көрүнөт4. Натыйжада — буюмдардын бул серияларында, баарынан 
мурда, аздыр-көптүр стилдештирилген түрдөгү жаныбарлардын сүрөтү оймо-чийме 
түрүндөгү өсүмдүктөрдүн сүрөтү менен айкалыштырылган. 

Чырагдандар формасы боюнча өтө ар түрдүү келет, бирок өтө жарды кооздолгон, 
алардын айрымдарында гана көңүл бурууга арзырлык оймо-чиймелер жолугат. 
Баарынан мурда чырагдандардын өзүнүн формаларын түркүн түрдүүлүгүн белгилеп 
кетебиз: алардын сүйрүлөрү, түп жагы жазылары, кээде үч буттуулары болот. Үч 
буттуулардын ичинен казан түрүндөгүсү көңүлдү бурат; буттарынын таманы сыртка 
ийилген, ийилген жеринде итке окшогон жаныбардын башынын сүрөтү бар. Иттин 
башы чапталып жасалган, бир жолкусунда жабыштырылган жер терең оймо менен 
кооздолгон. Чырагдандардын25 бутунун түбү жырткычтын таманына окшош. Бул 
чырагдандар жана корсотүлгөн кооздук элементтери сак казандарына толук окшош 
келет, биз жогоруда көрсөткөндөй, казандардын биринде аркардын көөдөн сүрөтү 
түшүрүлгөн, ал эми буттарынын таманы жырткычтын таманы сыяктуу берилген. 

Ушуга эле окшоштуктар ысык-көлдүк курмандык үстөлчөлөрүнүн буттарынан да 
байкалды. Зороастриялык курмандык буюму көчмөндөрдүн чөйрөсүндө алардын 
формалары менен жасалгаланышы байыркы сак искусствосуна негизденип өзгөртүлүп 
жиберилгени айдан ачык. 

Бул тип менен катар массивдүү, төбөсү кесилген төрт кырдуу пирамида түрүндөгү 
чырагдандар да белгиленүүгө тийиш, анын кырларына, биринчиден, терең оюм 
менен, биз атагандай «оймолуу» көркөм көчөт менен кооздолгон, анда меандр 
(суунун имерилиши) түрүндөгү сүрөт жана ыйык гаом дарагынын жанында 
геральдикалык позада турган эки кыргоолдун сүрөтү бар26. Бул геральдикалык мотив 
сасанилер искусствосунда, баарынан мурда, жибек кездемелерде кеңири белгилүү27. 

Ошондой эле чырагдандын кайык түрүндөгү, үстү жарым-жартылай жабылган, 
алып жүрүүгө ылайыкталган пирейди, «атешках» деп аталган чырагданды элестеткен, 
парсыларда кеңири тараган чырагданды жана да негизи конус түрүндөгү чөйчөк сымал 
жөнөкөй чырагданды белгилейбиз. Булардын кийинки типтегиси Түштүк 

таасири астында ушундай чырагдандар индиялык искусстводо да жолугат. A. Foucher. The Beginnings of 
Buddhist Art. London, 1917, табл II, кара: Амараватидеги панель. Кызыктуу нерсе, окшоштуктарды биз 
кытай материалынан да табабыз. Төмөнкү макаланы кара:Chou Chao Hsiang. Pottery of the Choy Dynasty. 
MEA, I,1929, табл. XVII, рис. 22. 
24 Clement Huart. La perse Antique et la Civilisation Iranienne.Bibliotéque de sznthése historique.Paris, 1925, стр. 
238 ж.к.б. 
25 Ушул сүрөттөлгөн чырагданга жакын, өтө кызыктуу чырагдан жөнүндө төмөнкү китепте басылып 
чыккан: Phylis Ackermann. Guide of the Exhibition of Persian Art.New York, 1940. Басма ээси бул буюллду 
Азербайжанда жасалган алтарь деп эсептейт жана аны суроо белгиси менен б.з.ч. 1000 жылдыкка 
таандык кылат. 
26 Кыргоол менен короз — зороастриялыктарда оттун, б.а. жакшылыктын эмблемасы. Кара: КИностранцев. 
ЗВО, т. XVIII, стр. 146,203. Сал.:E. Blochet. Etudes sur L’histoire religieuse de l’Iran. Revue de l’histoire des 
religions, XXXVIII. 
27 Кара: мисалы, Стейн тарабынан Астанада табылган жана «Innermost Asia» да чыгарылган кездеме. 



Манжуриядагы Муянчен өзөнүндө, археологдор Иошито Харада менен Казуишка 
Комай тарабынан көп санда табылган28. 

Капкак коюла турган таканчык да өзүнчө бир кызыктай. Алар өтө массивдүү келет, 
фантастикалык жаныбар түрүндө жасалган29. Бир кыйла реалдуу түрдө жасалган 
үлгүлөрүнөн бизге белгилүү алма-аталык чоң алтардагы чубашып кетип бараткансыган 
жаныбарларды көрүү кыйын эмес (2-сүрөт). 

Мында биз ошол куб формасындагы тулку менен башты, томпок көздөрдү, 
аңырайган алкымды, жонундагы канаттарды көрөбүз. Бул жерде биз сактардын коло 
курмандык буюмдарындагыны чоподон көрүп отурабыз30. Таканчыктардын бардык 
калган коллекциялары бул үлгүнүн схемалаштырылган түрлөрү болуп саналат. 
Алдыңкы жана арткы буттары биригип, массивдүү постамент сыяктуу болуп калган. 
Жаныбардын башы өйдө чыгып, көөдөн агы таканчыктын маңдайкы, бийик бөлүгүн 
түзөт. Айрымдары кадыресе эле малдын тулкусуна окшоштурулуп жасалган31. Көпкө 
узабай мындайлар да жок болот. 

Айрым бир таканчыктар жасалышы боюнча өзгөчөлүү келип, жаныбарлардын тула 
боюна окшош. Алсак, Сокулук шаар чалдыбарынан табылган табышмактуу бир 
фигурага кытай искусствосунда окшоштук бар, сүрөттү китепчеге басып чыгарган адам 
аны чочко деп эсептейт32. Мүнөздүү нерсе, көпчүлүк учурларда оймо-чийелүү 
жасагалар да жаныбарлардын сүрөтүн билдирген учурда байыркы Кытай колосундагы  
оймо-чийелерге окшош келет33. 
      Кээ бир окшоштуктар Чыгыш Түркстанда да бар экенин билебиз34. Тулкусу жана 
таканчыктын үстүнкү бети эки типтеги – оймолонгон жана ичке чиймеленген оймо- 
чиймелер менен кооздолгон. Бир учурда бул алгачкы, түпкү образ менен байланышы 

 
 
 

 
 

28 Archeologia Orientalis, т. II, Tokyo, 1931. 
29 Бул скульптуралар Нанкиндин жанындагы Сун Вэнь-динин бейитиндеги (453-ж.) байыркы кытайлык 
химмераларга бир кыйла жакын; Хань мезгилиндеги фантастикалуу жаныбарды кытай скульптурасы менен 
салыштыр, аны Р. Л. Гобсон «Water dog» деп атаган (R. L. Hobson The George Eumorfopolus Collection, т. I, 
табл. IX, рис. 65). 
30 Кара:O.M. Dalton. The treasure of the Oxus, табл. XXV, рис 194. Мында Гельменд суусу ченде табылган 
арстан-грифондун сүрөтү берилген, ал бактриялык буюм, б.з.ч. IV к. таандык кылынат. Улуттук искусство 
музейинин (Лондон) коллекциялар фондунда сакталып турат. Бирок Хан доорундагы кытай 
искусствосундагы окшоштуктар алда канча жакын. Мисалы, Сычуандан табылган статуэтканы салыштыр 
(Leich Aschton. An Introduction to the Study of Chinese Sculpture. London, 1929, табл. XI). Бир кыйла 
көбүрөөк окшоштук Освальд Сирендин коллекциясында бар (Osvals Sirén. Histoire des Arts Anciens de la 
Chine, t. III.Les Sculptures de l´époque Ming. Paris et Bruxelles,1930, табл. XXV, рис А). 
31 Бул буюмдарга, өзгөчө таканчыктарга Г. Григорьев тарабынан казылып, Ташкен оазисинен табылган 
буюмдарда эң сонун окшоштуктар бар (Каунчи-Тепе. Ташкент, 1935); мындай буюмдар бизге Казакстанда 
кокустан табылган табылгалардан да белгилуу (В. Шахматов сүймөнчүлүк менен жиберген фото сүрөттөр 
боюнча); кытай пластикасында — Эвморфопулустун коллекциясында, ал томөнкү эмгекте басылып 
чыккан: Osvald Sirén. Histoire des Arts Anciens de la Chine, т. I, таб. 46 (О. Сирен бул объектини төмөнкүчө 
атайт — «Vase rituel figurant deux béliers »);Otto Burchardt. Chinesische Kleinplastik. Orbis Pictus(Weltkunst-
Bücherei), Bd. 12. Berlin, табл. 17. 
32 Otto Burchardt. Көрс. чыг., табл. 31. 
33 P.Pelliot. Bronzes Antiques de la Chine. Paris,1924. 
34 Кара: С. Ф. Ольденбургдун Петровскийдин коллекциясын баяндап жазганы: ЗВО, т. XIX, стр. XXVI. 



 
болбогон кошумча жасалга түрүндөгү оймо-чийме, башка бир учурда бул 
скульптуранын мүчөлөнүп бөлүнүшүн билдире турган оймо-чиймелер. 

Акырында, Жети-Суудагы зороастриялык культтун атрибуттарынын үчүнчү тобу 
чырагдандын капкактары болуп саналат. Алар бир аз жапыз, жарым томолок түрдө 
келет, ортосунда туткасы бар, ал жерден, кээде туш-тушка шоола сымал оймо-
чиймелер тарайт. 

Капкактын үстүнкү борборундагы туткасы — куштун, карышкырдын же кочкордун 
скульптурасынын сүрөттөрү түрүндө. Кошумча белгилей турган нерсе, атап айтканда, 
идиштердин капкагынын туткасын куш түрүндө берүү сасанилер искусствосунда 
кечирээкте да жолугат. Бул мотив усун мезгилиндеги көчмөндөрдөн бери келаткан 
болсо керек. Ар бир ушул үч скульптурадан биз айрым түрк урууларынын тотемдерин 
көрөбүз35. Булардан жана буга чейинкилерден биз реалдуу образдардан ашкере 
схемалаштырууга өтүүнү байкайбыз. Белгилей турган нерсе бул, реалисттик 
образдарда назик көрүнүштө моделдештирүү жок, мында нерсенин тулкусу 
жалпыланган түрдө, өтө жөнөкөй, бирок, көзгө урунттуу берилген. Куш 
сехмалаштырылып жүрүп отуруп, акыры түбүндө жөнөкөй гана эки ача бир нерсеге 
айланып калган. Капкактагы бийик томпок карышкырдын бийик көтөрүлүп турган 

35 Чыгыш ирандык маданий чөйрө менен байланышкан идиштердин капкактарында куштун сүрөтүн 
түшүрүү кеңири тараган. XIII к. Ракки идишиндеги куштардын сүрөтүн салыштыр (R. L. Hobson. The George 
Eumorphopolous Collection, табл 4, XXIII, рис 424). 



башын билдирет, жалпак түрдөгү чапталып коюлган тутка жаткан кочкордун ашкере 
стилдештирилип жиберилген сүрөтүн билгизет. Борбордо орун алып турган тотем 
анын айланасындагы оймо-чийменин башталышы болуп саналат, ал көп учурда кол 
менен, жоон өрүлгөн жип менен из түшүрүлүп же айнек менен терең оюп жасалат. 
Жер менен чагылганды билдиргенсиген ийри-буйру сызыктар басымдуу келет, чаптап 
же пунсон менен жасалган тегерекчелердин өтө көптүгү Күн культун билдирет. 
Зороастризмдин жети-суулук культ атрибуттарында жана оссуарийлерде, Ташкен 
оазисинен белгилүү болгон («фраваши» — маркумдардын жаны, периште-сактоочулар 
деп аталган) адам баш сөөгүнүн сүрөтү жок36, бирок, биз жогоруда көрсөткөндөй, 
«фириштэ» деп аталган, ошол эле милдетти аткара турган «периштелер» — куштар өтө 
мол учурайт37. 

Мына ушул бардык оймо-чиймелүү сызыктардын ар биринин маңыз-мааниси бар 
экени белгилүү, алар, баарынан мурда, үч чөйрөнү (жерди, сууну жана асманды) 
чагылдырат жана зороастриялыктардын түшүнүгү боюнча адам буларга өзүнүн 
бакыбат турмушу менен милдеттүү. Мына ушул чөйрөлөрдүн кылда учунда тотемдин 
сүрөтү турат, ал урук-уруунун жыргалчылыгынын эң жакын турган коргоочусу жана 
колдоочусу, алар бул тотемден ушул урук-уруу тараган түпкү ата-бабасын көрүшөт. 

Капкактардын бири өзгөчө кызыгууну жаратат. Капкак арка түрүндө төрт секторго 
бөлүнгөн, алардын ар биринин ичинде кыргоол менен тоо текенин алышып турган 
сүрөттөрү бар. Белгилүү болгондой, тоос — кыргоол — короз зороастриялыктарда 
оттун символу катары ыйык куштар болуп саналат38. Мында кыргоол түрк уруусунун 
тотеми — тоо теке менен алышып жатат39. Сүрөт анча бийик эмес барельеф менен 
берилген. Мунун композициясы — түрк жана чыгыш ирандык маданияттардын 
синкретизминин ачык далили катарында өзгөчө кызыктуу. Синкретизм көрүнүшү — 
зороастриялык пантеондун кудайларынын өзүндө да — мисалы, малдын гений-
колдоочусу Пушанда жана башка бир катар колдоочуларда да орун алган. Көптөгөн 
жамандык жана жакшылык кудайларынын образы жылкынын образында 
персондоштурулган. Тиштрия — алтындан жабуусу бар ак боз ат, Апаоша 
(кургакчылыктын демону) — кашка баш кара ат. Жети-Суу чөйрөсүндө жаныбарлардын 
образы башкачараак милдетти аткарары шексиз: Согдудагы же Хорезмдеги оң образ 
мында тескерисинче, терс образды көрсөтөт. Көчмөн жана отурукташкан элдердин 
ушундай өз ара байланыштары жөнүндө, жогоруда эскерилген Гейгерден башка К. 
Иностранцев да айткан. Ал мындай деп жазат: «Бул үрп-адат (өлүктү сыртка алып 
чыгып коюп жапайы жырткычтарга жедирүү — А. Б.) кыязы, парсылардын ырым- 
жырымына байыркы көчмөн таасирдин мисалы боло алат, бул таасирлер, ошондой 
эле, тескерисинче, маздеизмдин Орто Азиянын көчмөн элдеринин динине тийгизген 
таасири да кылдаттык менен салыштыра отуруп изилдеп чыгууга татыктуу»40. 

36 ЖМНП, 1909, стр. 110. Жакында Таразда (азыркы Жамбыл ш.) табылган чач тибиндеги оссуарийлер 
жөнүндө билдик. 
37 К. Иностранцев. К истории мусульманской культуры Средней Азии. ЗВО, т. XXIV, 1916, стр. 138. 
38 Бундахишн, XIX, 33. Короз Сраоштун жардамчысы — жакшылыктын духу, ал дүйнөнү түн демондорунан 
коргойт. Кара: К. Иностранцев. Материалы из арабских источников для культурной истории сасанидской 
Персии. Приметы и поверья. ЗВО,т.XVIII. Бундахишнанын тексти менен котормосун кара:E.W.West. The 
Pahlavi: Texts, ч. 1,SBE, т. V. Oxford,1880. 
39 Кызык нерсе, Тянь-Шанда упгул күнгө чейин көп адамдар тамдары менен боз үйлөрүн аркардын башы 
менен кооздошот. Эсенгулдун уругу, кыргыз уламышы боюнча, аркардын сүтү менен багылган. 
40 К. Иностранцев. О древнеиранских погребальных обычаях и постройках. ЖМНП, март, 1909, стр. 103—
104; ошондой эле, сал.:E.Blochet. Etudes sur l’histoire religious de l’Iran. I. De l’influence de la religion 
mazdeenne sur les croyances des peoples tartares. Revue de l’histoire des religions, XXXV, III, стр. 26—64. 



Жети-Суудагы согдулук эстеликтерди жорто-жорто баяндоолордон түрк-көчмөндөр 
менен дыйкан-согдулуктардын41 маданияттарынын өзөктөш чырмалышканы 
жөнүндөгү жобо келип чыгат, бул өз кезегинде түрк кагандыгынын өзүнүн мүнөзү 
боюнча синкреттүү, жаңы искусствосун жараткан. Бул жобо дагы бир катар байкоолор 
менен кошумча ырасталышы мүмкүн. 

Баарынан мурда зороастриялык адам өлгөндө сөөгү сактала турган чопо табыт 
белгиленүүгө тийиш, ал «астодан» деп, археологияда көп учурда «оссуарий» деп 
аталат42. Бул табыттар өзүнүн формасы боюнча бул дүйнөдөгү үйгө окшош болууга 
тийиш, ошондуктан Согдунун оссуарийлери төрт бурчтуу келип, Жети-Суунун 
оссуарийлери сөлпүрөөк, боз үйгө окшош болгон43. Мындай оссуарийдин маңдайкы 
капталы орто-азиялык-ирандык мифологиядан алынган сюжеттер менен абдан 
көрөсөндүү кооздолгон44. Ушул эле Жети-Сууда сүрөтчү оссуарийди кооздоодо 
карагайдын бутагы түрдөгү майда сызыктар менен чектелген, негизинен боз үйдүн 
«керегесин», «уугун», «чамгарагын» элестеткен арчындашкан сызыктарды колдонгон. 
Демейде маңдайкы үзүгү менен туурдугун бекитип байлай турган сызманы билдирген. 
Бир оссуарийдин капкагынын бүркүткө окшош туткасы бар болуп чыкты. 

Дагы бир кызыктай оссуарийлер жолукту, мында сүрөтчү көнүмүш боюнча боз 
үйдүн сүрөтүнө көчмөндөрдүн жеңил, оңой чечип—тиге коё турган турак жайына 
мүнөздүү эмес элементти киргизип жиберген. Алсак, мисалы, оссуарийдин жогорку 
чети «сасанилер шаарчасы» деп аталган тектирчелүү тиштер түрүндөгү көлөмдүү 
көркөм көчөттү түшүргөн45. Көркөм көчөттүн бул туруктуу түрү, белгилүү бөлгөндой, 
Чыгыш Түркстандын будда храмдарынын беттериндеги сүрөттөргө да киргизилген, бул 
изилдөөчүлөр тарабынан бир нече жолу белгиленген46. Сасанилер шаарчасынын 
мотиви а түгүл XII—XIII к. архитектурасында да, мисалы, эюбиддердин (Дамаскада 
жана Иерусалимде) дөөрундагы курулуштарда да белгилүү47. 

Дагы бир мүнөздүү көрүнүш Красная Речка шаар чалдыбарын (байыркы Сарыг 
шаары) казуу учурунда табылган оссуарийлердин биринде биз тараптан белгиленген 
эле. Оссуарийдин маңдайкы бетинде уста капитель менен эки багананын сүрөтүн 
түшүргөн. Капители өркүндөтүлгөн жана түбү тегиз баганалар Мавераннахрдын 
оссуарийлеринде, өтө көп жолукту48, Тажикстандын (мисалы, Матчидеги Обурдан 
баганасы)49 оймолонгон жыгач баганаларда да сакталып калган жана ал бүт бойдон 

41 Биз муну төмөнкү макалада белгилегенбиз: Согдийская колонизация Семиречья. КСИИМК, VI. 
42 Оссуарийлердин келип чыгышы Жер ортолук деңиз тараптагы өлүк коюлуучу урналарга 
байланыштуудур. Сал.: H.Th. Bosserf. Alt-Kreta. Berlin,1923,рис. 32-33. Маселенин тарыхы жөнүндө кара: В. 
Бартольд. К вопросу об оссуриях Туркестанского края. РКИСВА,№8, 1908. 
43В.Бартольд. Көрс чыг.; КИностранцев. ЗВО, т. XVII, XVIII; сал.: ЗВО, т. XXIV; ЖМНП, 
1909. 
 
44 А. Я. Борисов. К истолкованию изображений на Биян-айманских оссуариях. ТОВЭ, II. 
45Айтмакчы, бул Таң доорундагы кытай архитектурасында да белгилүү болгон. Сал.: R.L. Hobson. The 
George Eumorfopoulus collection, т. I, XLIII, рис. 320. Бул мотив парфян архитектурасында эле белгилүү 
болгон (кара:Henrich Glück und Enst Diez. Die kunst des Islam, Propyläen Kunstgechichte. V. Berlin, 1925, стр. 
127). «Сасанилер шаарчасы» бул көрсөтүлгөн окшоштукта жебелер түрүндө кесилип жасалган. Кесилип 
жасалган жебелер түрүндөгү мотивди байыркы Баласагун шаар чалдыбарында табылган бир жети-суулук 
оссуарийден жолуктурдук. Н. Веселовскийдин пикири боюнча, жебелер апотропеикалык, «иренжитүүчү» 
мүнөзгө ээ (Роль стрелы в обрядах и ее символическое значение. ЗВО, т. XXV, 1921, стр. 273-292). 
46A.LeCoq. Bilderatlas zur kunst und Kulturgeschichte Mittelasiens. Berlin, 1925. 
47 H. Glück и E. Diez. Die Kunst des Islam, стр. 167. 
48 А. Потапов. Рельефы древней Согдианы как исторический источник. ВДИ, 2(3), 1938. 
49 М. Андреевдин төмөнкү жыйнактагы макаласын кара: «По Таджикистану» (вып. 1, Ташкент. 1927, Рис 5 
и 6). 



отурукташкан дыйкандын кыштан тургузулган тамы менен байланыштуу. Ушундай эле 
боз үй түрүндөгү оссуарийде баганалар «архитектурага» шайкеш келбейт; мындай 
көрүнүш баягы эле салттан улам, «тарыхтын көнүмүшүнөн» улам пайда болгон 
көрүнүш. Жети-Сууда мавераннахрдык типтеги оссуарийлер да белгилүү болгон. Алсак, 
татаал көркөм көчөт менен жасалгаланган оссуарийлердин бири жер казылып жаткан 
учурда (Красная-Речка каналын казып жатканда) 1914-ж эле табылган50. Мындай 
оссуарийлердин сыныктарын биз да жолуктурдук, анын бир кызыктуу фрагментинен 
баягы эле «сасанилер шаарчасы» жана өтө жогорку квалификациялуу усталар51 

тарабынан жасалган куштун катуу керилген канатынын бир бөлүгүн байкадык. Мүмкүн 
бул кудай Сэнмурвдун сүрөтүнүн бир сыныгыдыр52. 

Согдулук оссуарийлердин арасында адамдардын сүрөтүн түшүрүү кеңири тараган, 
аларды жакшылап байкап көргөнүбүздө ирандык мифологиялык пантеондун 
персонаждары болуп чыкты53. 

Алардан А. Борисов54 жердин кудайы — Армаитини, оттун символу — 
Вогуфрьянды, абанын кудайы — Вайды, түшүмдүүлүктүн кудайы — Адвисура Анахитти 
көргөн, булар космогониялык түшүнүктөрдү да чагылдырган. 

Жети-Суудагы боз үй түрүндөгү оссуарийлерде чапталып жасалган сүрөттөр ушул 
үлгүлөрдү туурап түшүрүлгөн болсо керек. Алсак, байыркы Баласагун шаарынын 
жанынан табылган бир оссуарийдин бетине чапталган бир кичинекей фигура өтө 
мүнөздүү келет. Ал чоподон жасалган кадимки эле балбал таштын чопо көчүрмөсү, — 
ал, таш балбалдан айырмаланып, жумшак маасы кийип, чалбардын багалегин анын 
кончуна салып алган, бутунун таманы сызыктар менен ажыратылып көрсөтүлгөн. 
Статуэтка колунда сүйрүрөөк келген идишти кармап турат (мүмкүн: оролгон 
кагаздыр)55. 

Синкреттүү формалар тиричилик буюмдарында — идиштерде, ийиктерде ж.б. да 
байкаларын белгилеп кетебиз, мында, оймо жана негизинен үстүнө чапталып көчөт 
тушүрүлгөн массивдүү оймо-чиймелер кеңири жолугат. Согдулуктар Жети-Сууга 
өздөрүнүн өнөрчүлүк ыгы менен сюжеттерин гана алып келишкен эмес. Жети-Суу 
аларга «сасанилик» элементтердин пайда болушу менен, акырында, бул жакка түндүк 
индиялык салттардын тарашы менен да милдеттүү56. Жети-Суунун конуш жайларында 
табылган бул көрүнүштөрдүн көп эмес сандагы, бирок көзгө түшөрлүк үлгүлөрү 
буларга бир нече сап арноого татыйт. 

Согдулуктар менен бирге сасанилер Иранында кеңири тараган жана Орто Азияда 
да андан кем эмес тараган айрым-айрым «буурчак» бүртүкчөлөрдөн түзүлгөн тегерек 
оймо-чиймелер пайда болгон, мүмкүн, бул көчмөндөрдүн бейит коргондорундагы 
кромлех-күнгө байланыштуудур. Тегерекчелердин ичине бир эле жаныбардын, же 
геральдикалык позадагы эки жаныбардын сүрөтү түшүрүлгөн. Мисалы, Кучар 
оазисиндеги57 дубалдагы сүрөттөрдөгү медальондор, же Чыгыш Түркстандагы Астана 

50 В. Б артол ь д. Отчет о командировке в Туркестан. ИРАИМК, 1922, т. II. 
51F. Sarre. Die Kunst des Alten Persien. Berlin, 1925, табл. XVI. 
52 К. Тревер. Сэнмурв Паскудж, собака-птица. Л., 1937. 
53 Жарым-жартылай планетардык мүнөздө. 
54 А. Я. Борисов. К истолкованию изображений на Биян-Айманских оссуариях. ТОВЭ, II. 
55 Буга окшошту кара: R.L. Hobson. The George Eumorfopoulus collection, т. I, стр. 208. 
56 Биздин төмөнкү макалабызды кара: Буддийская терракота из Сукулука. КСИИМК, XIV. Баласагундук 
оссуарийдеги чапталган көчөткө окшоштукту Таң мезгилиндеги, Ли Аштондун (Лондон) жеке 
коллекциясынан полутаисттик типтеги статуэткадан кара. Сал.:  Leigh Ashton. Introduction to the Study of 
Chinese Sculpture. London, 1924, табл. XXXIII, рис 1. 
57 С. Ольденбург. Русская Туркестанская экспедиция 1909—1910 гг. СПб., 1914. 



деген жерден табылган кездеме ушундай көрүнүштөгүлөр58. Башка бир учурда 
тегеректин ичи өсүмдүктүн сүрөтү менен толтурулган, эртерээктеги эстеликтерде 
өсүмдүктөр майдаланып чиймеленбей бир бүтүн түрүндө берилген. Мындай тегерек 
оймо-чиймелер архитектуралык жасалгаларда да59, ошондой эле жибек кездемелерде 
да60 кеңири тараган. Булардын негизинде архитектурада да тегерек көчөттөр пайда 
болот, ал тегерекчелердин ичиндеги буурчак түрүндөгү бүртүкчөлөр жоголуп, анын 
ордуна лотос же жүзүмдүн сабагынын сүрөтү түшүрүлгөн, мисалы биз Тараз61 
шаарындагы казууда тапкан тактачалардагы сүрөт ушундай62. Чыгышта бул 
композиция өзгөчө кызыгууну туудурат, анткени мында тегерек оюм-чиймелер 
кытайлык осүмдүк мотиви менен, кээде жергиликтүү сюжет менен айкалыштырылат63. 
Баласагундан биз дасторхон (?) деп аталгандын сыныгын таптык, мында берметтерден 
куралган тегерекчеде кадимки эле реалдуу көрүнүштөгү эчкилердин сүрөтү 
түшүрүлгөн64. 

Мында, Жети-Сууда Кытай менен Орто Азиянын маданий көрүнүштөрүнүн ушундай 
симбиозу үчүн бардык шарттар бар болучу. Сокулук шаар чалдыбарынан табылган бир 
тактачада берметтерден түзүлгөн тегерекчелердин ичине өтө көрөсөндүү кытай лотосу 
түшүрүлгөн. В. Радлов Алтайдан жана Г. Боровок Моңголияда түрк кагандыгы 
мезгилиндеги бейиттен тапкан кездемелерге оппокшош болгон саймалуу кездемелер 
Жети-Суунун өзүндө чыкса керек65. Астанадан табылтан кездемелер да ушуларга 
окшош66. Булардан биз баягы эле сасанилик тегерек оюм-чиймелер менен кытай 
лотосунун айкалышып калганын көрөбүз. Баса, бул композициялар, айрыкча лотос, 
башка буюмдарда да жашоосун уланткан67. 

Биз жогоруда көрсөткөндөй, Согду жана Жети-Суу аркылуу, согдулук усталардын 
түздөн-түз катышуусу менен жасалган, тамыры гандхар искусствосунда жаткан 
буюмдар да келип турган. Бул буюмдардан идиштин туткасынын түп жагындагы 
буддалык көрүнүштөгү сүрөттү белгилеп кетким келет. Ушул сүрөт бар идиштин 
сыныгы б.з. VI —VII кк. так таандык кылынган кумуранын сыныгы болуп саналат жана 

58 A. Stein. Innermost Asia. Oxford, 1928, т. III, табл. LХХХI. 
59 A.Survey of Persian Art, т. IV. 
60 F.Andrews. Ancient Chinese figured silks. BM,Juli-Sept, 1920. 
61 А. Бернштам. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941. М. Е. Массон Тараз урандысынан 
табылган материалдардан чаптама (налепы) көчөттөрдүн эң сонун коллекциясын чогулткан, ал азыр 
САГУнун Археология кабинетинде сакталып турат. Окшоштукту карх A.Survey of Persian Art, т. IV, табл 173, 
рис А. 
62 Биз муну өз макалабызда белгилегенбиз: Согдийская колонизация Семиречья. КСИИМК, VI, стр. 40. 
63 Эң сонун окшоштукту V—VI к. Ктезифондон алынган тактачадан кара, ал азыр Берлиндеги мамлекеттик 
музейде сакталып турат. Көчүрмөсү: H. Glück и E. Diez. Die Kunst des Islam, стр. 503. 
64 Труды ГИМ, т. IV, вып. 1, М., 1926. 
65 Жыйнак «Северная Монголия», вып. 2, стр. 78. 
66 Астанада табылган кездеме төмөнкү эмгекте басылган, кара:A. Stein. Innermost Asia. Талданганын жана 
датасын кара:D.Klein. Die frühen Seidengewrbe aus China. Ausstellung in London. OZ,1936. Клейн Астанада 
табылган кездемени ар түрдүү мезгилге — б.з. VI кылымынын аягынан VIII кылымдын башына чейин 
таандык кылат. 
67 Кездемелерде көп учураган бул мотивдин кеңири тарашы алардын Согду менен Иран аймагынан алыс 
турган жактан келгендиги менен байланыштуу. Бул жөнүндө туура пикирди И. Орбели айтап «Кездемелер 
бардык жерде жана бардык учурда көркөм көчөттөрдү, формалар менен композицияларды бир кыйла 
жигердүүлүк жана ишкерлик менен таратуучулардан болгон». Андан ары: «кээде бастырылып 
көчөттөлгөн, кээде саймаланган кездемелер сүрөтчүгө таасир берип, анын композиция түзүү 
мүмкүнчүлүгүн чектеп салган, анткени кездемедеги көчөттөр, айрыкча сайма татаал жана оор (сүрөт эмес, 
материал) болсо жана ал жука кездемеде, а түгүл кисеяда саймаланса айрылып кетүүдөн алдын алуу үчүн 
сүрөттүн ар бир бөлүгүн башка бөлүктөрү менен байланышын сактоо сөзсүз аткарыла турган шарт болуп 
саналат». И. Орбели. Сасанидское искусство. Восток, вып. 4,1924, стр. 154. 



мында металл идиштин формасы чопо идишке көчүрүлгөн68. Жай ийилген тутканын 
жогорку түбү үч тегерек чаптама көчөт менен кооздолгон, моюндан ылдый ченде 
учтары кошулбаган айланта ийри-буйру сызыктар бар. Тутканын негизинде штамп 
менен жасалган баштын сүрөтү чапталган. Анын бети гандар искусствосуна мүнөздүү 
канондо берилген: өң түспөлү туура, көздөрү жүлжүгүй келип, жарым-жартылай 
жумулуп тургансыгандай таасир калтырат. 

Өң келбети эң сонун, өтө ажарлуу. Башында төбөсү бийик, келишкен таажы бар, 
таажынын борборунда шардын — күндүн чапталган томологураак көчөтү түшүрүлгөн. 
Таажынын төмөн жагы маңдайга таңылчу падышалык тасманын бети берметке 
окшоштурулган майда чекиттер менен кооздолгон. Жөнөкөй эле штамп менен таажы 
ушунчалык кооз да, шаан-шөкөттүү да берилген. Бизге сасанилик падышанын баш 
сүрөтүн түшүрө турган дагы бир штамп белгилүү, кээ бир белгилерине караганда ал 
Каваддын таажысы болсо керек69. 

Штамптар өтө чеберчилик менен жасалган, бөлүктөрүнүн дааналыгы жана 
кынтыксыз жасалышы боюнча зергерлик чеберчиликтин эң бийик үлгүлөрүнө 
жакындашып, искусствонун эң көрүнүктүү чыгармасы болуп саналат. Бул штамптар 
жергиликтүү усталардын колунан чыкпаганы айдан ачык, анын үстүнө тутканын түбүн 
ушундайча сүрөт түшүрүү да Жети-Суунун өткөн маданий мурастарында дегиле болуп 
көргөн эмес. Экинчи жагынан, бул ыкка, техникага жана сюжетке эң сонун окшоштукту 
биз Тали-Барзунун (байыркы Ривдад) эстеликтеринен, археолог Г. В. Григорьев 
тарабынан ачылган табылгалардын ичинен таба алабыз70. Тали-Барзу жана Кафыр-
Кала шаар чалдыбарларын изилдөөлөр көрсөткөндөй, шөкөттөөнүн мындай ыгы 
карапада эллин мезгилинен түрк мезгилин көшө алгандагы узак доорлордон бери 
келатат71. Ушул типтеги чаптама көчөттөр кечирээкте Согдунун өзүндө да (мисалы, 
оссуарийлердеги чаптама көчөттөр) жана андан тышкаркы аймактарда, мисалы, 
Синьцзянда, негизинен, Хотанда жана ага жакын турган Иотоканда да колдонулуп 
турган, бул жөнүндө биз А. Стейндин эмгектеринен билебиз72. Биз сүрөттөгөн 
кумурадагы чаптама көчөттүн тамыры эллин доорунда жаткан жана Грек-Бактрия 
доорунда эле өнүгүп келген гандхар тибиндеги таасын тартылган портреттик сүрөттөр 
менен салыштырылса болот. Чийимдердин жөнөкөйлүгү, жасалгаларынын жупунулугу, 
ошол эле убакта сонундуктун, асылдыктын илеби келип турган бул портреттер — 
гандхар искусствосундагы Будданын сүрөтүнүн мүнөздүү белгилери — биз карап 

68 Бул табылга жөнүндө биздин атайын макалабызды кара: Буддийская терракота из Сукулука. КСИИМК, 
XIV. Өтө жакын окшоштукту кара: R. Crousset. Less civilizations de l’Orient, т. III, стр. 169, рис 153. 
Филадельфиядагы университеттин музейинде сакталып турган Вэй мезгилиндеги бодхисатванын башы, 
Груссэнин пикири боюнча, Матурадагы кушандын гандхар искусствосунун күчтүү таасири астында 
түзүлгөн. 
69 Кара: таажылардын типтери: Hermann Goetz. The History of Persian Costume. A Survey of Persian Art, т. 
III, стр. 2234—2235. Бул жөнүндө биздин макалабызды кара: Образ сасанидского царя в Сукулукской 
терракоте. КСИИМК, XXIII. 
70 Г. Григорьев. ГородищеТали-Барзу.ТОВЭ, II; сал. КСИИМК, VI; СОНАТ, 1938,2-3. 
71 Г. Горигорьев. Көрсчыг. 
72 A.Stein. Ancient Khotan, т. II. Oxford,1907, табл. XXIII ж.к.б. А. Стейн аларды «appliqué pottery 
ornaments» деп атайт (т. 1, стр. 207). Кара: ошонуку эле. Sand-Buried Ruins of Khotan. London, 1903, стр. 
260. — Иотокан терракотасы жөнүндө; ошол эле:On Ancient Central Asian Tracks. London, 1933, рис 26. 
Иотоканда жаралган терракоталардан окшош аппликацияны Гренардын коллекциясынан кара, ал төмөнкү 
эмгекте басылган: J. Haskin. Fragments des Potteries provenent de lotkân Asie Centrale et Tibet. Mission Pelliot 
et Bacot. Bulletin Archéologique du Musée Guimet, вып. 2.1921. 



жаткан буюмда да өзүнүн эң сонун кайталанышын тапкан; гандхар искусствосундагы 
бул чеберчилик изилдөөчүлөр тарабынан кеңири жана даана көрсөтүлгөн73. 

Жети-Суунун табылгаларында дал гандхар тибиндеги будда элементтери анчалык 
көп эмес. Таластагы байыркы Тараз шаарын казуу учурунда биз тараптан табылган, 
эркектин бетинин барельефинин көчурмөсүн түшүрө турган штампты көрсөтүп 
кетебиз74. Биз айтып отурган барельеф Термез ченде табылган, Айры-Там фризиндеги 
оң жакта эң четте турган музыкант менен салыштырылса болот75. Бул фриздин датасы 
жөнүндө маселени карабай туруп, тараздык штамп байыркы салттын уландысы экенин 
жана муну М. Е. Массондун76 б.з. башы ченге таандык кылганына77 макул болгон 
күндө да, термездик фризге мезгилдеш эмес экенин көрсөтүп кетмекчибиз. Биздин 
штамп балким б.з. VI —VII кк таандык болушу ыктымал. Антик сюжеттери Жети-Сууга 
түрк кагандыгынын мезгилинде VI—VIII кк. да келиши мүмкүн78, ошол учурда Орто 
Азияга алынып келинген византиялык буюмдарды Согдуда кайра иштетүүдөн кийин, 
өтө кызыгуу менен туурашкан. Биз Таразды казууда тапкан, V к. чыгыш рим 
солидине79, Фрунзенин түбүндөгү Покровка кыштагы ченде табылган кенчтеги 
жергиликтүү усталар жасаган күмүш идиштеги византиялык клеймого (белги, тамга) 
варвардык окшоштурууларды көрсөтүп кетемин80. 

Византиянын таасирин башка буюмдардан да — биз бир аз төмөндө сөз кыла 
турган брактеаттарда да жолуктурдук. 

Будда сюжети Батыштан гана келген эмес. Чыгыш Түркстандан келип жаткан 
буддизмдин туруктуу таасири, мүмкүн, VII к. Орто Азиянын өзүндө да, Жети-Сууда да 
будда сюжеттеринин пайда болушун шарттаган. Бизге белгилүү айрым бир 
эстеликтерге токтолуп кетебиз. 

Алсак, Красная Речка шаар чалдыбарында биз тараптан VI—VIII кк. мүнөздүү болгон 
идиштин массивдүү туткасы табылды. Идиштин мойну ченге чапталган мындай 
туткалар демейде жалбыракты элестетип, сүйрүрөөк келген өрмө чийимдер менен 
кооздолгон. Ал эми бул сөз болуп жаткан туткада бир аз сүйрүрөөк келген, 
штампталып түшүрүлгөн сүрөт менен кооздолгон медальон бар болуп чыкты. Сүрөт 
даана эмес, түшүнүү кыйын, шөкөттүү баш кийими бар аялдын сүрөтүн байкоого болот, 
анын сол колу көтөрүлүп, оң колу ылдый түшүп турат. Фуше81 көрсөткөндөй, бул поза 
Ганимеддин позасынын көчүрмөсү82, бул поза көп сандаган бийчи аялдардын 
сүрөттөрүндө чагылган83, кээде будда пантеонунун аял кудайлары — Якшини, 
Нагинини ж.б. чагылдырат84. 

73 A.Foucher. L’Art Gréco-Bouddhique du Gandhara Paris,1905 (т. I) и 1916 (т. II). 
74 А. Бернштам. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941. 
75 М. Массон. Находка фрагмёнта скульптурного карниза первых веков н.э. Материалы Узкомстариса, вып. 
1, Ташкент, 1933. 
76 М. Массон. Көрс. чыг. 
77 К. Тревер. Памятники греко-бактрийского искусства, А., 1940. 
78 L. Mazulevič. Byzantische Antique. Berlin, 1929. 
79 А. Бернштам. Археологические работы в Казахстане и Киргизии. ВДИ,4,1939. 
80 В. Городецкий. Серебряные сосуды из курганов с Покровского Пишпекского уезда. Изв. 
Средазкомстариса, вып. I, Ташкент, 1936. 
81 A.Foucher.Көрс.чыг.,т. I (1905), стр. 227. 
82 A.Foucher. Көрс чыг.; бул жөнүндө А. Аекок да айтат (Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte 
Mittelasiens. Berlin, 1925). Александриядагы статуэткалар боюнча бул позада Венеранын позасына көп 
окшоштук бар (бир аз Анахитке). Кара: O.Wulff. Altchrisliche und Mittelalterlichce Byzantinische und 
Italienische Bildwerke, т. I. Berlin, 1909, табл. XV—XVI. 
83 A. Foucher. Көрсчыг.,т. I (1905),стр. 227,рис 106 (Натудан алынган индиялык кариатида). 
84 A. Foucher. Көрс. чыг., т. II, ч. 1 (1916), стр. 64ж.к.б. 



Штамп менен жасалган чаптама көчөт түрүндөгү фигуралар Чүй өрөөнүндөгү 
Александровка шаар чалдыбарында табылган, кызыл түстө жалтыратылган бир идиште 
бар болуп чыкты. Идиш катар-катар кеткен оймо-чиймелүү алкактар менен 
кооздолгон. Ал алкактардын ортосунда өтө кылдаттык менен назик түрдө штампталган 
төрт фигура симметриялуу жайгаштырылган. Башында төбөсү бийик кооз баш кийим 
бар, ал борборлош тегерекчелер түрүндөгү жана куштун жарым канатына окшогон эки 
жуп бант түрүндөгү күндүн сүрөтү менен кооздолгон. Баш кийимдин ылдыйкы кыры 
өрмө түрүндө берилген85. Баш кийимден ылдый же илгич (?) түшүп турат же кулактын 
көнчөгү ылдый тартылып турат, типтүү будда портреттеринде ушундайча берилет. 
Ийиндеринде тегерек медальондор бар (фибулдар?), алардан туш-тушка өрмө 
түрүндөгү чиймелер кетет. Көкүрөгү да чынжыр менен моюнга илинген тумар менен 
кооздолгон86. Алакандарын бирге жогору каратып жайып, аны келме келтирерде — 
анжалда87 өйдө көтөргөн учурда колдору тумарга тийип турат. Жамбаштарында 
белбоонун сүрөтү чийилип, ал боору ченде байланып, учтары буттарынын ортосуна 
түшүп турат88. Буттары тизесинин алдында турат. Бет ажары ачык, нур жүздүү, көздөрү 
бакырайып, түз карайт, каштары узун, догоо сымал, оозу бөйтөйүп, өтө чебер 
жасалган. Жагымдуу бет түспөлү, ажарлуу жүзү — гандхар өнөрүндөгү классикалык 
канондук будда тибин көрсөтүп турат. Чоподо штампталган бардык ушул деталдары 
бар сүрөттүн бийиктиги 4,5 см эле! 

Фигуралардын ортолорундагы оймо-чиймелер да кызыгууну туудурбай койбой Ал 
жерде үч тегерекче бири-бири менен кесилишип, үч бурчтуктарды түзүп, үч 
жалбырактуу лотостун сүрөтүн берет. Оймо-чийме темир кескич жана пунсон менен 
чийилип, окшош штамптар менен түшүрүлсө да фигуралар ар башкача көрүнүштө. 
Александровка шаар чалдыбарынан табылган идиш байыркы Кыргызстандын будда 
темасындагы көркөм-сүрөт искусствосундагы бийик көркөм көрүнүш болуп саналат. 
Биз мында туура геометриялык оюмдарды жана андан кийинки мезгилде чоң роль 
ойногон штамптын колдонулушун көрөбүз89. 

Биз талдап чыккан ар түрдүү сюжеттер негизинен согдулук усталардын буюмдары. 
Кийинки буюмдарды бул жерде саясый үстөмдүк жүргүзүп турган көчмөн түрктөргө 
жагынуу иретинде шаманизм, зороастризм жана буддизм культтары менен 
байланыштырып шөкөттөшкөн. Көчмөн шаманчылардын идеологиясына багыныңкы 
болгон бул культ атрибуттарынын аткарылышы согдулук усталар тарабынан 
ийгиликтүү, а кээде өтө табышкерлик менен ишке ашырылган. Чоподон буюмдарды 
жасоодо согдулук усталар чебер сүрөтчү болушкан. Согдунун отурукташкан дыйкан 
адамы атам замандардан бери чоподон үй-тиричилик буюмдарын жасап жүрүп 
жетишкен чеберчилик өнөрү Жети-Суунун искусствосунда кеңири колдонулушун 
тапкан. Согдулуктар өз өндүрүш буюмдарын, үй тиричилигинде урунган эмеректерди 

85 Бул баш кийимге окшоштук Таң доорундагы Амидадагы фигурада бар, ал Бостондогу беш искусство 
музейинде сакталып турат. Анын көчүрмөсүн кара: L.Ashton. An Introduction to the Study of Chinese 
Sculpture. London, 1924. 
86 Ушул типтеги мончокту Филадельфия университетинин музейинде сакталып турган статуэткадан 
байкадык. Кара: O. Siren. Les Sculptures de l’époque Ming. Paris et Bruxelles, 1930, таб. 79. 
87 Дунь-Хуандагы фрескадагы табынуучулардын жүрүшүн кара:P. Pelliot. Les Grottes de Touen-Houng. Paris, 
1920, т. IV, табл. ССIV Пещера 117. 
88 A.Stein. Sand-Buried Ruins of Khotan. London, 1903; Равакедеги сокуда да статуялардагы ушундай эле 
жасалга, кара: стр. 458;A. Grünwedel.Buddhist Art in India. London, стр. 36, рис, 12; дагы кара: E. 
Grünwedel. Bericht Über archäologische Arbeiten in Idiqutschari und Umgebung im Winter 1902-1903 гг. 
München, 1905, кара: табл. XIV, XIX, XX; табл. XVI, рис 2, табл. XXI, рис 1. 
89 МИА, № 14, табл. LХ. 



кооздогонду мыкты билишкен. Алар үчүн үй тиричилигинде жана өндүрүштө 
колдонулган эмгек куралдары жана башка жардамчы шаймандар алардын эмгек 
менен байланышкан өмүрүндө, жоокер-көчмөн үчүн курал-жарак менен ат жабдык 
кандай мааниге ээ болсо, ошондой эле мааниге ээ болгон. Эгерде көчмөн 
жоокерлерде культ жана эстетика маанисиндеги кооздуктар жана оймо-чиймелер 
негизинен ат жабдыктар жана курал-жарактар менен гана байланыштуу болуп, идиш-
аякка көңүл бурулбаган болсо, согдулуктар үчүн, тескерисинче, биринчи кезекте үй 
тиричилик эмеректери искусство чыгармасы катары болгон. Ошондуктан алар 
көчмөндөр өлкөсүнө келишкенде, өнөрчүлүктүн таралышына бир кыйла өбөлгө 
түзүшүп, аларды пайдалануунун жаңы чөйрөсүн табышкан. 

Биз жогоруда көрсөткөндөй, согдулуктар идеология жагынан көчмөндөрдүн күчтүү 
таасири астында турган. Ошондуктан биз оймо-чиймелик композициялардын 
сюжеттерин талдап караганыбызда бул оймо-чиймелердин олуттуу бөлүгү согду 
маданиятына жат белгилерге ээ болгон деген корутундуга келе алабыз. Зороастриялык 
темаларды кайталоо менен бир катарда согду оймо-чиймесинде жок формалар пайда 
болгон; алар адегенде көчмөн чөйрөдөн чыккан усталардын колунан жаралган 
буюмдардын үлгүсүндө жыгач менен металлдагы оймо-чиймелердин линеардык 
мотивдерин кайталайт жана бул буюмдар Сыр-Дарыя менен Аму-Дарыянын 
аралыгынан, а балким батыштагы Эртиш менен чыгыштагы Енисейдин аралыгынан 
өзүнө окшоштуктарды таба алат. 

Согдулук уста металл менен жыгачтагы бул сюжетти чопого көчүрүп, аны өзүнө 
көнүмүш болгон элементтер менен толуктап, анын андан аркы, кээде формалдуу 
өнүгүшү үчүн кыртыш даярдаган, согдулуктардын өзүлөрү да бул өнүгүүгө катыш- кан. 
Ошентип, согдулуктар жаңы формаларды түзүп, жаңы техникалык ыктарды 
өздөштүрүшкөн. 

Согдулук усталардын оймо-чиймелерди даярдоодогу негизги техникалык ыктарын 
санап өтөлүк. Мында биз жөнөкөй чаптаманы (уста оймо чий менен чаптап же 
бармактары менен басып жасаган), мокок жана курч стек (жыгач же металл таякча), 
пунсон, штамптардын тобун көрүп отурабыз. Мына ушул техникалык каражаттарды 
колдонуунун натыйжасында техникалык жактан ар түрдүү оймо-чиймелер жаралган: 
кобул (бармак жана тукул стек); тилке же өрмө түрдөгү чаптама көчөт (бармактар, 
кээде тукул стек); чукуп, керексиз тестти алып салуу менен керектүү томоого жетишүү 
(эреже катарында, курч металл стек); курч стек менен терең оюм түшүрүү. Акыркы эки 
оймо-чийме — жыгачтагы оймонун үлгүсүнөн келип чыккан. Курч же тукул стек менен 
назик түрдө оюп түшүрүлгөн оймо, өзгөчө өнүгүүгө ээ болгон, ал металлдагы назик 
гравирлөөнү эске салат. 

Согдулук усталар менен бирге Жети-Сууга идиштердин сыртын кызыл жана сары 
ангоб менен жалтыратуу ыгы да кошо келген; бул ангобдун түпкү чыгыш теги антик, а 
мүмкүн римдик лакта, мүмкүн неолит карапасындагы жана эртерээктеги коло 
доорундагы сүрөттөрдө жаткандыр, мындай ык Орто Азияда Түркмөнстандын Анау 
тибиндеги, Кыргызстанда Эйлатан тибиндеги маданияттарда өз изин калтырган90. 
Идишти кооздоонун ушундай ыгынын сак мезгилинде болгонун да белгилегенбиз. 
Орто азиялык юечжи-кушан уруулары алыскы Рим менен өз ара тыгыз байланышта 
болуп турган учурдагы кушан мезгили үчүн Орто Азияда карапа идишти жалтыратуу 

90 Работы ГАИМК на новострюйках, т. II. 



кеңири тарагандыгын белгилесе болот. Алардан (кушандардан?) согдулуктар бул ыкты 
түздөн-түз кабыл алышып, анын Жети-Сууда таралышына өбөлгө түзүлгөн. 

Оймо-чиймелердин сюжеттери, биз бир нече жолу белгилегендей, өтө ар кыл 
келет. Согдулуктар көчмөндөргө мүнөздүү болгон оймо-чийменин симметриясын 
жетишерлик ырааттуулук менен өнүктүрүшкөн; бул симметрия Жети-Сууда да сак 
искусствосунун ордуна келген «сарматтык» деп аталган искусство калыптанып жаткан 
мезгилдеги көчмөндөр искусствосунун төмөндөө дооруна бир кыйла мүнөздүү болгон. 
Буга Сокулуктан табылган бир чопо кумура мүнөздүү, бул кумурада төбөсүнөн тик 
турган үч бурчтуктар түрүндөгү оймолор түшүрүлүп, ал үч бурчтуктардын бурчтарына 
бирюза чөгөрүлгөн. Бул, адатта, көчмөн варвардын асылдыктар кенчинде сакталып 
турган алтын буюмдагы шөкөттөөлөрдү дыйкан согдулуктарда кеңири тараган чопо 
идишке көчүрүүгө умтулуунун дал өзү эмес бекен! 

Бул доордун оймо-чиймелеринин мүнөздүү белгилери — анын символдуулугунда, 
мында жаратылыш кубулуштарын эмблема түрүндө сүрөттөө биринчи планга чыгып, 
зороастризм идеялары шамандык түшүнүктөр менен тыгыз чырмалышып калган. 
Мындай сүрөттөргө культтук-сыйкырлык маанидеги милдеттер жүктөлгөн. 

Башка бир сюжеттик багыт — жаныбарлардын сүрөтүн түшүрүү. Мында 
формаларды жалпылаштырууга, бир бүтүн нерсени бөлүккө, ал эми бөлүктү шарттуу 
түрдө сүрөттөөгө алып баруучу стилдештирүү процесси жүрүп жатканы байкалат; бул 
шарттуу сүрөттөөлөр өз алдынча алганда, генетикалык жана тарыхый мурастык 
белгилерисиз, эч кандай маани-маңызы жок нерсе болуп чыгат. 

Акырында, оймо-чийменин өнүгүшүнүн үчүнчү жолу — бул сызыктуу формалардын 
өнүгүшү. Бул биз көчмөн ак сөөктөрдөгү асыл металлдан жасалган кооздуктардан 
байкаган оймо-чиймелердеги тенденциялардын уланышы жана өнүгүшү болуп 
саналат. Мында оймо-чийме буюмдун бетин геометриялык сызыктар менен 
шөкөттөөдөн турган. Бул ык да өзүнүн маанисин жоготпой, өнүгүп, жаңы формаларды 
жаратып, Чыгышта, айрыкча орто кылымдарда дайыма өтө кеңири белгилүү болгон 
оймо-чиймелерди байытып отурган91. 

Биз буга чейин согду устасынын өнөрүн карап чыктык, ал эми түрк кагандыгынын 
көчмөндөрүнө болсо алардын дыйкандарга тийгизген идеологиялык таасирине 
байланыштуу гана тийип өттүк. Бул таасир, биз муну көрсөтүүгө аракеттенгендей, өтө 
күчтүү болгон жана көп жагынан көз каранды сүрөтчүнүн кол өнөрчүлүгүн багыттап 
турган. Эми биз түрк кол өнөрчүлөрүнүн өзүлөрүнүн искусствосун кароого өтмөкчүбүз. 
Бул искусстводо өз алдынчалык көбүрөөк сакталган: эгерде түрктөр өзү башка бир 
маданияттын таасирине кабылган болсо, бул таасир, негизинен, техникалык 
жагындагы көрүнүштөр менен чектелип, ал сын көз караш менен өздөштүрүлгөн. 
Мында биз нерселердин эки ажайып комплексин — таш статуялар менен сөөк жана 
металл жасалгаларын карап чыкмакчыбыз. 

Түрк талааларында монументалдуу бейит коргон скульптурасы кеңири тараган. Таш 
айкелдерге же балбалдарга өтө көп адабият арналган, боорунда чөйчөк кармап 
турган92 бул таш фигуралардын аткара турган кызматы жөнүндө узак талаш-тартыштар 
жүрүп келет. В. Радлов тарабынан Кошо-Цайдамда (Моңголияда) ачылган түрк 
кагандарынын бейиттериндеги руна жазуулары бар балбалдар көптөгөн таш 

91 S.Flury. Le décor épigraphique des monuments de Chazna. 1925. 
92 Тибеттин өлүктү көмүү боюнча таоит культунда бейиттердеги статуэткаларда ушундай поза жолугат. 
Кара:F.W. Coburn. Chinese sculpture at Boston. ВМ. окт. 1911 гг. 



айкелдердин милдетин айдан ачык далилдеди: алар көмүлгөн адамдын атактуу 
душмандарынын айкелдери, алардын милдети өлгөн адамды коштоп барып, тиги 
дүйнөдө ага кызмат кылуу болгон93. 

Күл-Тегиндин бейитинде «bu balbal töläs šadyn», б.а, «бул Төлөс шадынын 
балбалы» деген жазуусу бар балбалдын турганы кокустук эместир, бул шад Күл-Тегин 
ийгиликтүү согуш жүргүзгөн уруулардын жетекчиси болгон94. Күл-Тегин менен 
Могилян-хандын эстеликтериндеги жазууларда алардын агасы Мочжо-кагандын 
бейитинде балбалдардын эң башына кыргыз Барс-бектин балбалы турганы бекеринен 
эместир; Барс-бек түрк өкүмдары Мочжонун эң күчтүү душманы болгон95. Ошону 
менен эле бирге, ушул айтылгандардын баардыгы Суйшуда ырасталып турат, мында 
түрктөрдүн каада-салты жазылып, атактуу адам өлгөндө анын бейитине ал өлтүргөн 
душмандарынын санына жараша катар таштар коюлат деп айтылган96 Адегенде 
мындай «баш теринин» символдору ролун алда канча күчтүү душмандардын таш 
айкелдери — балбалдар аткарган. Чоң-Кеминдеги биз изилдеген түрк бейиттери бул 
салтты көрсөтүп, Суйшудагы айтылгандарды сөзмө-сөз кайталагансыйт97. Чоң-Кеминде 
биз түрк бейит коргондорун жолуктурдук, бейиттин жанынан түштүктү карай түз 
кеткен, жерге чөгөрүлүп, тикесинен тургузулган сүйрү таштар — балбалдар турат, 
алардын катары адам түспөлүндөгү айкелден башталат. Ошону менен эле бирге 
Суйшунун текстинде бейитке маркумдун бейнеси тартылган сүрөтү коюларын 
билдирет98. Кыязы, монументалдуу скульптуралардын бир бөлүгү душмандардын гана 
эмес, маркумдун өзүнүн да бейнесин түбөлүк сактап калса керек. Ушуга байланыштуу 
таш балбалдардын милдети жөнүндөгү жандуу талаш-тартыштар жана чыгыштаануу 
адабиятында Н. Веселовскийден99 Котвичке100 чейинки изилдөөчүлөр тарабынан 
көтөрүлгөн ар түрдүү көз караштар балбалдар эки түрдүү милдетти аткарган деген 
бирдиктүү бир корутундуга келүүгө тийиш. Ал балбалдар маркумдун өз бейнесин жана 
ошондой эле ага тиги дүйнөдө кызмат кыла турган малайынын бейнесин чагылдырып 
турган портреттик мүнөздөгү скульптура болушу мүмкүн101. 

Эки учурда тең бул скульптуралардын негизинде байыркы анимисттик түшүнүктөр 
жатат. Эгерде мурда тотемдерди көрсөткөн таш стелалар (мамылар) урук-уруунун 
жыргалчылыгын камсыз кылып турган культтун эмблемасы болсо, эми баарынан 
мурда ал багындырган жана анын бийлиги астында турган элдин күчүнө таянган 
инсандын, адамдын ролунун пайда болушу жана күч алышынан улам же өкүмдардын, 
же жеңилгендин милдеттери менен байланышкан адамдын сүрөтү пайда болгон. Биз 
мында примитивдүү түрдө болсо да, антик дүйнөсүндө орун алган портреттик 
скульптуранын ролунун өзгөчөлүү бир көрүнүшүн көрүп отурабыз, мисалы Орто 

93 Атлас древностей Монголии (төрт жолу чыккан). 
94 Атлас древностей Монголии, вып. 1,1893, табл. XIV. 
95 В.Радлов жана П.Мелиоранский. Древнетюркские памятники в Кошо Цайдаме. Жыйнак ТОЭ, вып. 4, 
СПб., 1897, стр. 34. 
96 Суйшу, гл. 81; И. Бичурин. Собрание сведений... ч. 1, стр. 230. 
97 Биздин төмөнкү макалабызды кара: К исторической топографии Чуйской долины. ВДИ, 
4,1939. 
98 Суйшу,гл.81;И. Бичурин. Собрание сведений...ч. 1,стр. 230. 
99 Современное состояние вопроса о «каменных бабах», или «балбалах». Записки ООИД, т. XXXII. 
100 Rocznik Orientalistyczny, Spaworden Polskiej Akademie Uniecetnozi, Kwicaien. 
101 Кара: пикирлердин жыйнагы төмөнкү макалада: В. Бартольд.Квопросу о погребальных обрядах турок и 
монгол. ЗВО, т. XXV, 1921. Изилдөөчүлөр Т. Пассек жана Б. Латынин (T.Rassek et B. Latynin), балбалдарды 
чуваштардагы «уоива» менен салыштырып, алардын шаман культуна таандык кылышат (алардын төмөнкү 
макаласын кара:Sur la question des Kamennye bany. ESA, IV, 1929). 



Азияда Александр Македондук өзү багындырган аймактарда багындырылгандарды 
алардын жаңы кожоюну менен кеңири тааныштыруунун каражаты катарында өзүнүн 
скульптуралык портреттерин койдурган. 

Балбалдардын мүнөздүү белгиси — чөйчөк кармап, колун бооруна алып турганы — 
өзүнүн мааниси боюнча анчалык ачык эмес. Айтып кете турган нерсе, кытай 
императорлорунун бейиттеринде да, сакралдык статуялардын102 арасында да биз 
Лартик менен Вуазэндин103 эмгектеринде сүрөттөлүп жазылган ушундай эле 
статуяларды жолуктурабыз. Бул окшоштук жөнүндө XIX к. 90-жылдарында эле В. 
Бартольд да айткан104. Бул статуялардын позасын фрескалар менен скульптуралардан 
бизге белгилүү болгон, момурап, сүкүт салып, башын ийип турган позада 
чагылдырылуучу Будданын жана анын шакирттеринин канондук позасынын 
окшоштугун белгилебей коюуга болбойт, бул поза жогоруда биз тараптан баяндалган 
Жети-Суудагы терракотада да орун алган. Согдулуктун сүрөтү бар терракотада да ушул 
эле канондук поза байкалганын эске сала кетебиз. Мүмкүн, бул сүрөт момундуктун 
жана толук баш ийүүнүн алда канча ачык-айкын көрүнүшү катарында будда 
иконографиясынан кабыл алынса керек. Мындай болгондо колдогу идиш жалпысынан 
статуянын маңыздык милдетине толук ылайык келе турган белек тартуулоо позасын 
көрсөтүп турат деп болжолдосок туура болор эле. 

Жогоруда, Ысык-Көлдөгү балбалдар жөнүндө жазганыбызда, биз манералык 
көрүнүштү сүрөттөгөндө чыгыш түркстандык же индиялык искусствону ачыктан ачык 
туураган статуялардын бар экенин белгилеген элек. Мындай статуялар бул түрк 
өкүмдарларынын статуяларын даярдоонун техникасы калыптанган кеңири аймакты, 
ошол өкүмдарларга жетишерлик түрдө тааныш болгон өлкөлөрдү көрсөтүп турат. 

Кытай императорлорунун бейиттериндеги статуялар, будда живописинде 
«шакирттердин» сүрөттөлүшү, түрк жоокерлеринин бейиттериндеги балбалдар — 
булар композициясы боюнча бирдей жана мазмуну боюнча кээде ар түрдүү болгон 
көркөм сүрөт искусствосунун бир эле чөйрөсү болуп саналат. 

Таш балбалдар өтө ар түрдүү райондордо учурайт, бирок байыркы түрк 
көчмөндөрү байырлап турган аймактар менен дайыма дал келет. Мүнөздүү бир нерсе, 
биз Өзбекстан менен Түркмөнстанда балбалдарды билбейбиз, анткен менен алар 
Казакстанда, Кыргызстанда, Алтайда, Минусин крайында, Тувада, Моңголияда өтө көп 
жолугат. Балбалдар таралган бул аймактарда алардын айрым бир айырмачылыктары 
бар болсо да, негизинен алар бирдей эле. Кызык нерсе, биз Моңголия менен Тувада 
балбалдардын эки түрүн жолуктурдук: алардын бир бөлүгү кытайлардын, экинчилери 
— түрктөрдүн колунан жаралганында шек жок105. 

102 Мисалы, Тэн Фэндин бейитиндеги статуя менен сал (Хан доору, Хэнань провинциясы):L.Ashton. An 
Introduction to the Study of Chinese Sculpture. London, 1924, табл. IV, рис 1. 
103 V.Segalan Gilbrt de Voisins et Jean Lartique. Mission Archéologique en Chine (1914— 1917), т. I, ч. II. 
Paris,1924. Monuments Funéraires (Region Nankin), Monuments Bouddhiques (Province du Sseu tch’ouan); 
кара: табл. СХХII, процессия донаторов (Сычуань, б.з. 1 кылымынын ортосу.). 
104 В. Бартольд. Отчето поездке в Среднюю Азию с научной целью 1893—1894 гг. 
105 Моңголиядагы кытай тибиндеги балбалдар жөнүндө төмөнкү макаланы кара: В. Казакевич. На 
могильные статуи в Дариганге. Л., 1930 (ушунда эле түрк жана кытай статуялары жөнүндөгү маселенин 
адабияттары бар.Сал.: төмөнкү макаланы да: С. Минцлов. Памятники древности в Урянхайском крае. ЗВО, 
т. XXIII, кара: табл. IV, VI. Алтайда жана андан ары батыш тарапта биз кытай тибиндеги статуяларды 
билбейбиз. Төмөнкү кызыктуу макаланы кара: Л. А. Евтюхова. Каменные изваяния северного Алтая. Труды 
ГИМ, вып. 16. Түркменстандагы балбал сымал фигуралар жөнүндө кара: М. Е. Массон. О происхождении 
некоторых намогильников Южного Туркменистана. Материалы ЮТАКЭ, вып. 1., Ашхабад. 1949. 



Балбалдардын негизги көпчүлүгү Чыгыш жана Батыш түрк кагандыктарынын 
курамына кирген түрк уруулары байырлаган аймактарда тараган106. Мындан келип, 
балбалдар — дал ушул доордун, б.а VI—VIII кк. эстеликтери деп айтса болот. Ырас, 
балбалдар кийин да пайда боло берген, бирок мурдагыдай көп санда тараган эмес. 
Бул таш скульптуралар жасалган жер — борбору кайда деген мыйзам ченемдүү суроо 
туулат. Бул бай эстеликтер стилдик жактан талданып изилденбегендиктен жетиштүү 
даражада так жооп айтууга мүмкүндүк бербейт, бирок балбалдар жаралган борбор — 
байыркы кыргыздардын мекени — Минусин крайы болгон деп болжолдоого 
мүмкүндүк бере турган айрым бир негиздер бар. Дал ошол жерде биз тамыры коло 
доорунда жаткан стеланын эң байыркы түрүн көрөбүз, ал жерде бул салт тынымсыз 
өнүгүп отурган. 

Бул эстеликтерди байкап көрүү бизди ошол жерде сүрөттүн түпкү үлгүсү иштелип 
чыгып, аны кийин башка уруулар кабыл алган деп болжолдоого алып келет. Ал гана 
эмес, эгерде биздин бул божомолубуз туура болсо, анда эң алгачкы сүрөт 
кыргыздарда портрет түрүндө болгон, б.а маркумдун бейнесинин сүрөтүн берүүгө 
жасалган аракет болгон. Моңголиянын түрктөрү бул скульптураны кабыл алышып, аны 
душманды жеңген баатырлардын бейиттерине эстелик катарында орнотушкан; 
кийинчерээк, түрктөр ушундай скульптураларды өзүлөрү жасап, алардын чакан 
милдетин (тиги дүйнөдө кызмат кылуу) аныкташып, мына ушундай максатта түрк 
урууларынын арасында өтө кеңири тарап кеткен. Эгер ушундай болсо, анда бул — 
балбалдын эки милдети бар экенин түшүндүрөт. Ушуга байланыштуу будда канону 
статуянын бир бүтүндүгүн бузбай, кайра аны жакшыртып, аны кайталоого мүмкүндүк 
түзгөн. 

Белгилүү болгондой, буддизмди түрктөр VI к. акыры ченде эле, Тоба-хандын 
тушунда биринчи жолу кабыл алышкан (678—682)107, дал ошол учурда буддизмден 
кабыл алынган образ менен түрктөрдүн анимисттик статуяларынын чырмалышып 
кетиши ишке ашса керек. Хань доорунда Кытай гуннулардын айбанат стилин кабыл 
алышып, аны сын көз менен кайра иштеп чыгышкан сыяктуу, Суй жана Таң 
доорлорунда да Кытай түрктөрдүн скульптуралык чыгармачылыгынын таасирин 
баштан кечирген. Мына ошондуктан кытайдын сакралдык скульптурасында 
императорлордун бейиттеринде окшош скульптура пайда болгон. Алсак, Таң 
императору Тайцзундун Сианьфудагы (657-ж.) бейитинде көчмөн атчандын барельефи 
турат, сүрөттүн таасын байкалган бөлүктөрүнөн ошол эле түрктөрдүн материалдык 
маданиятын табабыз108. Түрктөрдүн монументалдуу скульптурасы менен 
Кыргызстандын скульптурасынын түпкү мотивдери мына ушундай. 

Кыргызстандын монументалдык скульптурасы өтө көп санда, алар бардык жерде, 
айрыкча Жети-Сууда көп учурайт. Техникасы жана көрүнүшүнүн дааналыгы, бөлүктөргө 
ажыроо даражасы боюнча бул скульптуралар өтө ар түрдүү келет. 

Эреже катарында, эркектердин тулку боюнун негизинен белден жогору жагы, 
сейрегирээк, көкүрөк жагы берилет109. Буларда башы көбүрөөк деталдаштырылган. 
Бизге белгилүү скульптуралардын ичинен төрт тобун айырмалайбыз. 

106 Колунда идиш кармап турган балбалды гана башкалардан бөлүп көрсөтөбүз. Бул фигура Парфян 
материалындагы балбал менен окшош: Neilson C. Debevoise. Partien Pottery from Sewcia on the Tigris. 
University of Michigan Press, 1934, стр. 332, табл. XI, рис. 1 —2. 
107 А. Бернштам. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI—VIII вв. н. э. Л., 1966. 
108 O. Sirén. La Sculpture de l´époque Han a l´époque Ming. Paris et Bruxelles, 1930, табл. 93. 
109 А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии, табл. 10. 



Биринчи топтогуларга жалпак тактачага түшүрүлгөн сүрөттөр кирет. Адатта, мындай 
сүрөттөр схематикалуу келет: бетинин томоосу жондотулуп берилет; бир Нече 
сызыктар менен көздөрү, мурду, оозу түшүрүлгөн. Колдору менен ал кармап турган 
чөйчөк да ушундай примитивдүү чийилген. 

Экинчи топтогуларга — бир аз татаалыраак скульптуралар кирет. Мында көкүрөк 
тарабы ошол эле ыкта берилген, башы көлөмдүү келет, буга баштын айланасындагы 
таштарды чегип алып салуу менен жетишилет. Ушундай эле жол менен ийиндери да 
жасалган. 

Үчүнчү топко киргендери ушул эле түрдөгү рельефке жакын. Беттин бөлүктөрү — 
көздөрү менен оозу көчөт түрүндө түшүрүлүп, даана көрүнөт. 

Акыркы, төртүнчү тобундагыларда монументалдуу скульптураны чегип жасоонун 
демейки ыктары бүт жана толук колдонулган. 

Мына ушул төрт топтон скульптуранын адегенде сүрөттөн, оюмдан өсүп чыкканы 
даана көрүнөт. 

Сүрөтчү-скульптор статуяны жасаганда салт болуп калган үлгүлөргө таянып 
иштеген, айрым учурда скульптураны кадимки адам келбетинин белгилери менен 
толуктаган. Бет түспөлү кытайлык портрет теориясынын үлгүсүнө салынган110. Негизги 
тип — моңголоид. Беттин сызыктары бирдей, бирок шынаа түрүндөгү сакалдан улам 
бети бир аз сүйрү көрүнгөнсүйт. Сакалдын туура табылган формасы көчмөндөрдүн 
суюк сакалына ылайык келет. Бир аз ылдый салаңдаган мурут дайыма көзгө урунуп 
турат. Беттин ушундай типтүү белгилери армян адабиятында сүрөттөлүп жазылган. 
Алсак, мисалы, гуннохазардын бейнесин мүнөздөп Моисей Каганкатуйский мындай 
деп жазат: «Тбилиси шаарын коргоочулар ашкабакты алып келишип, анын бетине 
гуннулардын (хазарлардын) падышасынын сүрөтүн тартышты, туурасын бир кез, 
узунун бир кез чийип, каштарынын ордуна бир нече керилген бутактын сүрөтүн 
чийишти, сакал жок, орду аңырайып бош, мурдунун ордуна узундугу бир чыканак 
келген чийим түшүрүлгөн, муруттары сейрек...»111. Башка бир жерде ушундай эле 
сүрөттөлөт: «...бетинин узуну бир чыканак, туурасы бир чыканак, көз менен каштын 
ордуна билинер-билинбес сызык, сакалы жок, орду аңырайып бош турат, таноолору 
бир чейрек, муруттары сейрек»112. Башында кээде туулганын шарттуу сөлөкөтү 
түшүрүлгөн, көп учурда баштын сүрөтү толук иштелген эмес. Көөдөнүндө кийимдин 
сызыктары байкалат, жарак илинип турган белбоого көңүл көбүрөөк урунат. Алсак, 
Ойтал (Ысык-Көл) чендеги табылган эң сонун сүрөттө кылычтын, бычактын, таралганын 
сүрөттөрү көрүнүп турат113. Чимкент музейинде сакталып турган Акыр-Дөбөдөн 
табылган бир сүрөттө пияла жана бүлөө салына турган жан баштыктын сүрөтү 
түшүрүлгөн. Баса, акыр-дөбөлүк скульптура сланецтен, бир кыйла жумшак тектен 
жасалгандыктан, байыркы устага бир топ деталдарды түшүрүүгө мүмкүндүк берген, 
алардын ичинен догоолуу кулпу сыяктанган сөйкөнүн сүрөтү, эң башкысы, ачык 
тартылган чачтын сүрөтү белгиленүүгө тийиш, өрүлүп (Юго жакын) белине чейин түшүп 
турат. 

Эки жана бир миздүү кылычтардын сүрөттөрүндө саптары деталдаштырылып 
түшүрүлгөн, ал эми мизи болсо ылдый карай денени орой эшилип түшүп турат. 
Кээсинде көкүрөгүндө сооттун бир бөлүгү — чарайна чегилген. 

110 К. И.Разумовский. Китайская теория портрета(кандидаттык диссертациянын тезистери). 
111 К. Патканов. История агван Моисея Каганкатваци.СПб., 1861,стр. 108. 
112 К. Патканов. Ванскиенадписи.ЖМНП,ССХХХ,вып.2,стр. 263. 
113 А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии,табл. X, рис 10—11. 



Кыргызстандын таш скульптураларынын ичинде бизге белгилүү болгон кеңири 
коллекцияларында кайталанбаган скульптура эстеликтери да бар. 

Алсак, Чүй өрөөнүнөн эки скульптура табылган, биринде эркектин оң колунда куш 
отурат. Сол колунда идиш бар. Булардын бири Эрмитаждын Чыгыш бөлүмүндө, 
экинчиси Фрунзе шаарындагы музейде сакталып турат114. Адамдын колундагы куш 
колуна бүркүт кондурган аңчыны эрксизден эске салат, бирок куштун отурушу 
жырткычтын отурушунан айырмаланып тургандыктан, ал көгүчкөнгө көбүрөөк окшош. 
Эгерде, мында бүркүтчөн аңчы чегилбеген болсо, анда куш башка бир милдетти 
аткарат — ал өлгөн адамдын жанынын символу болуп саналат. Ушуга байланыштуу 
эске сала турган нерсе байыркы түрктөрдүн түшүнүгү боюнча адам өлгөндө анын жаны 
чымчыкка айланып, «учуп» кетет имиш115. Кытай тарыхы Чжоушуда мурда эле 
жазылып калган байыркы түрктөр жөнүндөгү уламыштарда тотем-куштардын 
комплекси байыркы түрк урууларынын тотемдеринин тарыхында алдыңкы ролду 
ойногонун эске сала кетемин116. Ошондой эле дагы бир белгилей турган нерсе, бул 
түшүнүктөр усун мезгилиндеги ырым-жырым буюмдарында да жетишерлик ачык 
чагылган. 

Дагы бир деталга көңүлдү бурамын. Эгерде демейки скульптураларда иштелип 
чыккан башы менен көөдөнү таштын иштелбей жерге көмүлгөн бөлүгү менен чогуу 
кала берсе, бул жаңы эле сөз болгон, белине чейин иштелип бүткөн скульптуранын 
белден ылдыйкы бөлүгү алынып салынып, атайын жасалган пъедесталга (айтмакчы, 
мындай ык кытайдын скульптуралык техникасынан кабыл алынган) орнотулган. Бул 
скульптура жөнүндө көрүлгөн мындай өзгөчө камкордук анын өзгөчөлүү милдети бар 
экенин далилдеп турганы шексиз, ал милдет балким статуянын анимисттик милдетине 
көбүрөөк жакын болсо керек, ошондуктан статуянын мындай үлгүлөрү В. Чепелевдин 
түрк балбалдары менен өлүктүн тиги дүйнөдөгү жашоосу менен байланыштырылган 
байыркы египеттик статуэткалар — ушетби117 менен культтук милдет жагынан 
тектештиги бар экени жөнүндө айткан пикиринин тууралыгын баарынан жакшы 
ырастап тургансыйт. 

Фрунзе шаарындагы музейде сакталып турган балбалдардын арасында бир статуя 
өзгөчө бөлүнүп, ал бизге белгилүү болгон бардык скульптуралардан сюжет жана 
техникалык жагынан айырмаланат118. Мында эркектин дене бою толук берилген, ошол 
эле балбалга мүнөздүү позада турат, бирок өтө чеберчилик менен чегилген. 
Деталдары анча ачык болбогону менен жалпы көрүнүшү көзгө урунттуу келип, көөдөнү 
калдайып, башы сыймыктуу көтөрүлүп, сүкүт позасында турган адам скульптурасы. 
Башы өтө кылдаттык менен чебер иштелген, ал орто курактагы жеке бир адамдын, 
моңголоид бейнесиндеги кадимки эле көчмөндүн портрети экени шексиз. Анын баш 
кийими цилиндр түрүндө, сыягы, көрпө тебетей болсо керек, анын ылдый жагына 
селде чалынган. Бул мусулман баш кийими балбалдын демейки салттуу көрүнүшүн 
бузуп турат. Биздин көз алдыбызда түрк-мусулман турат, ал мусулман катарында 
сүрөттөлүп, ислам жобосуна карама-каршы болуп калган. Мындай скульптура же 
адаттан тышкаркы түрдө карахандар доорунда (XI—XII кк), же, мүмкүн (көбүрөөк 

114 А. Якубовский. Среднеазиатские собрания Эрмитажа. ТОВЭ, II, стр. 19. 
115 Памятник в честь Кюль-Тегина. ЗВО, т. XII, вып. 2—3. 
116 Н.Аристов. Этнический состав тюркских племен и народов и сведения об их численности. ЖС, 1896, 
вып. 3-4. 
117 В. Чепелев. Об античной стадиив истории изобразительного искусства народов СССР. М.,1941. 
118 А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии,табл. X,рис 13. 



ыктымал) моңголдор учурунда (XIII—XIV кк.) пайда болсо керек. Бул баш кийимдин 
европалык түрк тилдүү элдердин бейит эстеликтеринин курамдык бир бөлүгү болгонун 
белгилеп кетүү керек119. Бир бөлүгү моңголдор менен келип, кийинчерээк исламдын 
күчтүү таасири астында калган чыгыш европалык түрк тилдүү элдердин бейит 
эстеликтеринде таш балбалдардын салттарынын калдыктары сакталып калган. Кара-
Балта (Чүй өрөөнү) кыштагы ченде табылган статуяда да башына селде чалынган, 
бутпарастын бейнеси берилген, бул бутпарас үчүн ислам диний мода сыяктуу болуп, 
бирок аны анимисттик жана шамандык түшүнүктөрдөн арылта алган эмес. 

Түрк кагандыгында ташты чегип иштетүү өнөрү жөнүндөгү бөлүмдү аяктоо менен 
эле кытай үлгүсүнө окшоштуруп жасалган статуялар үчүн скультуралык пъедесталдар 
жана жазуусу бар стелалар да ушул эле мезгилге таандык экенин белгилей кетебиз. 
Алсак, Юрьевка кыштагынан табылган ташбаканын жонунда кичине ноо бар, сыягы 
ташбака скульптура үчүн пьедестал катарында пайдаланылса керек. Бул ташбаканын 
турпат-мүчөлөрү бөлүнүп көрсөтүлбөй, жалпыланып, сом түрүндө берилген, мындай 
ташбакалар Орхондогу (Моңголия) түрк кагандарынын атактуу эстеликтеринин 
пьедесталы катарында белгилүү, мүмкүн, буларды Кытай өнөрчүлүгүнүн түздөн-түз 
эстеликтери катары караса болчудай120. Ысык-Ата капчыгайындагы аска бетине 
түшүрүлгөн Будданын өтө зор сүрөтү да ушул эле усталардын колунан жаралгандыр; ал 
сүрөт табигый асканын бетине чегилип, аны чеккен усталардын Таң жана Сун 
дөөрлорундагы Хэнандагы усталардай аты-жөнү белгисиз кала берген121. 

Искусство чыгармаларынын башка бир олуттуу тобуна сөөк менен металлдан 
жасалган буюмдар кирет. Сөөк буюллдардан бизге Сокулук шаар чалдыбарынан 
табылган, VI—VIII кк. таандык бир кызыктай буюм келип жетти122. Ал — жазы жагында 
кыр чыгарылып, жылмакайлатылган эликтин мүйүзүнүн учу. Жазы жагы аттын башы 
сыяктантып (сыягы мифтик ажыдаар болсо керек) жасалган. Ачылып турган оозу 
жырткыч балыктын оозуна окшош, муну анын «чортон балыктыкындай» майда 
тиштери айтып турат. Көздөрү ичке сызык менен берилген, кулактары кичинекей, 
таноолору чекит менен белгиленген — бардык мына ушул деталдар жалпысынан 
ажыдаардын өтө көрөсөндүү сүрөтүн берет. Мүйүздүн ийри кырлары ажыдаардын 
башына өтө окшошуп, көрүнүшү бир аз реалдуу сыяктанат. Башынан кийинки 
бөлүгүндө, биз жогоруда айткандай кыр чыгарылган, кырларга оюлуп көркөм көчөт 
түшүрүлгөн, ал кезектешип кеткен бурчтарды түзүп турат. Бул буюмдун ичи көңдөй, 
сыягы, куу сактала турган идиш болсо керек. Стили жагынан бул буюм скиф-сармат 
буюмдарындай123, бирок оймолуу көркөм көчөтүнөн улам кооз көрүнгөндүгүнөн ошол 
учурда карапада да, металлда да кеңири тараган; буюм табылган катмарга ылайык 
келет. 

Курама жаанын бетине чапталган сөөк пластина оймо-чиймеленип кооздолгон. 
Белгилей турган нерсе, мында биз пластинанын өзүндө да фигуралуу оймолор 

119 Кичи Азияда (Скутари) статуяларда мындай чалмалар Эюбиддердин мезгилинде белгилүү 
болгон(1171—1250), бул Константинополь үчүн да белгилүү. Кара: H. Glück и E. Diez. Die Kunst des Islam, 
стр. 278—279. 
120 Нанкиндеги (518-ж.) ташбака түрүндөгү пьедесталды сал., ал төмөнкү китепте басылган: O.Sirén. La 
Skulpture... табл. 46. Кара:V.Segalen Gilbert de Voisins et Jean Lartiques. Көрс чыг. 
121 E. Chavannes. Mission Archéologique... 
122 МИА, № 14, табл. XXXIX, рис. 1. 
123 B. Grakov. Monuments de la Culture schytique entre le Volga et les monts Oural. ESA, т. III, Helsinki, 1928, 
стр. 35, рис 18. Бул көрсөтүлгөн окшоштуктардан башка да Британия музейинде сакталып турган 
ассириялык бир буюмду көрсөтүп кетебиз (M.Rostovyeff.The Animal Style in South Russia and China. 
Princeton, 1929). 



түшүрүлгөнүн байкайбыз, алардын аяккы учтарынын чырмалышып бүткөн жеринде 
аттын тумшугунун сүрөттөрүн көрүүгө болот. Пластинада жаныбарлар геральдикалык 
позада эмес, бирине-бири карама-каршы жакты карап турат. Дагы бир учурда 
баштардын стилдештирилген сүрөтү тегерек чийме түрүндөгү көздөрдөн улам жандуу 
көрүнө түшкөн, баса, пластинанын бети бүт бойдон ушундай тегерекчелер менен 
чиймеленген. Бул буюмдун оймо-чиймеленип кооздолушу, парадоксалдуу болуп 
көрүнсө да, копт искусствосунда окшоштукту табат124. Тегерекче түрдөгү оймо-
чиймелер өзгөчө көзгө урунат, бул оймо-чийме ийиктерде жана топчуларда кеңири 
тараган жана копт искусствосундагы жыгач оюмунда өтө кеңири колдонулат125. 

Бул фактыларды башкалар менен, мисалы полива менен жалтыратылбаган идишти 
кооздоодо штамптын кеңири колдонушу менен салыштырып отуруп, Алдыңкы Чыгыш 
менен байланыш биз мурда ойлогондой эмес, алда канча жандуу болгон деп 
болжолдоого туура келет. Тараз менен Чүйдө биз сириялыктардын жашаганын ачык 
көрсөткөн белгилерди жана византиялык үлгүлөрдүн бир кыйла кеңири 
колдонулганын эске алсак, Жети-Суунун Алдыңкы Чыгыш менен байланышы алда 
канча реалдуу жана жандуу болгонун айтса болот. Ошондой эле формадагы башка бир 
пластинада оймо сызыктар түрүндөгү көркөм көчөт татаал асимметриялык 
композицияны түзүп турат. Пластинанын бир жагында карагай жалбырагы түрүндө 
оймо-чийме бар, калган бардык, көпчүлүк бөлүгү жай сызыктар менен толтурулган, 
бул сүрөттүн негизинде реалдуу көрүнүштүн белгилери жатканы шексиз болсо да, 
мында реалдуу композицияны баамдоо өтө кыйын. 

Оймо-чиймелер менен сүрөттөрдүн олуттуу бөлүгүн түрк кагандыгынын мезгилине 
таандык болгон металл жасалгалардан да табабыз. 

Кийим жана ат жабдыктар күбөктөр, кур менен таралгалардын бөлүктөрү түрүндөгү 
колодон куюлган жасалгалар менен жыш кооздолгон. Бул буюмдардын беттери 
формада куюлган же кескич менен оюп түшүрүлгөн оймо-чиймелер менен 
толтурулган. Көп учурда бул буюмдарга алтын жалатылган же жука алтын каңылтыр 
менен оролгон. Бул күбөктөрдүн формалары өтө ар түрдүү келет: чарчы, тегерек, 
айчык, «жүрөк» түрүндө ж.д.у.с. Эреже катарында, күбөктөрдүн бети туташ келет, азем 
торчо түрүндөгү оймо-чийме сейрек жолугат. Оймо-чиймелер геометриялык түрдө, 
бул анималисттик оймо-чийменин негизинде келип чыкса керек. Алар симметриялуу 
жайгаштырылган — сүрөт, эреже катарында, эки бирдей бөлүккө бөлүнгөн. Борбору 
сүрөт туташ кеткен жай линеардык сызыктардан симметриялык волютага өтүп кетет, 
ага өсүллдүк мазмундагы чиймелер чырмалышкан. 

Эгерде оймо-чийме тикесинен жайгаштырылса, анда башы менен аягы бири-бирин 
кайталайт, кээде бир аз айырмачылыктары болот. Бизге белгилүү болгон 
коллекцияларда сүрөт бир эле түрдүү келет, бирок бодо малдын башынын 
стилдештирилген ар кыл варианттары менен салыштырылышы мүмкүн, — ал 
стилдештирүүлөр оймо-чиймелерди ар түрдүүчө салууга кеңири мүмкүнчүлүк берет. 
Арийне, бул, бири-бири менен кесилишпеген сызыктарга кыргыз оймо-чиймесинин 
көп сандаган сюжеттери да барып такалат126. Бодо малдын башынын (байыркы 
түрктөрдүн кеңири тараган тотеми) баарынан мурда, өгүздүн баш түспөлүн толгон ай 
жана «жүрөк түрүндөгү» күбөктөр менен салыштырса болот, булардын бир бөлүгү 

124 O.Wulff. Altchristliche und Mittelalterliche Byzantinische und Italienische Bildwerke, т. I. Berlin, 1909. 
Сөөктөрдөн жасалган, жогоруда эскерилген сүрөткө жакын окшоштукту кара: табл. XXIII. 
125 Ошондо эле, т. I, табл. XXI, рис 46, 66, 67. 
126 Төмөнкү китептеги биздин макалабызды кара: Кыргызский национальный узор. Л. — Фрунзе, 1948. 



жаныбардын мүйүздүү баштарын же мүйүздөрүн гана жетишерлик даана эске салат127. 
Кайталаймын, негизинде Кыргызстанда бизге мурда сак мезгилиндеги эстеликтер 
боюнча тааныш болгон өгүздүн образы жаткан композициялар басымдуулук кылат. 
Түрк кагандыгынын доорундагы металлга түшүрүлгон оймо-чиймелердин 
анималисттик сүрөттөрү, мүмкүн, сак айбанат стилинен калган издир. 

Кийим жана ат жабдыктарды металл менен кооздоо көчмөндөргө таандык экени 
шексиз, бул буюмдар да, таш балбалдар сыяктуу эле алар мекендеген аймактарда 
тараган. Сырттан кабыл алынган буюмдар экенин көрсөтүп турган, окшош буюмдарды 
байыртан эле дыйкандар мекендеген аймактардан да байкайбыз128. Ушундай эле 
типтеги буюмдар Кореядагы казууларда да табылган129. 

Формаларды геометриялаштыруу мурдагы мажес реалисттик композициялар 
менен сюжеттердин изин жок кылып жибере алган эмес. Бул реализм геометриялык 
оймо-чиймелерде канчалык узак жана иш жүзүндө сакталып турганын Кара деңиз 
бойлорундагы гот таралгаларынын мисалында, Л. А. Мацулевичтин эмгектеринде 
абдан эле ачык жана ишенимдүү көрсөтүлгөн130. Сүрөттөрү реалисттик эмес 
буюмдарда, мисалы, курда куштун сүрөтүнөн анын тумшугуна окшогон илгичи гана 
сакталып калган. Л. А. Мацулевич ачкан Кара деңиз бойлорундагы табылгаларга 
окшоштукту биз Чүй өрөөнүндө табылган таралгалардан көрө алдык131. 

Бул доор үчүн мүнөздүү болгон жасалгалардын бир кыйла тобун калдыркан 
алтынга тыйын штамп менен түшүрүлгөн, брактеат деп аталган оттиск (көчүрмөсү) 
кирет. Бирок сырттан алып келинген тыйындардын штампынан алынган көчүрмөлөр 
жергиликтүү кол өнөрчүлүктүн эстеликтериндей кызыгууну пайда кыла албайт. (Бизге 
Сокулукта табылган византиялык тыйындын көчүрмөсү (оттискасы) белгилүү)132. 

Жергиликтү устанын колунан чыкканы ачык болуп турган штамптан басып 
көчүрүлүп алынган брактеаттар да кызык. Алсак, Красная речка кыштагы чендеги 

127 Бул буюмдардын пайда болушу жөнүндө ирандык «теорияны» сал.:A. Salmony. Einige Chinesische 
SSchmuckformen und ihre Verbreitung in Eurasien. ESA, IX, стр. 333 ж.к.6. 
128 С. П.Толстов. Древний Хорезм.М., 1948;биздинрецензиябызды кара: Изв.ОИФ,т. VI, вып. 1,1949. 
129Кара: Козуми жана Номори. Отчет об археологических исследованиях в 1923 г., т. I. 
Корейское генерал-губернаторство. Сеул, 1931. Ушул бардык изилдөөлөрдүн сериясы (Умехара — 1924-ж, 
Номори жана Канда — 1927, Номори, Канда жана Каямото — 1930, Аримидзу — 1931, Номори, Аримидзу 
жана Каямото — 1932,Саито — 1934) борбор азиялык археологиянын бизди кызыктырган маселелер менен 
тыгыз байланыштуу эң кызык материалдарды берген, алар европа тилинде резюме да берилбей жапон 
тилинде гана чыккан. Бул материалдарды (Кешудагы казуу) бир аз Хентце да белгилеген. 
130 Л. А.Мацулевич. Погребение варварского князя в Восточной Европе. ИГАИМК, 1934. 
131 Айбанат сюжеттерин геометриялаштыруунун эң сонун үлгүлөрү Венгриянын аймагынан табылган, 
насили чыгыштык болгон көп сандаган табылгаларды берет, бул «Kezstheley» маданияты деп аталып, 
көркөм стиль да ушул аталыш менен белгилүү (кара:Zoltan de Takacs. From Northern China to the Danube. 
OZ,1930, II, 5). Бул маданияттын генезисин Золтан Такач кытай маданиятын Дунайга алып келген гунну 
мезгилине таандык кылат. Анын төмөнкү макаласын сал:L’Art des Grandes Migrations en Hongrie et en 
Extreme Orient. Revue des Arts Asiatiques. Paris, т. VII, вып. 1—2; ошол эле:Some Irano-Helenistic and Sinno-
Hunnic Aru Ferons. OZ. 02,1929, вып. 4, стр. 142 ж.к.б. ушул эле темада:C. Hentze. Beiträge zu den 
Problemen des eurasischen Tierstyles. OZ,1930, 3—4, стр. 150 ж.к.б. Чоң картографиялык материалы бар 
макала да кызык: OlovJanse. L´Empire des Steppes et relation entre l´Europe et l´Extréme Orient dans 
l´Antiquité. Revues des Arts Asiatiques, т. IX, №1. Бирок бул доордун венгриялык материалы Жети-Суунун 
материалына караганда, жасалма , олуттуу эмес. Кара:A. Alföldi.Zur Historischen Bestimung der Avarenfunde. 
ESA, IX, 1934, стр. 297 ж.к.б.;N. Fettich. Das Kunstgewerbe der Avarenzeit in Ungarn. Archeologica Hungarica, 
[AH], 1929, т. T.Hovorth. Die Avarischen Gräberfelder von Üllö und Kiskörös. АН. 1935, XIX. Төмөнкү макала 
менен сал:N.Fettich. Zum Problem des Ungarländischen Stils. ESA, IX, стр. 311 ж.к.б.;An Alföldi. Funde aus der 
Hunnenyeit und ihre Etnische Sonderungen, АН, 1932, т. IX. Бул маселе боюнча акыркы эмгек (Z.Takacs. 
Iranish-Hellenistisches und Ostasiatisches in der Kunst der Grossen Völkerwanderung.OZ, 1941, вып. 3—4, стр. 
120) күткөндөй эле, улутчулдук «концепциялардын» үлгүсү болуп саналат. 
132 А. Н. Бернштам. Историко-культурное прошлое северной Киргизии, стр. 17. 



согдулук сепилди казганда табылган бир брактеатта башында бант түрүндө байланган, 
уч жактары бош желбирегенсип турган тасмалуу, шөкөттүү тиара бар. Бир аз 
кыйгачыраак караган бети ачык эле европеоид түспөлүндө болгону кызык; мунун 
портрет экенинде шек жок, болгондо да Ноин-Уладагы бейит коргондордон табылган 
грек-бактриялык торко кездемедеги портретти ачык эле эске салат133. Баш кийими түрк 
көчмөн ак сөөктөрү башына орогон чалмага окшойт, муну кытай булактары да, 
кучанын ээлери сүрөттөп жазган Сюань Цзан да белгилеген134. Кучанын бир нече жолу 
түрктөрдүн бийлиги астында турганын эске салабыз; Кучанын ээлери бул баш 
кийимди, мүмкүн, түрктөрдөн кабыл алышкандыр135. 

Сүрөттөгү адамдын европеоид типте болгону да көңүлдү бурат. Бирок мында таң 
калаарлык эч нерсе жок, анткени Чыгыш Түркстандын «тохардык» тиби136 — кеңири 
тараган көрүнүш. Түрк кагандарынын арасында ушул типтеги өкүлдөр да болгон, муну, 
мисалы, Суйшу жылнаамасы түрктөрдүн кагандарынын бири — Яньду жөнүндөгү 
жазганында белгилеген137. Сүрөт тегерекче оймо-чиймелер менен айланта курчалган, 
мындай ык чоподо, металлда жана кездемеде кеңири тараган (Тянь-Шандын эки 
тарабында тең). 

Экинчи брактеат Кеңбулуң ченде (Кызыл-Суу менен Чунун аралыгында) табылган. 
Ушундай эле композицияда жана кийиминин ошол эле белгилери бар моңголоид 
тибиндеги адамдын бет түспөлүнүн сүрөтү берилген, — бул кагандардын биринин 
портрети болсо керек Анын башынын катарында дагы эки баштын сүрөтү бар, бул 
сасанилер тыйынын эске салат138. Сүрөттөрдүн бет түспөлдөрүнүн кескин айырмалары 
брактеаттарда тарыхый портреттер берилгенин айтып турат; мүмкүн, биздин көз 
алдыбызда ысымдары бизге белгилүү болгон, бирок ал ысымдар менен сүрөттөрдөгү 
адамдарды азырынча байланыштыра албаган түрк кагандарынын галереясы 
тургандыр. Сүрөттөгүлөрдүн барандуу келбети, анын ачык эле ыйыктык (иератикалык) 
манерада түшүрүлгөнү биздин көз алдыбызда түрк өкүмдарларынын портреттеринин 
массалык түрдө көчүрмөлөрү турганында шек жок. Булардын ким экенин келечекте 
мүмкүн билербиз. Азыр бизге VI—VIII кк. Кыргызстандын көркөм сүрөт искусствосунда 
портреттик искусство да ачык эле орун алган деген корутунду маанилүү. 

Штамптар Чүй өрөөнүндөбү, же Тянь-Шандабы, же Кучада жасалганбы, бул 
анчалык чоң роль ойнобойт, анткени бүткүл ушул аймак Батыш түрк кагандыгынын 
бирдиктүү саясый системасына кирип турган, ал эми Тянь-Шань менен Жети-Суу анын 
негизги бөлүгү болгон139. 

Металл иштетүү өнөрү жөнүндө баяндаманы аяктоо үчүн бизге Тянь-Шанда, Кочкор 
суусунун өрөөнүндө табылган, жогоруда биз сөз кылган өзгөчөлүү бир буюмду 
белгилеп кетебиз. 

Түрк кагандыгынын доору — бул Кытай менен тыгыз байланыштардын доору 
болгон. Археологияда жазма булактардын маалыматтарына кошумча иретинде бул 

133K.Trever. Excavations in Northern Mngolia. A., 1932. 
134 Да Тан Сиюйцзи, цз. I. Котормосун кара;St. Julien. 
135 И. Бичурин.Собрание сведений...ч. III. 
136 И.Умняков. Тохарская проблема. ВДИ, 3—4,1940. 
137 И. Бичурин. Собрание сведений... ч. I. 
138И.Орбели жана К.Тревер. Сасанидский металл. Л., 1935,табл. I—II. Ушундай типтеги медальондор бир 
кыйла кечирээктеги мезгилде да жолуккан. Кызыктуу бир мисалды, кара: H. Glück и E. Diez. Die Kunst des 
Islam,стр. 504, — тегерекчаптамакөчөт,борборунда шиштигий калпак кийген көчмөндөрдүн (!) ортосунда 
падышанын сүрөтү бар. Е. Диц бул селжуктардын падышасы деп болжолдоп, буюмду XIII к. таандык 
кылат. 
139E.Chavannes. Documents sur les Tou-Kioue Occidentaux,ч. IV, СПб., 1903. 



байланыштарды ырастай турган бай материал бар. Биз Кытайда жасалып, көчмөндөр 
кеңири пайдаланган дүнүйөлөр жөнүндө айтпайбыз. Кытайдын өнөр чеберчилиги 
Жети-Сууда өтө көп табылган сурьма күзгүлөрү менен да далилденет. Бирок кытайлык 
күзгүлөрдү урунуу менен катар, бул жерде ага окшоштуруп жасоо да орун алган. 
Алардын бир бөлүгүндө искусство таануучулар көңүл бура турган элементтер жок, ал 
эми башка бир бөлүгү өтө көрөсөндүү келет. 

Жети-Сууда, мүмкүн кытай усталары тарабынан да, өтө бай оймо-чиймелүү 
күзгүлөрдүн өзгөчө тиби жасалган, алар формасы боюнча көп желекчелүү гүл 
түрүндөгү Таң доорунун кытай күзгүлөрүн элестетет. Бул жерде жасалган күзгүлөрдүн 
айырмалуу белгиси — анын эки капталында туткалары бар экендигинде, мындай 
көрүнүштөгү күзгүлөр усундарда да болгон. Бул күзгүлөрдө кээде композициясы да, 
сүрөттүн сюжети да өзгөргөн. Алсак, кытайлык көнүмүш композициянын ордуна 
феникстер геральдикалык түрдө коюлган күзгүлөр белгилүү. Бул аларды сасанилик 
кыргоолдорго жакындаштырат. X к. бир кыйла кечирээктеги күзгүлөрдө төмөнтө биз 
тийиштүү жерде токтолуп кете турган башка элементтер да бар. 

Биз жогоруда эртерээктеги көчмөндөргө таандык кылган тиричилик буюмдарынын 
таралышындагы жана аларга оймо-чийме түшүрүлө турган жердин тандалышындагы 
мыйзам ченемдүүлүк түрктөргө да тиешелүү. Карапа, үй тиричилик буюмдары оймо-
чиймеленген эмес; жасалгасы бар жеринде — эгер ал бар болсо, — карапага штамп 
менен көчөт түшүрүлгөн, кээде ал жалтыратылган. Эки учурда тең бул Ферганадагы 
кушан үлгүлөрүнө окшоштурулган идиштерге таандык. Бирок түрк бейитинен табылган, 
ортосу үч бурчтуу фестондор менен бөлүнүп турган кыргоолдордун сүрөтү бар бир 
карапа да белгилүү. Идиштин чапталыш ыгы жана сүрөтү боюнча, муну чоркок түрк 
карапачысы эмес, согдулук уста жасаса керек деген шек пайда болот. 

Биз түрк кагандыгы доорундагы (б.з. VI—VIII кк.) Кыргызстандын көркөм сүрөт 
искусствосунун негизги эстеликтерин карап чыктык. Жогоруда айтылгандардан 
көрүнүп тургандай, бул доордун искусствосу өтө татаал жана өзгөчөлүү келет. Бул 
искусствонун түп негизинде скиф-сак маданияты жатат жана ал көчмөн коомдун 
искусство салтын улантып отурган. Ал кул ээлөөчүлүк мамлекет жаралып жаткан 
шартта калыптанып, ар түрдүү өлкөлөр менен аймактардан келген көп сандаган 
маданий таасирлердин астында түзүлгөн, ал таасирлер: Византиядан, Гандхардан, 
Ирандан, бирок негизинен Согдудан, Ферганадан, Шаштан, мүмкүн Хорезмден (Талас 
үчүн), ошондой эле Алтайдан, Енисейден, бир аз Моңголиядан, Чыгыш Түркстандан 
жана Кытайдан келген. Ошондой болсо да бул искусство таасирлердин өтө зор 
агымдарын кайра иштеп чыгуу үчүн күч-кубат таба алган жана жаңы сапаттагы 
маданиятты түзүп, өзүнүн өз алдынча турган маданий бейнесин аныктай алган. 

Бул доордо Жети-Суу жана Тянь-Шань орун алып турган аймак өтө өзгөчөлүү 
болгон: Батышта Византия кандай абалда болсо, Чыгышта Жети-Суу да аймактык жана 
тарыхый жактан ошондой эле абалда турган. 

Чыгыштагы саясый жана маданий синкретизм жөнүндөгү маселе бир гана Жети- 
Суу менен бүтүп калбайт. Биз, гандхар-кушандык Индияны да ушул планда карасак 
мүмкүн болор эле деп ойлойбуз, анткени «Улуу кушан» доорундагы маданий 
синкретизм жөнүндө мурдатан эле айтылып келатат140. Бул доордогу Индияда 
маданий таасирлердин чырмалышы өзгөчө бир улутчулдук концепцияны, бул 
доордогу Индиянын искусствосу байыркы индиялык маданияттын мурасы эмес деген 

140 J.Kennedi. The Secret of Kanishka. JRAS, июль, 1912, стр. 1005. 



Кумарасваминин141 теориясын пайда кылган; биздин советтик окумуштуу С. Ф. 
Ольденбург бул жобонун туура эместигин белгилеген142. Византиянын маданиятынын 
синкреттик мүнөзү бир катар византия таануучулар тарабынан да белгиленген143 
болучу. 

Эгерде Византия жөнүнөн келсек, анын искусствосу өнүгүүнүн өзүнө мүнөздүү ички 
мыйзам ченемдүүлүктөрү бар жаңы сапаттагы искусство экени талашсыз болсо, анда 
индиялык искусствого келгенде анын синкретизмин Кумарасвами сыяктуу 
окумуштуулар гана эмес, айрым батыш европалык окумуштуулар да таанышат; батыш 
европалык окумуштуулардын методология жагындагы концепциясы өтө идеалистик144 
мүнөздө келип, синкретизм доорун эклектика145 үстөмдүк кылган доор деп 
түшүндүрүшөт. 

Батыштын көптөгөн окумуштуулары бул концепцияларга кошулушуп, башка көркөм 
маданияттар, мисалы, скиф маданияты жөнүндө күмөнсүгөн пикирлерди айтышат146. 
Совет адабиятында да мындай күмөндүүлүк сасанилер искусствосу жөнүндө да 
айтылган147. Мына ушул бардык «күмөндүүлүктөр» чыгыш элдеринин өз алдынчалуу 
чыгармачылык күчүн кемитүүгө багытталып, «чыгармачыл» элдер менен «жөндөмсүз» 
элдерди бөлүп көрсөтүүгө умтулуу менен түшүндүрүлгөн. 

Жети-Суу өзгөчөлүү аймак болгон. Византиянын синкреттик искусствосунда 
Батыштын (Римдин гана эмес) жана Чыгыштын (Халифаттын гана эмес) 
искусстволорунун бир бүтүн болуп чырмалышып, кийин ушунун баары гуннулардан 
печенегдерге чейинки түндүк көчмөндөрдүн таасири астында ого бетер татаалдашып 
кеткен сыяктуу, Жети-Суу менен Тянь-Шанда да Батыш (өзгөчө Согдулук Фергананын) 
менен Чыгыш (баарынан мурда Түндүк Синьцзяндын) искусстволору да өз ара 
чырмалышып, ал Алтай менен Енисей көчмөндөрүнүн искусствосу менен татаалдашып 
кеткен. Византия искусствосунда «византиялык антикти» жараткан антик салты 
байкалып турган шекилдүү Жети-Сууда да сак искусствосунун таасири сезилип турат, 
мына ушул искусствонун негизинде VI—VIII кк. түрк кагандыгынын синкреттүү 
искусствосу гүлдөп-өнүккөн148. 
 

141Ananda K.Coomaraswamye. Geschichte der Indischen und Indonesischen Kunst. Leipzig, 1927. 
142 С. Ф. Ольденбургдун Кумарасваминин эмгегине берген рецензиясын 1сара: (ЗКВ, II), мында ал Индия 
гандар доорунда да «эллиндик чет-жака» гана болбостон «колунан келип, берип турган» да өлкө болгон 
деп белгилейт. 
143D.Talbot Rice.Byzantine Art, гл. III. Oxford, 1935, стр. 29 ж.к.б. «Византия искусствосунун жаралышы» 
деген бабында ал Charles Diehlдин китебинде айтылган пикирди өнүктүргөн: Manuel d’Art Byzantin  , т. I, 
Paris,1925, стр. 112 жк.6. 
144 Кара, мисалы:E.W.Havell. The Ideals of man in Asian Art. London, 1911; L.Binyon. The Spirit of Man in Asian 
Art. Cambridge, Harward University Press,1935. 
145 E.W.Havell. Көрс. чыг., гл. II; L.Binyon. Көрс.чыг., стр. 51. 
146 Sava Popovitch. The Iranian Elements in Persian Art. ВМ. окт. 1930. 
147 М. В. Алпатов. Искусство портрета М — Л., 1937. 
148 Бул жөнүндө биздин төмөнкү макалабыздан кара: «Итоги археологических работ в Семиречье» 
(КСИИМК, XII). Түрк кагандыгын изилдегендерден Эд. Шаванн туура пикирди туткан, ал мындай дейт: 
«Ошентип, биз кадимки варварлар деп эсептеп көнүп калган бул түрктөр, айтып жүрүшкөндөй анчалык 
маданиятсыз болгон эмес; алардын материалдары жалаң алтын-күмүштөн турган искусствосу ушундай бир 
ажайып чыгармаларды түзгөн дейсиңер, ал чыгармалар бузулуп, тыйын үчүн эритилип кетүү коркунучу 
астында турган; алардын изи да калбай жок болуп кетиши ушуну менен түшүндүрүлөт. Бирок бул 
искусствонун издерин Түштүк Сибирде табылган жана азыр Эрмитажда сакталып турган алтын 
жасалгалардан табылышы толук мүмкүн» (Ed. Chavannes. Documents sur les Tou-Kioue Occidentaux. СПб., 
1901, стр. 238). Шаванндын бул пикирин кабыл албай В. Бартольд чоң жаңылышып отурат (анын 
Шаванндын эмгегине жазган рецензиясын кара: ЗВО, т. XV, стр. 162—185). 



3. Б.З. VIII-X кк. КАРЛУК МЕЗГИЛИНДЕ ОЙМО-ЧИЙМЕЧИЛИКТИН 
ЖЕҢИШИ 

Түрк кагандыгы доорунун эстеликтерин изилдеп-үйрөнүү VIII—X кылымдардын, биз 
карлук доору деп атаган мезгилдин искусствосунун мүнөздүү белгилерин түзгөн 
көрүнүштөрдүн генезисин түшүндүрүп бере алат. 

Карлук мезгилинин эстеликтери мурдагы мезгил менен тыгыз байланышкан 
эстеликтер, бул доорлордун хронологиялык жакындыгынан гана келип чыккан 
байланыш эмес. VIII—X кк. мезгилинде согдулуктар Жети-Сууга ооп келишип, түрк 
кагандыгы тушунда эле түптөлүп калган согду таасири эми жаңы келгиндер менен 
чыңдалып, андан ары өнүгөт. Экинчи жагынан, феодалдык мамилелердин пайда 
болушунан улам көчмөндөрдүн арасында таптык жиктелүүлөрдү күчөтүп жана 
кеңейтүүгө өбөлгө түзгөн тарыхый өнүгүүнүн өзү да маанилүү болгон. Бул болсо 
көчмөндөрдүн отурукташуусуна жана аларды отурукташкан конуштардын жашоо-
турмушуна тартылышына алып келген. Шаарлардын өнүгүшү, дыйканчылык 
маданиятынын күч алышы да ушул эле процессти пайда кылган. Отурукташкан 
конуштар менен түрктөр да, согдулуктар да канатташ болуп, биринчилери, саясый 
үстөмдүк жүргүзүп, сан жагынан да басымдуулук кылган. Мына ушулардын баары өз 
ара таасирди күч алдырып, бул маданий таймашта сюжет жагында көчмөн түрктөр, 
техникада — дыйкан-согдулуктар жеңип чыгышкан. 

Арийне, отурукташуу архитектуралык курулуштардын — имараттарды куруу, 
аларды шөкөттөп, жасалгалоо иштеринин ургаалдуу өнүгүшүнө шарт түзгөн. Мына 
ушундай шартта Жети-Суу, бир жагынан, Согдунун жана жалпы эле Орто Азиянын, 
экинчи жагынан, Чыгыш Түркстан оазистеринин монументалдуу живописинин (фреска 
жана альсекко техникасынын) таасири астында калат. Айтмакчы, Согдунун таасири 
мусулмандык Орто Азия аркылуу келип турган; Орто Азияда ошол тапта суннит исламы 
үстөмдүк кылып, ал арабдарга чейинки бүткүл живописти курутуп бүтүргөн, анткен 
менен оймо-чиймелер жагында кол өнөрчүнүн бүткүл чыгармачыл эркине кеңири 
өрүш берилген1. 

Мына ушул кыскача белгиленген өбөлгөлөр бизге карлук мезгилинен келип жеткен 
искусствонун маани-маңызын түшүндүрүп бере алат. 

Живопись эми будда храмдарында гана жана арийне, буддачыларга таандык 
болгон айрым үйлөрдө гана колдонулуп калат. 

Бул мезгилдеги дубал сүрөттөрү эки гана жерден: биринчиден, биз тараптан 
казылган Сарыгдагы курулуштардан; экинчиси, байыркы Жуль шаары чендеги будда 
сангарамасынын (үжүрөлөрү бар монастырь) урандыларынан гана белгилүү2. 

Жуль шаар чалдыбарындагы храмда альсекко ыгы менен тартылган сүрөт абдан 
эле талкаланыптыр, биздин колубузга анын айрым фрагменттери гана тийди. Бирок 
бул фрагменттерге караганда, сүрөт дубалдын олуттуу бөлүгүн ээлеп тургансыйт, 
андагы сюжеттер да ар түрдүү келет. Тилекке каршы, сакталып калган фрагменттер өтө 
майда болгондуктан жалпы композициясын толук калыбына келтирүү үчүн жетиштүү 
материал табылбады. Сүрөт менен катар чопо көчөттөр да сакталган, штамп көп 

1 Орто Азияда искусствонун өнүгүшүнүн жалпы багыты жөнүндө төмөнкү китептен кара: Б. В. Веймарн. 
Искусство Средней Азии. М., 1939. 
2 Монастырлардын ушундай төрт бурчтуу пландагы типтери Индияда өтө кеңири тараган. Мисалы, Шахр-
деринин, өзгөчө Шахрибакал ж.б. монастырлар менен салыштыр. Дагы кара: Тахтай-и-бакай, Жемал Гари 
ж.б. монастырлардын өнүккөн пландары жөнүндө кара: A.Foucher, L’Art Greco-Boudhique du Gandhâra. 
Paris, 1905, стр. 153 ж.к.б., сүрөт 60,64,65. 



колдонулган. Алсак, штамп менен түшүрүлгөн адам бетинин чоң бөлүгү сакталып 
калыптыр, ал же чагылгандын кудайы Важарапаниге, же Будданын сакчыларынын 
бири — докшитке таандык болсо керек3. Жарык маңдайдан ылдый көздүн үстүндө 
калың, коюу каш бар. Кочкор мурун, таноолору барбайып ачык. Муруттары калың, 
ылдый түшүп турат. Көзү өтө эле тостогой. Бети кызыл боёк менен боёлгон, кашы 
менен мурутуна кара боёк сүртүлгөн. Чаптоо ыгы жана түстөрүнүн айкалышы биз- дин 
фрагменттер уйгур мезгилиндеги Чыгыш Түркстандагы, б.а IX к. орто ченинен эрте 
эмес, бирок анча да кеч эмес мезгилдеги дубал сүрөттөргө жакындашат4. Баса, бул 
жөнүндө бир аз төмөндө сөз кылмакчыбыз. Бул фрагмент менен катар, өтө мүнөздүү 
келген, штампталган рыцардын чопкутунун кайыш курларын белгилеп кетсе болот. 
Курлар кайчылашкан жеринде розетка түрүндөгү жасалга бар; бул рыцарь-шакьянын 
кийими, ал атайын кайыш курлар менен кармалып турат. Бүтүнү менен сакталбаса да, 
анын фрагменттери боюнча ошол эле будда пантеонундагы рыцарлардын — 
шакьялардын демейки келбети ачык эле билинип турат5. 

Калган фрагменттер дубалдын тегиз бетине түшүрүлгөн, сейрек учурда гана терең 
оюлуп чийилген сызыктар менен сүрөттөрдүн үлгүсүн берет. Дубалдын мындай тегиз 
бетинде, негизинен, геометриялык оймо-чиймелердин айкалыштары орун алган, 
бирок бир гана жерде бодхисатванын нимбинин жана ушниши бар баштын бир 
бөлүгүнүн фрагменттери экени байкалат. 

Калган фрагменттердин түстөрү — кызыл, сары, көк, кара; кызыл түс басымдуулук 
кылат, бул түс, биз жогоруда көрсөткөндөй, Чыгыш Түркстанда IX к орто ченинен бери 
үстөмдүк кылып келген уйгур стилиндеги дубал сүрөттөрү үчүн мүнөздүү түс6. 

846-ж. Кытайда конфуцийчиликтин убактылуу жеңишине байланыштуу, уйгур- 
буддачылар Кытайдан качууга аргасыз болушкан7, башка бир жагынан аларга 
Чыгыштан ошол учурда Моңголияны ээлеп, үстөмдүк жүргүзүп турган кыргыздар 
коркунуч туудурган. Чыгыш Түркстан бул качкан-сүрүлгөндөргө башпаана берген, 
сыягы, алардын бир бөлүгү Жети-Сууга келип, баш калкалаган шекилдүү. Алардын 
келиши менен Чыгыш Түркстанда8 жаңы стилдер пайда болуп, алардын искусствосу 
Кыргызстанда да — Жуль чендеги будда храмында өз чагылышын тапкан. 

Кыргызстанда дубал сүрөттөрүнүн алда канча эртерээктеги чагылыштарын да 
байкадык. Сарыгда бир үй казылып, анын бир дубалында будда мазмунундагы сүрөт 
сакталып калган (мүмкүн бул анча чоң эмес храм-вихара болсо керек). Мында 
башында нимби бар бодхисатванын (Будданын?) сүрөтү сакталып калган. Чакан 

3A.Grünwedel. Buddhist Art in India. London, 1901,стр. 88,рис.42(Важарапанинин ар түрдүү варианттары 
ачык эле грек сатирине барып такалат). 
4 Уйгурстандан башка да, жакын окшоштук катарында Хаддадагы (Афганстан, Жалалабад) Тапакаландан 
табылган б.з. 1-кылымдарындагы брахмандын башын көрсөтүүгө болот (L.Bachofer. Zur Plastic von Hadda. 
OZ, 3—4,1931). Аагор музейиндеги Гераклдын статуясына барып такалуучу будда статуяларындагы 
окшоштуктар да жакын (A.Foucher. Көрс чыг., т. II, стр. 1,1918). 
5W. Cohn. Buddha in der Kust des Ostens. Leipzig, 1925, табл. 13 (ушундай чаптама көчөт менен атчан 
адамдын барельефи көчүрүлгөн). Ушундай типтеги розеткалар будда статуяларында жана кыйла эрте 
мезгилде кеңири тараган. Кара: L.Bachofer. Zur Ära Kanishkas. OZ , 1930, вып. 1, табл. 5, рис. 1 (Матурдан 
табылган Канишканын статуясынын көчүрмөсү). 
6 Мисалы, кара: A.Grünwedel. Alt-Kutscha. Berlin, 1920, табл. IV—V, X;A. Le Coq. Die Buddhistische Spätantike 
in Mittelasien. Die Plastic. Berlin, 1922. Кара: айрыкча: табл. 36. Түстүү таблицалар биз тараптан төмөнкү 
макалада басылган: «Основные этапы истории культуры в Семиречье» (СА, XI). 
7 Бул жөнүндө кара: Таншу, гл. 2176, л. 5а. 
8 Кара А. Грюнведель. Краткие заметки о буддийском искусстве Турфана. ЗВО, т. XVIII (сал.:Heimo Rau. 
Untersuchungen zur Mittelalterlichen Kunstegeschichte Ostturkestans. OZ, 1933,4—5. Уйгур мезгили III стиль 
деп аталган). 



штрихтер аркылуу, бирок күчтүү жана чебер кол менен кыл калемди арыштуу шилтеп 
түшүрүлгөн ушниши бар баштын түспөлү берилген. Сүрөттө кулак ылдый тартылып 
тургансыйт. Адамдын бет түспөлү «тохар» портрети деп аталган типке кирет9. Калган 
башка сыныктардын арасынан түндүк манжур астра гүлүнүн дестелери кызык, алар аз 
гана штрихтер менен берилип «ботаникалык» жактан оппокшош, өтө көрөсөндүү 
келип, мунун дал түндүк манжурлук астра экенинен күмөн санатпайт10. 

Стилдик өзгөчөлүктөрү жана эң башкысы, түстөрдүн айкалышы боюнча, көгүлтүр 
түстөр менен томоолордун кара штрихтер менен берилиши үстөмдүк кылган бул 
үлгүлөр уйгур дубал сүрөттөрүнө караганда, манихей дубал сүрөтүнө мезгилдеш же 
бир кыйла эртерээктеги мезгилге таандык кылынышы мүмкүн11. Чыгыш Түркстандагы 
манихейлик дубал сүрөттөр жалпысынан уйгурлардыкынан мурдагы өнөр. Бизге 
Кыргызстанда белгилүү болгон ал сюжеттердин мүнөздүү белгиси — алардын дубал 
сүрөтүнүн «чакан формасы» болуп саналгандыгында. Мында биз праниди тибиндеги 
чоң дубал сүрөттөрдү (Будданын будда культунун башка өкүлдөрүнүн курчоосунда 
отуруп, сыйынган учуру) да билбейбиз, ошондой эле мандала (будда бейиши) да жок. 
Адаттан тышкаркы көрүнүш катарында, мүмкүн, Будданы көмүү учурундагы окуя 
чагылтылган чоң дубал сүрөтүнүн фрагментин көрсөтсө болот, ал сүрөттө Будданын 
өлүгү тартылып, постаментке коюлуп, түстөрдүн чакмак түрдүү, өзгөчөлүү бир 
геометриялык тариздеги сүрөтү бар жабуу менен жабылган. Мындай фрагменттер 
бизге Сарыг шаарындагы эскерилген турак үйдөн жана Жулдагы храмдан белгилүү. 

Дубал сүрөтүнүн тартылышы да жөнөкөй. Томоосу, жогоруда айтылгандай, 
жөнөкөй, бирок, батыл чийим менен берилген, андан кийин фону түстөрдүн жөнөкөй 
эле айкалыштарынан туруп, уйгур дубал сүрөтүндө көзгө жагымдуу боёктор, манихей 
дубал сүрөтүндө көгүлтүр (муздак) боёктор менен боёлгон12. Эгерде уйгур храмы 
(Жулдагы) Идикут Шариден (Турпан)13, храмдын планы Чыгыш Түркстандагы Сенгим 
Агыз14 тибиндеги же Санчи (Индия)15 тибиндеги храмдардан окшоштукту тапса, анда 
экинчи сүрөттөр кучар-карашар сүрөттөрүнө баарынан жакын16, айрым бир 
изилдөөчүлөр болжолдошкондой мында византиялык иконографиянын таасири 
көбүрөөк байкалат17. Сарыг шаарынын шахристанындагы турак үйлөрдүн биринде 
дубалдарды жасалгалоо (ошол эле ык менен) таптакыр башкача типте болуп чыкты. 
Бул жерде карлук мезгилиндеги үйдүн дубалы ачылды, ал назик оймолор менен 
кооздолуп, боёк менен да боёлуп кошумча шөкөттөлгөн жана тескерисинче, гүлдөрдүн 

9 Heimo Rau. Көрс. чыг., стр. 155 (инди-ирандык I стиль). Кара: А. Бернштам. СА,XI. 
10 Хочжодо табылган фрескадагы кездеменин сүрөтүн кара: A. Le Coq. Die Buddhistische Spätantike in 
Mittelasien. Berlin, 1924, вып. 3, табл. XVII, стр. 45—46. 
11 A. Le Coq. Көрс. чыг., вып. 4. 
12 A. Le Coq. Die Buddhistische Spätantike in Mittelasien. Die Manicheischen Miniaturen. Berlin, 1923, кара. табл 
5, стр. 41—42. 
13С. Ольденбург. Русская Туркестанская экспедиция 1909—1910 гг. СПб., 1914,стр.41-42. 
14 С.Ольденбург. Көрс.чыг., стр.41—42. 
15 С. И. Тюляев. Архитектура Индии. М., 1939. 
16 A.Grünwedel. Alt-Kutscha. Berlin, 1920. 
17 Кара: ошондо эле. Көк сүрөттөр бизге белгилүү жана Афганстандын сүрөттөрүнөн да билебиз. Мисалы, 
кара: J.Hackin. и J.Carl. Nouvelles Recherches Archéologiques a Bamiyan. Mémories de la Délégation 
Archéologique Franҫaise en Afganistan. Paris,1933. Афганстандык материалга барып келип эле будда 
эстеликтери жана Согдиананын (Бухаранын) жана Тохаристандын (Термездин) эстеликтери жакын. 
«Византизм» жөнүндө Грюнведелден башка да кара: T.W.Arnold. Painting in Islam. Oxford, 1928, «A Study of 
the place of pictural Art in Muslim Culture » деген бабында мусулман миниатюрасы Византиядан Синьцзянга 
чейинки искусствонун негизинде өсүп чыккан деп белгилейт (кара: стр. 50—54). Хорезмдеги, 
Варахшидеги, айрыкча, Пянжикенттеги фрескалардын ачылышына байланыштуу бул маселе кайра 
каралып чыгууга тийиш, анткени миниатюранын чыккан тамыры пянжикент сүрөттөрүнө баарынан жакын. 



комбинациялары менен кооздолуп, кошумча оймолор түшүрүлгөн. Эки учурда тең 
оймо-чиймелер өсүмдүк-геометриялык түрдөгү, көп учурда жалаң геометриялык 
түрдөгү оймо-чиймелер. Алсак, бир жолку учурда бөлүктөргө бөлүнгөн, көп кырдуу 
сүрөттөр түшүрүлгөн, башка биринде — гүлдөр менен жүзүмдүн бутагы түрүндөгү 
эшилме сызыктар менен кооздолгон. Мында түстөрдүн айкалыштары кара, сары жана 
көк боёктор менен берилген. 

Бул курулуштагы оюп-чийүү манерасы, сюжети жана аткарылыш ыктары 
Багдаддагы аббасилик халифтердин сарайларында, Зарре жана Херцфельд тарабынан 
казылган байыркы Самаррада эң жакын окшоштуктарды таба алат18. Сарыгдын 
шахристанындагы турак үйдүн дубалындагы жалпак, кудум гравирленген сыяктуу 
оймо-чиймелер Орто Азиядагы феодалдык стилдеги сүрөттөрдүн үлгүсүн жетишерлик 
өздөштүрүп алышкан жаңы типтеги согдулук усталардын таасиринин көрүнүшү экени 
шексиз. 

Ошону менен бирге ислам геометриялык эмес, өсүмдүк түрүндөгү оймо-
чиймелердин негиз салуучусу болуп саналат. Геометриялык формалар Кыргызстандын 
байыркы искусствосунда окшоштуктарды табат, мына ушул көз караштан алганда, 
дасторкондордогу жана кумдардын капкактарындагы сүрөттөр өзгөчө кызыгууну 
жаратат. 

Дасторкондор — чоподон жасалган, тамак-аш коюла турган үстөлчөлөр, алар Орто 
Азияда, өзгөчө Жети-Сууда кеңири тараган; мүмкүн бул дасторкон көчмөн турмуштун 
салтына милдеттүүдүр, бирок мындай чопо үстөлчө (жыгачтан эмес) албетте, 
отурукташкан калк менен көбүрөөк байланыштуу. Орто Азиядан тышкары да оймо- 
чиймелери боюнча да дасторконго көбүрөөк окшоштукту биз Афганстандан гана 
билебиз19. 

Ар түркүн композициялар үчүн кеңири мүмкүнчүлүк бере турган чопо 
буюмдардагы оймо-чиймелер өтө бай жана ар түрдүү. Бул жагдайдан дасторкон жана 
кумдун капкактары сыяктуу чоң буюмдар өзгөчө орунду ээлейт. Булардын пайда 
болушу отурукташуунун ролунун улам өсүп жатканын, шаар тибиндеги дыйканчылык 
конуштардын өсүп жатканын далилдеп турганы шексиз. 

Дасторкондор менен кумдардын капкактары, биз жогоруда белгилегендей, оймо- 
чиймелер менен бай шөкөттөлгөн. Фрунзе шаарында кыргыз улуттук маданият 
музейинде сакталып турган көптөгөн буюмдардан биз оймо-чиймелердин негизги 
сегиз тобун байкайбыз: 1) борборлошкон тилкелер; 2) өсүмдүктөрдөн турган оймо- 
чийме же өз ара байланышпай өз алдынча турган стилдештирилген гүлдөр; 3) бири 
бирине кийиштирилген бурчтуктар жана карагай бутактары түрүндөгү оймо-
чиймелердин тарамдалып кеткен бөлүкчөлөрү; 4) ийри-буйру сызыктардан 
борборлошкон тимсе түрүндөгү оймо-чийме; 5) туш келди түшүрүлгөн чуңкур 
түрүндөгү сүрөттөр; 6) гүл розеткалары шекилдүү өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер; 
7) оюу жолу менен түшүрүлгөн нукура геометриялык оймо-чиймелер; 8) оймо-

18E.Herzfeld. Der Wandschmuken der Bauten von Samarra und seine Ornamentik. Berlin, 1923. В. 
Крачковскаянын рецензиясын кара: ЗКВ, т. II. Бул сүрөттүн басылышын биздин төмөнкү эмгектеги 
макалабыздан кара (МИА, № 14, таб. XII). 
19 Кабул чендеги Хаирхандагы казууда алынган табылганы төмөнкү эмгектен кара: J.Hackin. и J.Carl. 
Nouvelles Recherches Archéologiques au Col der Kair Kaneh prés de Kabul. Paris, 1936. Бул эмгекте бир 
дасторкондун сыныгынын сүрөтү берилген. Ж. Акэндин пикири боюнча, бул буюмдардын пайда болушу 
сасанилер Иранынын таасири менен байланыштуу (Кара: көрс. чыг., стр. 31, табл. XXIII, рис 33). 



чиймелүү геометриялык сызыктар менен бөлчөктөлүп, дөмпөктөрдү пайда кыла 
турган штамптар20. 

Дасторкондордогу жана хумдардын капкактарындагы оймо-чийменин негизги 
типтери мына ушулар. Булардын башкы элементтеринин өтө жөнөкөйлүгүн да 
белгилеп кетүү керек. Декордун бүткүл эффектиси композицияларга негизденген, ушул 
жөнөкөй элементтерден кураштырылып, өтө көрөсөндүү, таң каларлык саймалар 
жаралган. 

Бул оймо-чиймелерди түшүрүү ыгы да ошондой эле жөнөкөй келет. Алардын 
негизгилерин гана көрсөтүп кетемин. Биз төмөнкүдөй сегиз ыкты байкадык. 1) тукул 
стек, 2) пунсон, 3) штамп, 4) кырдуу штамп, 5) оймо, 6) чуңкурайтып көркөм көчөт 
түшүрүү, 7) бармактар менен түшүрүлгөн көркөм көчөт, 8) өрмө түрдөгү чаптама көчөт. 

Карлук мезгилиндеги дасторкондо штамп аз колдонулган. Бул ыктын өнүгүшү 
кийинки, карахандар доорунда жакшы байкалат. 

Дасторкондор менен хумдардын капкактары башка карапалардагыга караганда 
алда канча бай оюп-чиймеленген, мында оймо ыгы басымдуулук кылат. Бул типтеги 
оймолор поливделбеген карапа идиштер үчүн да бир аз мүнөздүү келет. Карапаларда 
чаптама көчөт түшүрүү ыгы чоң мааниге ээ. 

Көрөсөндүү оюм түшүрүү ыгын биз көчмөндөрдө өтө кеңири тараган жыгачка оюм 
түшүрүү өнөрү менен байланыштырабыз. Көчмөндөрдүн таасири астында турган 
аймактарда, — мисалы, Синьцзянда21, согдулуктар чоподо ошол эле ыкты 
колдонушкан22, муну менен карахандар мезгилиндеги архитектуралык декордун 
негизине жаткан ыкты иштеп чыгууга өбөлгө түзгөн. 

Орто-азиялык оймолуу терракотанын түпкү тамыры көчмөндөрдө кеңири тараган 
жыгач оюмунда жатат деген көз караш Гуммель тарабынан айтылып, Б. Засыпкин23, 
бир аз Диц24 тарабынан колдоо тапкан. Биз мындай пикирди бул процесстин түпкү 
тамырын Жети-Суудан көрөбүз деген ой менен кошумчалайбыз. Мында, Жети- Сууда 
тарыхый түзүлгөн кырдаал (түрктөр менен согдулуктардын өз ара мамилеси) бул 
жыгач оюм ыгынын өнөрчүлүктүн салттуу ыгына өсүп чыгышына көмөк берген, бул ык 
Өзгөн күмбөздөрүндө жакшы чагылтылып, карахандардын порталынын 
поливделбеген кыштарында (изразецтеринде) кеңири таралышын таап, салтка 
айланган ык болгон25. Оюмдун бул ыгы кышты фигуралуу кылып кыноо сыяктуу алда 
канча эски ыкты сүрүп чыккан (Бухарадагы Исмаил Саманинин мазары,26 Катта-

20 Дасторкондордогу көптөгөн оймо-чиймелүү сюжеттерге биз, баарынан мурда, сасанилер мезгилиндеги 
искусстводон окшоштуктарды табарыбыз табигый нерсе. Мисалы, Ирактагы Гира шаарындагы сепилдер 
менен үйлөрдүн материалдарын кара: Talbot Rice. The Oxford excavations at Hira, т. I—II. AJ, 1934. 
21 Ний оазистериндеги Стейндин табылгаларынан жыгач оюмун кара:a.Stein. Ancient Khotan, т. II, Oxford, 
1917, табл VIII, XVIII, XIX. 
22 A.Stein. Көрс чыг., т. II, табл XII, — Можи жана Көк-Шаал оазистеринин карапалары. Кара, ошонуку 
эле:Archelogical reconnaissances in Northwestern India and Southeastern Iran. London, 1937, табл. XXVI 
(байыркы Гормуз шаар чалдыбарынан алынган жетисуулук типтеги дасторкон менен капкактардын сүрөтү 
көчүрүлүп алынган). 
23 Б. 3асыпкин. Архитектурные памятники Средней Азии и их реставрация. Вопросы реставрации. ч. I. 
24 E. Diez. Die Kunst der Islamischen Völker. Berlin, 1915. Херцфельддин бул ыкжыгач оюмунун үлгүсүндө 
келип чыккан деген теориясын талдап чыгып, автор анын пикирин ырастап, бу ыктын тамырын Борбор 
Азия элдеринин искусствосунан издөө керек деп эсептейт (кара: стр. 66) жана түрк элдеринин Иран 
искусствосуна нечен жолу тийгизген таасирин белгилей кетет (кара: стр. 5); ошондой эле, сал.: стр. 207—
209. 
25 Мунун эң сонун көчүрмөсүн кара:Cohn Wiener. Turan. Berlin, 1930. 
26 Б. В. Веймарн. Искусство Средней Азии.М., 1939. 



Кургандагы Рабат-и-Малик27, Токмоктун жанындагы Бурана28) жана Б. П. Деникенин 
пикири боюнча, ал текстиль өндүрүшүнө барып такалат29. 

Карлук идишиндеги чаптама көркөм көчөттөн биз эки ар башка көрүнүштөрдүн 
айкалышын көрөбүз. Биринчиден, идиштеги чаптама көркөм көчөттүн сюжетиндеги 
реалдуу мотивдердин жок болуп кетишинин натыйжасы болуп саналат, мурда ал 
реалдуулук идиштин өзүнүн формасы аркылуу да берилип турган; экинчиден, чаптама 
көркөм көчөт чопо идиштерге металл буюмдарындагы чаптама көркөм көчөттөрдөн 
кабыл алынган. 

Эми ушул эки көрүнүштүн мүнөздүү белгилерин карап чыгалы. 
Биз согду мезгилиндеги карападан реалдуу образдар акырындык менен жоголуп, 

анын формалардын жалпыланышы менен, же бир бүтүн сүрөттүн анын бир бөлүгү 
менен алмашылганын байкайбыз. Алсак, биринчисин биз идиштердин туткаларындагы 
көркөм көчөттүк формага айланып калган жаныбарлардын жалпыланып сүрөттөлүшүн 
көрсөткөнбүз. Экинчи учурда — бир бүтүн сүрөттүн анын бир бөлүгү менен 
алмаштырылышы — карлук мезгилиндеги көптөгөн буюмдардан өзүнүн ачык 
көрүнүштөрүн тапкан. Бир катар идиштерде, айрыкча, туткалуу чөйчөктөрдө 
реалисттик түрдө жасалган кочкор түрүндөгү туткалар көп жолукту. Мындай буюмдар 
бизге Ташкен оазисинде Н. Остроумов30 жана Г. Григорьев31 тарабынан казылган 
бейиттердин буюм-тайымдарынан кеңири белгилүү. Буга окшоштуктарды Түндүк 
Кавказда сармат мезгилиндеги идиштерден да байкоого болот32. 

Г. Григорьев Каунчи-Тепеден казылып алынган материалдары боюнча 
көрсөткөндөй, кочкордун денесин бүт бербей акырындык менен анын мүнөздүү бир 
мүчөсү менен, мисалы, мүйүзү менен алмашылганы байкалат33. Ошол мүйүздүн өзү да 
улам көбүрөөк схемалаштырылып жүрүп отуруп, акыры түбү келип, тигинен турган 
тутканын жогорку бетине чаптама көчөткө айланып калган (3-сүрөт). 

Жети-Сууда биз Каунчи-Тепе тибиндеги идишти жолуктурганыбыз жок. Ал мындай 
ыкты билбеген усун маданиятына ылайык келет. Биз мунун Согду маданиятынан да 
көрө албадык. Карлук мезгилинде гана кочкордун реалисттик сүрөтү жоголуп, анын 
айрым бир мүчөлөрүнүн гана сүрөтү берилип, кочкордун түспөлү өтө эле жалпылана 
берип, акырында анын символу гана болуп калган салтты көрүп отурабыз. 

Идиштердин туткаларынын бир кыйла реалисттик түрүнөн алда канча схемалашкан 
түрлөрүн ирети менен санап өтөбүз. 

Абдан эле эски типтеги идиштин тик турган, кафыр-кала үлгүсүнөн чыккан тутканын 
жай ийилген бөлүгү кочкорго окшошуп турганында шек жок. Тутканын баш жагында 
көз түшөрлүк кочкордун мүйүздүү башы берилген; анын бүткүл сырткы бети сүйрү 
тамчы түрүндөгү кесиктер менен кооздолуп, ал кесиктер кочкордун жүнүн билдирүүгө 

27 И.Умняков. Рабат-и-Малик. Ташкент, 1927. 
28 Эртерээктеги карахандар мезгилинин эстеликтеринин ажайып көчүрмөсүн кара: А.Н. Бернштам. 
Архитектурные памятники Киргизии. М., 1950. 
29 Б. П. Денике. Архитектурный орнамент Средней Азии. М., 1939. — бул жөнүндө биздин төмөнкү 
эмгегибизди кара: «Паллятники архитектуры Киргизии» (М., 1950). 
30 Кара: ПТКЛА, 1896; ОАК, 1898. 
31 Г. В. Григорьев. Краткий отчет о работах Янгиюльской археологической экспедиции 1937 г. Ташкент, 
1940. 
32 Г. Григорьев. Отчет об археологической разведке в Янгиюльский район Уз. ССР в 1934 г. Ташкент, 193 
5. К. М. Скалондун төмөнкү эмгектеги макаласын сал.: «Труды Отдела истории первобытной культуры Гос. 
Эрмитажа», т. I (Изображение животных на керамике сарматскою периода). 
33 Г. В. Григорьев. Краткий отчет... рис. 64; кара, ошонуку: Каунчи-Тепе. Изв. УзФАН, 1940. 



тийиш болгон. Мындай ыктар Чыгыш Түркстандын терракоталарында да кеңири 
тараган, мисалы, ушундай терракота Хотанда жолукту34. 

Кочкордун бизди кызыктырган буюмдагы сүрөтүнүн шарттуу түрдө берилиши стили 
жагынан каунчи прототибинен айырмаланат. Чүй өрөөнүндө табылган башка 
буюмдардан сүрөттө деталдардын андан ары азайып кеткенин көрөбүз. Кочкордун 
тулкусу иймектүү тутканын формасы менен берилген, ал эми башынын ордуна 
мүйүздүн гана сүрөтү түшүрүлгөн. Бирок жүрө-жүрө бул көрүнүш да жөнөкөйлөшүп 
кетет. Тутканын жогорку учу турган жерде уста тегерекче көчөттү гана чаптап тим 
болгон, бул тегерекче, иш жузүндө кочкордун мүйүзүн гана эмес, анын өзүнүн да 
символу болуп калган. Жалпылаштыруунун акыркы баскычында тутканын жогорку 
башы жөнөкөй эле томпок бир нерсеге айланып калган. Чаптама көчөт узак мезгил 
бою колдонуудан чыккан эмес35. Бул символ карлук мезгилиндеги эстеликтерде гана 
эмес, кечирээк мезгилдерде да жашап турган. Бул ык карахандар мезгилиндеги 
идиштерде да кеңири колдонулуп, ал жерде акырындап башка формалар менен 
алмашыла берет. Кеп мында турат, тутканын баш жагындагы бул чаптама көчөт 
жасалга-символ болуу менен бирге, нукура практикалык милдетти да аткарган. Кээде 
бул чаптама көчөт жазы түрдө келип, ал тутканын «согончогу» деп аталып, ага колдун 
бармагы такалып турат. Бул согончок адегенде кочкордун башын билдирген, 
кийинчерээк ал жалбырак түрдөгү жалпак формага айланып,36 карахандар мезгилинде 
бул форма негизинен чырагдандарда гана өзгөчө кеңири колдонулган. 

Карлук мезгилинин карапасында чаптама көчөт менен кооздоо ыгы да болгон, ал, 
биз жогоруда көрсөткөндөй, металлдын бетине чаптап көркөм көчөт түшүрүү ыгы 
менен өзөктөш байланыштан келип чыккан. Мында белгилеп кете турган нерсе, 
чаптама көчөт согду карапасында да орун алган, бирок алар идишке зоо-же 
антропоморфтук тур бере турган скульптуралык чаптама көчөттөрдүн калдыктары гана 
болгон. Бул салт карлук карапасына да өткөн. Классикалык антропоморфтук идиштин 
тибине таандык кумура Сокулук шаар чалдыбарынан табылган, бул жөнүндө биз 
жогоруда түрк кагандыгынын синкреттик маданияты жөнүндөгү бапта айтканбыз. 
1936-ж. Тараздагы казууда биз тапкан идиш ошол антропоморфтук салттын 
стилдештирилген түрү болгон37. Ушуга окшош формалар карлук карапасында да 
учурайт. Кумуранын мойну ченде беттин ордунда чырмалышкан чиймелер бар, колдун 
ордуна — идиштин ийини ченден анын тулкусуна чаптама көчөттөр түшүп турат. Бул 
чаптама көчөттөр адам бети тибиндеги идиштерди схемалаштыруудан келип чыккан. 
 

 

34C.Montell. Sven Hedin’s Archeological Collection from Khotan. МЕА, VII, 1936, табл. XVI. 
35 Бул форма — эртерээкте пайда болгон форма экенин кошумчалайбыз, бул бизге парфян карапасынан да 
белгилүү. Кара: Neilson C. Debevois. Parthian Pottery from Selevcia on the Tigris. University of Michigan 
Press,19 34, стр. 297. 
36 Самаррада бул IX к эле болгон. Кара: F. Sarre. Die Keramik von Samarra. Berlin, 1925, стр. 19. В. 
Крачковскаянын толук рецензиясын кара: (ЗКВ, т. II). 
37 Биздин макалабызды кара: Археологические работы в Казахстане и Киргизии. ВДИ, 4, 1939. 



 
 

 
 
Бирок согду жана карлук мезгилиндеги идиштерде адамдын бет бейнесин берүү 
менен чектелген эмес. Өрдөк түрүндөгү идиштин карахандар доорунда кеңири тараган 
туруктуу формасын белгилеп кетебиз. Ал гана эмес, идиштин бул тиби Е. М. 
Пещереванын айтканына караганда, тажикстандык ягнобдордо азыр да колдонулуп, 
ал мург-оби деп аталат38. 

Фрунзе музейиндеги коллекцияларда да ушундай үлгүдөгү идиштер бар. Аларда 
да, өрдөктүн канаттарын билдиргенсиген чаптама көчөттөр байкалды. Чаптама 
көчөттөрдүн мына ушул бардык тобу идиштин формасын ушул идишке негиз болуучу 
образга жакындаштыруу аракети менен байланыштуу болгон. 

Чаптама көркөм көчөттөрдүн башка бир тобу — идиш менен өзөктөш байланышы 
жок көркөм көчөттөр, кийгизилген саймалуу кийим түрүндө келип, ал өз алдынча 
мааниге39 ээ болуп тургансыйт. Бул чебер ыкта уста торевтика менен карапаны 
айкалыштырып, жакшы жасаган десек адилеттүүлүк болор. 

38 Е. М. Пещерева. Гончарное производствоу горных таджиков. Изв. САГУ, т. XIX, таб. I, рис 2. 
39 Кара: мисалы, «Ху» тибиндеги шарап үчүн идиштеги өрмө жип түрүндөгү көркөм көчөт. Кара: G.Salles. 
Les Bronzes de Li-yu. Revue des Arts Asiatiques, VIII, №3. 



Чаптама көркөм көчөттөрдүн сюжеттери бир кыйла жөнөкөй келет. Алар кээде үч 
чекит, же үч жалбырак түрүндө болуп, өрмө жип илинип идиштин чоргосуна жеткире 
чапталган же шуру менен кошо мойнуна илинип коюлган (4-сүрөт). Шурулардын бул 
түрлөрү жаз (нооруз) майрамында зороастриялык суу сактай турган идиштерди 
шөкөттөө үчүн колдонулганында шек жок. К. Иностранцев Кисравинин маалыматына 
таянып, мындай деп жазат: «Ошентип кумуранын мойнуна алтын жипке өткөзүлгөн 
жашыл жакуттан жасалган шуруларга жашыл хризолиттен жасалган мончокторду кошо 
тизип, илип коюшкан»40. 

Биз жогоруда көрсөткөндөй, карлук мезгилиндеги дасторкондор менен хумдардын 
капкактарында өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер үстөмдүк кылган. Анда жүзүм 
сабактары менен гүлдөрдөн турган сүрөттөрдө жазуу тамгалары менен айкалышкан 
сызыктардын чырмалышкан саймалары жаралган41. Ошол учурда Жети-Сууда согдулук 
жазуунун пайда болгонун эске алуу керек, ал жазуу түрк тилине ылайыкташтырылган 
(биз аны түргөштөрдүкү дейбиз, адатта адабиятта ал уйгурдуку деп айтылат)42. 
Түргөш жазуу курсиви — арабдардыкынан мурдагы жазуу жана дал ушул жазуудан 
Чыгышта кеңири таралган, тамгалардан оймо-чиймелерди жасоо ыгы башталган, ал 
тамгалардын сызыктарын же анын бөлүкчөлөрүн толук пайдалануу принцибине 
негизделген. Ушул мезгилдеги эреже катарында шөкөттөлбөгөн хумдардын ооз 
чениндеги каллиграфиялык жазуу жазуунун да, оймо-чийменин да милдетин аткарган. 
Ырас мындагы жазуу араб куфасынын башына түшкөн стилизациядан али алыс 
болучу43. Мында тамгалар бири-бири менен чырмалышкан эмес, бирок түрк 
жазуусунун узун сызыктуу  , тегерек татаал тамгалары бир 
түрдүү ж.б. тамгалар кумдун ооз жагындагы «көрүнүктүү» жеринде 

жайгаштырылгандыктан, уста жазуунун текстине оймо-чийменин ролун берүү ыгын 
издештиргенин ачык айтып турат. Жазууга тегерекчелер түрдөгү чиймелердин 
киргизилиши бир эле учурда тексттерди ажыратып бөлүп туруучу, сүрөттүн ролун да, 
идиштин жасалгасынын ролун да аткарып турат. Бул тамгалардын ортолорун 
ажыратып турган тегерек чиймелер — кийин, жазуу тамгаларынын чырмалышып 
берилишинин, биз кийинки бапта токтоло турган татаал көрүнүштөрдүн жаралышынын 
түйүлдүгү гана болгон44. 
 

 
 

40 Кара: К. Иностранцев.Сасанидские этюды. СПб., 1909, стр. 88. 
41 Б.а. ошол эле жол, ал мусулман искусствосунда, негизинен архитектурада байкалды. Сал.: A.U.Poppe. 
Architechtural Ornament. A. Survey of Persian Art, т. II. 
42 Согдийская колонизация Семиречья. КСИИМК, VI. 
43 S. Flury. Le décor épigraphique des monuments de Ghazna.1925. Кара: В. А. Крачковская. Эпиграфика 
Востока, вып. III. 
44 Биздин макалабызды кара: Уйгурская эпиграфика Семиречья. Эпиграфика Востока, вып. I и II, Л„ 
1947,1948. 



 
 

Ошентсе да, биз карлук мезгилинде эле идиштерде жазуунун пайда болгондугунун 
фактысына көңүлдү буруп кетишибиз керек Ошол эле доордо идиштердеги араб 
жазуулары Орто Азияда кеңири колдонулат. Анын тексти жетишерлик түшүнүктүү, ал 
каллиграфиялык жазуу менен жазылган. Мазмуну, эреже катарында, — жакшылык 
каалоолордон турат. Сөз буюмдун бетинен көрүнүктүү орун алып, жасалганын ролун 
аткарган жазуулар жөнүндө болуп жатат. Мисалы, Афрасиабдын поливделген 
идиштериндеги тексттер ушундай45. Чыгыш карапасында кол өнөрчүлөрдүн өз кол 
тамгалары сейрек учурайт, — кээ бир усталар өзүнүн тамгасын (клеймо) түшүрүп, 
чийип же чаптама ык менен: «баланча уста жасады» деген анчалык татаал эмес 
сөздөрдү жазып коёт. Уста өзүнүн «кол тамгасын» жазганда, аны идиштин тийиштүү 
формасын бузбагандай кылып, кол тамганы оймо-чиймеге ыкташтырып түшүрөт. 

45 В. Л. Вяткин. Афрасиаб — городище былогоСамаркандаСамарканд, 1926. 



Зарре жана Херцфельд тарабына аббасид халифтеринин борбору Самарраны 
казганда табылган идиштердеги устанын кол тамгалары ушундай46. Таразда биздин 
казууларыбыздын учурунда табылган кумдардагы усталардын кол тамгалары да 
ушундай47. Жакшы тилектер айтылган мусулманча жазуулардын милдети да өтө 
кызык. Түпкү маңызы — келечектеги жакшылыктардан кабар берүү, жакшы үмүт 
жандыруу. Орто кылымдар үчүн бул — культ-сыйкырчылык жөрөлгөлөрүнүн 
калдыктары, ал буюмга анын ээсине пайдалуу боло турган сапаттар менен касиеттерди 
берүү максатын көз- дөгөн. Мурда бул ролду оймо-чиймелер аткарып келген, эми аны 
текст аткарып калды. Ошентип оймо-чийменин символдук-маңыздык мааниси анын 
ээсинин жыргалчылыгын камсыз кылууга көмөктөшүү болсо, эми жазуулар (оймо-
чиймелердин маңыздык мааниси жеткиликтүү түрдө түшүнүктүү болбой калгандыктан) 
ошол эле максат сөз аркылуу ишенимдүү жана ачык билдирилип отурат. Идиштердеги 
жазуулар саманилик Орто Азияда исламдын идеологиясын бекемдөөдө өзгөчө ролду 
ойногон. 

Карлук доорунда бул жаңы идея өзүнө жол салып жаткан болучу. Ал идея, 
баарынан мурда, жаңы мамилелердин — мамилелердин феодалдык тибинин пайда 
болушуна байланыштуу өзүнө кыртыш тапкан; ал идея өзүнүн четки чыгыш таянычы 
болгон Таластагы Тараз шаары аркылуу Орто Азиянын кубаттуу таасири астында турган 
жолду тапкан. Таласка Чу жана Иле сууларынын өрөөндөрү да көп жагынан милдеттүү. 
Ошондуктан бул шаар жөнүндө бир нече ооз сөз айта кетүү зарыл; анын тарыхынын 
айрым барактары 1936—1938-жж жана андан кийинки жылдардагы ийгиликтүү 
иштерден кийин ачылып отурат48. 

Өзүбүздүн эмгектерибизде биз Тараз шаарына таандык болгон тарыхый жана 
археологиялык маалыматтарды карап, талдап чыкканбыз. Саманилер доорунда Тараз 
кадимки мусулман шаары болгон. Анын урандылары материалдык маданияттын 
эстеликтерин сактап калган, ал эстеликтерден жалпы эле Мавераннахрдын жана бир 
аз Самаркандын усталарын билүүгө болот. Мүмкүн, дал ошол учурда мында 
мавераннахрдык шаарлардын күчтүү таасири астында жергиликтүү кол өнөрчүлүк 
борборлору пайда болгондур. IX—X кылымдардагы Таразда демейки саманилик 
карапалар басымдуулук кылат, бул карапалардын ак түстөгү бетине куфи тамгалары 
менен араб жазуусунда жээк сүрөттөр түшүрүлгөн, анын али да насх менен 
байланышы сакталып турат. Тараз Орто Азиянын мусулман көпөстөрүнүн четки чыгыш 
таянычы болгон. Ушуга байланыштуу Таразда Орто Азиянын маданият жана искусство 
эстеликтери негизинен чет жерден алынып келгендер болуп чыкты. Жергиликтүү 
усталар Самаркандын эң мыкты үлгүлөрүнүн күчтүү идеологиялык таасири астында 
турган. 

Ошол мезгилде Таразда, бүткүл Орто Азиядагыдай эле кадимки феодалдык 
мамилелер түзүлүп жатканда, Чүй өрөөнүндө согдулук традициялар али күчтүү болучу. 
Талас Чудан карлуктар көчүп-конгон жерлер, «маданият ландшафттарынын» ар башка 
түрү бар болгон, Күлшуб жана Касрибас жайыттары менен бөлүнүп турган49. Чүй 

46 F. Sarre. Die Keramik von Samarra. Berlin, 1925. 
47 М М. Дьяконовдун окуганы боюнча хумдун сыныгындагы жазууда мындай айтылат. «Жасаган Юсуф». 
Кара: АБернштам. Новые эпиграфические находки из Семиречья. Эпиграфика Востока, вып, II, Л, 1948. 
48 Биздин китебибизди кара: Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941. Толук басылышы: 
Труды Семиреченской археологической экспедиции. Таласская долина. Алма- Ата, 1950. 
49 Жети-Суунун бул тарыхый-маданий «ландшафттары» географиялык факторлорго гана милдеттүү эмес, 
ошондой эле, баарынан мурда, тарыхый-социалдык факторлорго да милдеттүү. Географиялык 



өрөөнүндө мусулман усталарынын (көп санда) түздөн-түз жашап тургандыгы жөнүндө 
биз айта албайбыз. Мавераннахрлык буюмдар Чүй өрөөнүндө даярдалганга караганда 
соода-сатык жолу менен келсе керек. Бул буюмдарды даярдап, саткан Тараз болгон, 
мында IX—X кк. эле полихромдуу (көп түстүү) идиштерди жасап чыгаруу жолго коюлуп 
калган болучу50. Чүй өрөөнүндө полихромдуу идиштерди өндүрүү начар өнүккөнүн 
шаар чалдыбарынын ушул мезгилге тийиштүү катмарынан алардын чектелген санда 
табылышы жетишерлик ачык айтып турат, бул жөнүндө биз «Түндүк Кыргызстандын 
археологиялык очерки» деген китепчеде айтканбыз (91-6.). Чүйдүн шаарларында (Иле 
шаарларында эместир) карахандар доорунда гана полихромдуу идиштерди даярдоо 
бутуна туруп калган болучу, бирок өндүрүштүн масштабын Тараздагы өндүрүш менен 
салыштырууга болбойт. Бирок көрсөтүп кете турган нерсе, бул учурда Тараз 
Самарканда белгилүү болгон поташ тибиндеги эртерээктеги карапаны али билген 
эмес51. Чүй өрөөнүндө полихромдуу идиш-аяктарды өндүрүүнүн гүлдөө мезгили XI—
XII кк. туура келгендиктен, биз бул көрүнүштү карахандар доорундагы искусствого 
арналган тийиштүү бапта карап чыкмакчыбыз. 

Карлук мезгилиндеги Тараздын ролу бизди эмнеге байланыштуу кызыктырат? Кеп 
мында турат, IX—XII к. Жети-Суунун маданиятынын өнүгүшүнө, — анын шаарларынын 
да, ошондой эле көчмөн калкынын да маданиятынын өнүгүшүндө зор мааниси жана 
чоң таасири бар болгон кол өнөрчүлүктүн эң ири борборунда искусстводогу жаңы, 
феодалдык багыт жеңип чыккан. Ал искусство бул жерге сүрөт искусствосундагы 
үстөмөн багыт болгон сызыктуу формаларды, негизинен өсүмдүк мотивдерин алып 
келген. Ал реалисттик образдардын толук жоголушуна жана алардын прикладдык 
(колдонмо) искусстводо да, көркөм кол өнөрчүлүктө да оймо-чиймелер менен 
алмаштырылышына таасир көрсөткөн, албетте, мында көчмөндөрдүн да таасири 
болбой койгон эмес. Тагыраак айтканда, Жети-Суунун искусствосунда кооз 
аянттардагы секторалдык бөлчөктөлүүлөрдө да жана оймо-чиймелүү сюжеттердин 
өзүндө да геометриялык формалар жок болуп кеткен эмес. Бул таасир карахандар 
доорунда өтө ачык көрүнгөн, бирок карлук мезгилинде да бул процесс ачык эле 
байкалып турган болучу. 

Тараздын исламдын таасири астында пайда болгон жаңы кол өнөрчүлүк 
буюмдарынын үлгүлөрү оймо-чиймедеги бардык жандуу нерселерди сүрүп чыгып, 
Жети-Сууга, Чу жана Иле өрөөндөрүнө, Тянь-Шандын тоолуу капчыгайларына келе 
баштаган. Мына ушул, Жети-Суу үчүн классикалык болгон үлгүлөрдө керектөөчүлөрдүн 
эстетикалык табиттери калыптанып, жети-суулук кол өнөрчүлөр ушул үлгүлөрдү 
туурашкан. Оймо-чиймелердин формалары сын көз менен каралып, кайталанып 

факторлордун искусствого тийгизген таасири женүндө кара: V. Minorsky. Geographical Factors in Persian Art. 
BSOS, т. IX, ч. 3. 
50 Тараз үчүн идиштерге сүрөт түшүрүүнүн кытайлык ыгы менен тааныш болушу жокко чыгарылбайт; 
Зарре менен Херцфельд мусулман карапасына карата кытай таасири жөнүндө айтышкан (Die Keramik von 
Samarra. Berlin, 1925). «Гуань цзюн» (Huan Chün) глазурдун алдына түшүрүлгөн мүнөздүү сүрөт жөнүндө 
кытай материалынан кара:R.L.Hobson. The George Eumorfopoulus Collection, т. II, табл. XXV; т. VI, табл. 
XIV, рис. 48. Бирок Жети-Суудагы полихроллдуу идиштер — батышта, Мавераннахрда жасалган идиштер. 
Кытайда «Ыи-Ы» глазурь Хан доорунда, Жети-Сууда бир кыйла кечирээк пайда болгон. Кытайда глазурдун 
өтө көп таралышы Таң дооруна туура келет, андан мурда глазурь Батышта белгилүү болгон (Вавилон, 
Жакынкы Чыгыш); бул жөнүндө кара:B.Laufer. The Beginnings of Porcelain in China. Field Museum of Natural 
History, Anthropological Series, т. XV, 2, Chicago, 1917. 
51 А. Сухарев. Ранняя поливная керамика Самарканда. Труды Самаркандского пед-института им А. М. 
Горького, т. I, вып. 1, Самарканд, 1940. 



чыгарылып, полихромдуу идиштердеги сүрөттөрдүн ордуна поливделбеген 
идиштердеги оюм-чиймелелер келет. 

Бул таасир оюмдагы геометриялык формаларды, мисалы, оюк түрүндөгү көркөм 
көчөттү өсүмдүктүн бутактары шекилдүү назик чиймелер менен айкалыштырууну 
жараткан, бул ык чопону оймологонго караганда кыл калем менен түшүрүү жеңил 
болгон. Оймо-чийме багытындагы темалар Жети-Сууга туруктуу түрдө кире берген. 

Карлук мезгилинде ислам Жети-Сууда кеңири тараган эмес жана анын кол 
өнөрчүлөрдүн да, кардарлардын да идеологиясына түздөн-түз жана толук таасир этүү 
мүмкүнчүлүгү жок эле. Социалдык чөйрө али да мындай абалдан алыс турган. Оймо-
чийменин жеңип чыгышынын сыры — Мавераннахрдан Тараз аркылуу Чүй өрөөнүнө 
келип жаткан көркөм үлгүлөрдү туурап, окшоштурууда жаткан. Сасанилик 
глазурлардын өркүндөтүлгөн формалары жана алардын ангобдун үстүнө түшүрүлгөн 
сүрөттөрү алардын кошуналары — Жети-Суунун тургундарынын көз жаздымында 
калган эмес. Жети-Суунун тышкы таасирлерди өзүнө сиңирип алуу жөндөмдүүлүгүн, 
анын тургундарынын көчмөн абалы жана өзүндөгү кол өнөрчүлүктүн жетиштүү 
өнүкпөгөндүгүнүн натыйжасы болгон жөндөмдүүлүктү эске алсак, биз берген түшүнүк 
өзгөчө ынанымдуу болуп чыгат. 

Тарых башка үлгүлөрдү туурап, кабыл алууга болгон жөндөмдүүлүктүн жана 
маданий көрүнүштөрдүн өз ара сиңишип кетишинин көптөгөн мисалдарын билген, — 
буга скифтер менен Кара деңиз бойлорундагы оторлордун өз ара байланыштарын эске 
түшүрүү эле жетиштүү болот. Тууроо дегенибиз бир буюмду кайталап өндүрүү болот, 
мына ошол кайталап өндүрүүдө илхам-шык жаралып, ал илхам-шык устага ал 
сюжеттин өзүн бүтүндөй, же анын айрым бир бөлүгүн андан ары чыгармачылык менен 
өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет, — бул Жети-Суунун тарыхында айныгыс факт болгон, 
муну биз эсепке албай коё албайбыз. Эң жакын борбору Тараз болгон мусулман 
искусствосунун классикалык үлгүлөрүнүн кайра жасап чыгарылышы — Кыргызстанда 
карлук мезгилинин искусствосунда оймо-чийменин жеңип чыгышы болгон. Бирок 
мында да кайталап өндүрүү жергиликтүү устанын чеберчилигине баш ийген. 

Бирок белгилеп кете турган нерсе, карлук мезгилинде оймо-чийменин жеңиши 
абсолюттуу жана толук жеңиш болгон эмес. Өсүмдүктөрдүн чырмалышкан сүрөтүнүн 
жана геометриялык тилкелердин арасынан баягы эле реализмдин үлгүлөрү нечен 
жолу баш багып, көрүнүп турган. 

Айбанат мотивдерин Фрунзе шаарындагы музейде сакталып турган эки 
дасторкондон көргөнүбүздү белгилеп кетишибиз керек. Бир учурда дасторкондун ички 
бетинде иттин чаптап түшүрүлгөн көчөтү, экинчи учурунда оюм менен грифон же 
бүркүт тырмагын батырып турган тоо текенин сүрөтү берилген. 

Зооморфтук мотивдердин издерин башка бир катар буюмдардан да байкадык 
Алсак, мисалы, бир идиште штрих менен, бирок даана түрдө тоо текенин сүрөтү 
түшүрүлгөн. 

Бир бүтүн нерсенин сүрөтүнүн акырындык менен анын бир гана бөлүгү менен 
алмаштырылышы чоң кызыгууну пайда кылат, алсак, Г. Григорьев Каунчи-Тепенин 
материалдарынан бир бүтүн кочкордун сүрөтүнүн жоголуп, анын кочкордун мүйүзү 
менен алмашылганын байкаган. Бизге Чыгышта Каунчи-Тепеден, батышта 
Новочеркасск кенчинен бир идиштин кочкор түрүндөгү туткасы белгилүү52, ушуга 
окшош туткаларды карлук мезгилиндеги идиштерден да жолуктурдук: алардын кээси 

52 И.Толстой жана Н. Кондаков. Көрс.чыг., вып. 3. 



жүн сыяктуу чиймелери бар жаныбардын тулкусу түрүндө, кээси кочкордун мүйүзү бар 
ийилген формадагы тутка, кээсинде мүйүздүн гана көчөтү, кээсинде тутканын башына 
дөмпөк түрдөгү көчөттү эле чаптап салган. Өрдөк түрүндөгү идиш да кызык, анын 
жонунда канаттарын билдирген догоо сыяктанган көчөт бар. 

Айбанат мотивдеринин издерин биз металлда да байкайбыз, мисалы чырагдандын 
алдына коюлчу таканчык жырткычтын таманы түрүндө берилген (Сокулук)53. 

Карлук мезгилине таандык болгон бир катар кызык буюмдар бар, ырас, алар башка 
аймактан, бирок Чүй өрөөнүнөн анчалык алыс эмес жерден табылган. Биз капталында 
туткасы бар күзгүнү айтып жатабыз; ал күзгүдө аңчылыкта жүргөн атчан адамдын 
сүрөтү бар, анын айланасында араб тилиндеги жазуу бар54. Г. Балашова 
белгилегендей, бул сюжет сасанилик сюжеттердин жаңырыгы болуп саналат55. 
Капталында туткасы бар дагы бир күзгүнү белгилеп кетемин, анда бирине бири 
далысын салып турган мифтик аялдардын фигураларынын сүрөтү түшүрүлгөн56, бул 
Термезде сарайда табылган панелдеги арстандардын карама-каршы бет алып турган 
сүрөтүнө окшош, бул изилдөөчүлөрдүн бир нече жолу көңүлүн бурган57 (5-сүрөт). 
Металл иштетүүнүн алда канча жөнөкөй мотивдеринен тулкусу жалпак келген 
чырактарды белгилеп кетем, булар киликиялык чөйчөктөрдүн фигурасына окшошот, 
бул И. Орбели тарабынан эң жетик түшүндүрүлгөн58. Бул чырактардан жалбырак 
формасындагы согончокторду белгилейбиз, бул кийинчерээк карахандар заманындагы 
чопо чырактарда да жолугат. 
Карлук мезгилине таандык болгон табылгаларга баяндама берүүбүздү аяктап жатып, 
бизге таш баганалардын бир кызыктай тобу белгилүү экенин айтмакчыбыз, алар культ 
обелисктеринин негизинде келип жаралган архитектуралык деталдардын өзүнчө бир 
тобун түзөт. Бул багана-обелисктер бизге Юрьевка ченден (Кант району, Фрунзе 
облусу), Таластагы Ак-Дөбө59 шаар чалдыбарынан белгилүү, буларга окшоштуктар — 
Сайрамдагы баганаларда60, Обурдан баганаларында61 жана башкаларда бар62. Алар 
жогору карай жооноюп кеткен мамылар, жооноё баштаган жеринде өрмө аркан 
түрүндөгү чаптама көчөт менен кармалган, багана шардын үстүндө турат, шар өз 
кезегинде жарым томолок түрдөгү пайташта турат. Багананын төмөн жагы алкактар 
менен шөкөттөлгөн. Багананын ылдый жагы симметриялуу жайгаштырылган төрт 

53 Окшоштукту кара: H.C.Hollis. A Unique Seldjuk bronze. AI, II. 
54 ОАК, 1889, стр. 94. Окшоштукту кара: Max van Berchem. Matériaux pour L’épigraphique et l’histoire 
Musulmanes du Diyar Bekr. Amida. Heidelberg, 1910, стр. 126, рис 56. Персжазуусу бар кытай күзгүсү, 729—
730-жж. таандык кылынат. 
55 Г. Н. Балашова. Бронзовое зеркалосо сценой охоты.ТОВЭ, III, стр. 257 ж.к.б. 
56 Сюжет жагынан да, стиль жагында да окшош композиция бизге XII к. Месопотамиядан же Персиядан 
белгилүү: M.S.Dimand. A Handbook of Mohammedan Decorative Arts. The Metropolitan Museum of Art, New 
York, 1930, рис. 49. Тулкусу жаныбардыкы, башы аялдыкы болгон бул мифтик жандар кийин рей 
карапасында туруктуу орун ээлейт. Мисалы, бул мотивдин мусулман карапасында пайда болушу жөнүндө 
кара: R.L.Hobson. A Guide to the Islamic Pottery of the Near East. British Museum, 1932. XI—XIII кк. таандык 
кылынган абдан окшош буюмду кара: Survey of Persian Art, т. VI, табл. 1312. 
57 Б. В. Веймарн. Орнаментация дворцаХН века в древнем Термезе. Искусство, 6,1934. 
58 И. А. Орбели. Киликийская чаша. Жыйнак «Памятники эпохи Руставели», изд. Гос Эрмитажа. 
59 П. Иванов.К вопросу о древностях в верховьях Таласа. С Ф. Ольденбургдун урматына арналган жыйнак 
Л., 1934. 
60 ММассон.К вопросу о происхождении памятников древней деревянной архитектуры, открытых М. С. 
Андреевым в горах Самаркандской области. Жыйнак «По Таджикистану». Ташкент, 1927. 
61 МАндреев. Жыйнак «По Таджикистану», вып. 1, Ташкент, 1927. Обурдан баганасын Б. Денике X к. 
таандык кылып, жыгач оюмду тактачага түшүрүлгөн оюм менен салыштырат. Кара: ошонуку: Quelgues 
Monuments de Bois Sculpté du Turkestan Occidental. AJ, т. II, 1935, ч. I—II, стр. 69 ж.к.6. 
62 М. Андреев. Деревянная колонна в Матче. ИГАИМК, т. IV, табл. III. 



медальон менен аяктайт, медальондор ылдый шарга түшүп турат. Медальондун бети 
өсүмдүк оймо-чийме менен кооздолгон. Өзүнүн «түпкү бабасы» жыгачтын үлгүсүндө 
келип чыккан баганалардан айырмаланып бул багана-обелисктер фалли культу менен 
байланышкан63. 

Карлук мезгилинин искусствосу өтмө мүнөздө, ал кандайдыр бир аяктап бүтө элек, 
биз айтар элек, бир келки эмес мүнөздөгү искусство. Бул искусстводо согдулук 
жергиликтүү салт али да күчтүү, анда мурдагы өткөн мезгилдин искусствосуна 
мүнөздүү болбогон, феодалдык доордун мусулман таасири да байкалып турат. Карлук 
мезгилинде искусство өткөндөн кол үзүп, жаңы стилдик ыктар менен сюжеттерге ээ 
болуп калган. Анын белгилей турган жакшы жагы — ал бул жаңылыктарды өзүнүн өз 
алдынчалыгын жана оригиналдуулугун жоготпой, акыл-эстүүлүк менен кабыл алып, 
өздөштүргөн. Чүй өрөөнүндөгү карлук мезгилинин буюмдарын Мавераннахрдын 
мезгилдеш (синхрондуу) буюмдары менен аралаштырууга болбойт, алар өзүнүн 
жергиликтүү өзгөчөлүктөрү менен кескин айырмаланып турат. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

63 Бул баганалар жөнүндө акыркы эмгектер, кара: Г. А. Пугаченкова .О резных деревянных колоннах XIV—
XV вв. в г. Туркестане. Изв. Каз. ССР, сер. архитектурная, № 1; ошол эле: О каменных колоннах из 
Таласской долины. Труды ИЯЛИ КиргФАН, т. II. 



 
 
Карлук мезгилинин искусствосунун өтмө мүнөзү VIII—X кылымдардагы социалдык-

экономикалык мамилелердин өтмө мүнөзү менен бүтүндөй жана толук дал келет. 



Мында усталардын чыгармачылыгынан өтө өз алдынчалыгы ачык көрүнүп турат; 
көркөм буюмдарды жасап чыгаруу кол өнөрчүлүк мүнөзгө али жетише элек болучу. 
Искусство чыгармаларын сүрөтчү-адис жана айылдык карапачы жараткан. Чеберчилик 
жагындагы айырмалар абдан эле чоң болгон, бул айырмачылык өнөрчүлүктүн калктын 
ар түрдүү катмарларында, социалдык да, этностук теги боюнча да ар түрдүү болгон 
чөйрөдө кеңири таралгандыгы менен да далилденип турат. Карлук мезгилинин 
искусствосу нерсенин сүрөт салуу үчүн жарактуу болгон ар бир ачык жерин 
пайдаланып, ал сюжети боюнча болбосо да, жок дегенде техникасы (ыктары) боюнча 
көбүрөөк элдик мүнөздө болгон. Анын артыкчылыгы, таанымдык мааниси мына 
ушунда турат. Жети-Суунун карлук мезгилинин буюмдары элдин искусствого болгон 
сүйүүсүн, ак сарайдын дубалынан тартып кедейдин карапа чөйчөгүнө чейин ар бир 
буюмду кооздоого болгон умтулуусун далилдейт. 



4. ФЕОДАЛДЫК ТЯНЬ-ШАНДЫН ИСКУССТВОСУ ЖАНА 
ИСКУССТВОДОГУ ЭАДИК БАГЫТ 

XI—XII кк. — Тянь-Шань үчүн өзгөчө маанилүү мезгил Теги боюнча түрк, масштабы 
боюнча орто азиялык карахандар династиясынын үстөмдүгү жүргөн мезгил — Тянь- 
Шанда феодалдык мамилелер күчүнө кирген мезгил болгон. Феодалдык шаар толук 
калыптанып бүтүп, анын социалдык-экономикалык борбору — шахристандын соода-
өнөр жайы өнүккөн рабадга көчкөн1. Дал ушул жерде — соода катарлары менен кол 
өнөрчүлөрдүн маалаларында шаар турмушу шакардай кайнап турган. Мавераннахр 
мурда, саманилер доорунда билгенди эми Тянь-Шань кайталап кирди. Бул процесс 
адабиятта, баарынан мурда, А. Ю. Якубовскийде өтө ачык көрсөтүлгөн2. Кара- 
хандардын тушунда ислам идеологиясы искусствонун өнүгүү жолун аныктап, эмгектин 
коомдук бөлүнүшүнүн кеңири тарашы жана кол өнөрчүлөрдүн кесипчилигинин 
туруктуу абалда өнүгүшү түрүндөгү жогору өнүккөн техникалык базанын жашап турушу 
көркөм сүрөт искусствосунун мусулмандык формаларынын өнүгүшүн камсыз кылат. 
Салттардын улантылышы менен бирге тууроо, көчүрмө чеберчилиги да чоң масштабда 
өнүгөт. Кол өнөрчүлүктүн техникасы жана өндүрүш стандарттары сүрөтчүнүн жекече 
чыгармачылык өзгөчөлүгүн өчүрүп салган эле. Казууларда алынган бай материал бул 
абалды ачык ырастап турат. 

Чындыгында да биз карап чыга турган буюмдардын басымдуу көпчүлүгү кеңири 
өнүккөн, стандарттык кол өнөрчүлүк өндүрүшү жөнүндө ачык далил болуп отурат. Биз 
карап чыга турган негизги объект баягы эле идиш-аяктар болуп саналат жана алар 
кескин түрдө экиге бөлүнөт: 1) поливделбеген, массалык түрдөгү, үй тиричилигинде 
урунулган идиш-аяктар жана 2) кооз, глазурланган, полихромдуу идиш-аяктар. 

Үй тиричилигинде урунулган идиш-аяктарды жасап чыгарууда карапа чыгырыгы 
эми бекем орун ээлеп калган. Натыйжада чакан түрдөгү кумура, чайнек, бөтөлкө, 
чөйчөк сыяктуу майда идиш-аяктар так стандарттык формага ээ болуп калган болучу. 
Мойну жана тулкусу ачык айырмаланган, бири бирине 1:1 катнашта болгон кумуралар 
жана адатта оймо-чиймеси жок, тамак-аш бышырыла турган түбү жумуру казандар 
үстөмдүк кылып калат3. Идиштер тигинен да, туурасынан да симметриялуу келет, 
формалары боюнча жөнөкөй. Идиште жалпы мусулман идиштерине мүнөздүү келген 
— сызыктары чектелүү, монументалдуулук сыяктуу мейкиндик мыйзамы кайталанат4, 
ошону менен эле бирге монументалдуу курулуштардын экинчи жагын, ырас, азыраак 
түрдө: анын беттеринин өтө шөкөттөлүшүн кайталайт. Мындай идиштердин бети 
албетте бай оймо-чиймеленет. 

Поливделбеген идиш-аяктарда штамп (калып) үстөмдүк кылат, бул ык аны 
даярдоону тездеткени менен, аларды бир түрдүү кылып коёт. Оймо-чийме бир гана 
комбинациядан турган, бирок даана түрдө штамп менен түшүрүлөт. Штамп менен 
ошол эле сүрөттү кайталап, идиштин бетине туурасынан түшүргөн. Мында 

1 Орто азиялык орто кылымдагы шаарлардын структурасы жөнүндө кара: В. Бартольд. История культурной 
жизни Туркестана, Л, 1927. 
2 А. Ю. Якубовский. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X—XV вв. 
Л., 1933. Сал: ошону ку эле: История народов Узбекистана, т. I. Ташкент, 19 50; (М. М. Дьяконовдун 
рецензиясы: Вопросы истории, 4,1951); төмөнкү макаланы да кара: КСИИМК, XXVIII. 
3 Казандын ушундай тиби XII к. аббасид мектебинин бир миниатюрасында кайталанган. Кара: F.R.Martin. 
The Miniature Painting and Painters of Persia,India and Turkey from the 8th to the 18th Century, т. II. London, 
1912, табл 6. Дагы окшоштукту Самарра карапасынан кара:F.Sarre. Die Keramik von Samarra. Berlin, 1925, 
стр. 21. 
4 Бул архитектурада айрыкча ачык көрүнөт. 



чыгармачылык техникага гана баш ийип калган. Эстетикалык талаптарды 
канааттандыруунун мындай «тездетилген» техникасын бузууга умтулуп, өзүнүн көркөм 
табитине таянып, кол өнөрчү ар түрдүү штамптардан өтө кызыктай комбинацияларды 
түзүп, супсак көрүнгөн оймо-чиймеге жан киргизүүгө аракеттенген. Белгилүү бир оймо-
чиймени түшүрүү үчүн эки-үч штампты айкалыштыруу керек болот (6-сүрөт). 

Штамптар өзүнүн техникалык сапаттары боюнча эки типтен турат: чаптама көчөт 
(же оюп) түшүрүү жана басып барельеф түшүрүүчү штамптар. Башка сөз менен 
айтканда, штамптар байыркы эки техникалык ыкты — оюп же чаптоо жолу менен көчөт 
түшүрүү ыктарын аткарат. Сокулуктан табылган бир дасторкондун чарасында оймо ыгы 
барельеф менен айкалышып, муну ачык далилдеп турат. Сайгылоо жана кесүү 
түрүндөгү ыктар басымдуулук кылат. 

Штамптагы оймо-чиймелер сюжети боюнча да бир түрдүү келет, алар негизинен 
күн культун чагылдырган көркөм көчөттүн сюжеттерине барып такалат5. Баарынан 
мурда белгилеп кете турган нерсе, кесинди түрүндөгү түз сызыктардан, кээде 
айкалыштырылган түз сызыктардан куралган геометриялык оймо-чиймелер үстөмдүк 
кылат. Штампта — ичи, көп учурда «нур» түрүндө туш-тарапка чачырап кеткен 
сызыктар менен толтурулган «күн» — тегерек розетка чоң орун ээлейт. 5 — түрүндөгү 
фигура кеңири тараган, бул байыркы кыргызстандыктардагы жылан культун 
билдирүүчү жыландын символу. 

«Табышмактуу», түбү томолок конус түрүндөгү идиштер өтө бай оймо-
чиймеленген, алардын көпчүлүгү катар-катар чегилген чекиттерден куралган түз 
сызыктар түрүндөгү оймо-чиймелерден турат6. Биз мында ошол эле мотивди 
байкайбыз, кээ бир сызыктар бир кыйла узунураак келип, өсүмдүктөн куралган оймо-
чиймелерге жакындашат. 

Поливделбеген идиштердин оймо-чиймелерине кайрылып, негизги оймо-
чиймелер менен катар (айрым бир учурда гана) штамп менен түшүрүлгөн, бирок 
мааниси дайыма эле бизге ачык болбогон кээ бир нерселердин сүрөтү түшүрүлгөнүн 
да белгилеп кетсе болот. Чүй өрөөнүнүн шаарларында бир эле түрдөгү штамптар 
кеңири тараганын белгилөө маанилүү, бул жөнүндө бири-биринен 75—80 км 
алыстыкта турган эки ар түрдүү шаар чалдыбарларынан (Сарыг жана Сокулук) алынган 
табылгалар айтып турат, мында идиштин сыныктарында бир эле штамп менен 
түшүрүлгөн сүрөттөр бар. Мүмкүн, булар бир эле карапа борборунан тараган 
буюмдардыр.  

Штамптардагы бардык сүрөттөрдүн мүнөздүү белгиси — алардын 
орнаменталдуулугунда жана реалисттик сюжеттердин сейрек учурагандыгында, б.а 
кол өнөрчүлөрдүн буюмдарында ислам идеологиясы толук үстөмдүк кылып 
тургандыгында. 
 

5 A.Pope and Ph. Ackermann. A Sirvey of Persian Ornament. A Survey of Persian Art, III. 
6 Томолок жана конус түрүндөгүлөр боюнча изилдөөлөр көп болгондуктан буга толук токтолбоону туура 
таптык, биз окурмандын көңүлүн маселенин негизги адабиятына бурабыз, ал адабиятта жетишерлик ачык 
берилген сүрөттөр бар, мисалы кара: Э. Аенц. О глиняных сосудах с коническим дном, находимых в 
пределах мусульманского Востока. ЗВО, т. XV. 



 
 
 
 



Штамптан башка да, сейрек учурларда усталардын колунан — бармактары же стек 
менен жаралган жасалгалар байкалат: алар чапталып жасалган өрмө көчөттөр жана 
толкун түрүндөгү кесик сызыктардан турат жана көпчүлүгүндө кумдардын ооз жагында 
болот. Штамп Чүй өрөөнүнүн шаарларында XI—XII кк. үстөмдүк кылган, ал эми, 
шаарлар мурда пайда болуп, кол өнөрчү мурдараак жеңген жерде — Алдыңкы Азияда 
бул техника алда канча эски техника болуп саналат, биз, баарынан мурда, 
Самарранын, б.а IX кылымдын карапасын айтып жатабыз7. 

Алда канча өз алдынчалыкты жана көркөмдүк ар түрдүүлүктү биз полихромдуу 
идиштерден байкайбыз. Тянь-Шандын шаар чалдыбарларынын маданий 
катмарларында полихромдуу идиш-аяктар жогоруда биз айтып кеткендей, 
карахандардын доорунда гана бир кыйла көп санда жолугат. Анын жасалыш техникасы 
боюнча (Мавераннахрдагыга караганда алда канча төмөнкү сапатта) ал ушул жердин 
өзүндө жасалган деп болжолдоого болот. Глазурь ошол эле типте, б.а коргошун жана 
жез кычкылында даярдалган. Глазурдун алдындагы боёк минералдык заттар — 
топурактан турат. Ангобго сүрөт түшүрүү менен катар сүрөттүн гравирлөө менен 
айкалыштырылганы жолугат; изилдөөчүлөр муну адетте византиялык таасир менен 
түшүндүрүшөт8. Жети-Суулук типтеги карапа Чыгыш Түркстанда да тараганы шексиз9, 
Мавераннахрда алар жергиликтүү усталар тарабынан даярдалса керек. Түндүк-батыш 
Индия менен түштүк-чыгыш Ирандын ушуга окшош карапалары да жергиликтүү 
усталар тарабынан даярдалса керек, бирок аймактык жагынан алганда Чыгыш 
Түркстандан келиши да мүмкүн10. 

Айрым бир түрлөрүн кошпогондо, Орто Азия Алдыңкы Чыгыш карапасынын бардык 
типтерин билген11, ал эми орто азиялык карапаны бүткүл Жети-Суу, эң болбоду 
дегенде анын батыш тарабы (Талас) билген. 

Жети-Суулук полихромдуу карапанын өзүнө гана таандык белгилери бар болсо да, 
жалпысынан мусулман карапасынын таасиринин изин байкайбыз; алар жакшы 
сүрөттөлүп жазылган жана классификацияланган, бирок мавераннахрлык үлгүлөр, 
демек жети-суулук үлгүлөр да жетишерлик түрдө эсепке алынган эмес12. 

Полихромдуу идиштердин сүрөттөрүндө үстөмдүк кылган эки сюжет бар, 
биринчиден, оймо-чиймелөө үчүн араб жазуусу өзүнүн бардык мүмкүн болгон 

7 F.Sarre. Die Keramik von Samarra. Berlin, 1925, стр. 11, ж.к.б. 
8 G.Reitlinger. Islamic Glazed Pottery from Kish. Иранскоеискусствоиархеология,М. — Л., 1939. Ырас, биз 
жогоруда көрсөткөндөй, Жети-Сууда сейрек кездешкен, глазурланган оймо көркөм көчөттүн бар болушу 
Жети-Сууда мүмкүн болуучу византиялык таасирден алда канча мурда эле белгилүү болгон. Алдыңкы 
Чыгышта, атап айтканда, месопотамиялык карапада ушундай ык өзгөчө кеңири тараган. Жашыл фондо 
графит менен сүрөт түшүрүү I (византиялык) мезгилдеги Кипр карапасы кеңири жолугат. Кара: J.E.Taylor. 
Medieval graves in Cyprus. AJ. V. 
9 Кара: А. Стайндын Можи оазисинде (Ancient Khotan, т. II, ХLII) чогулткан материалдары. 
10 Анын көчүрмөсүн кара: A.Stein.Archeological reconnaissances. North-Western India South-Eastern Iran. 
London , 1937, таб. IV. 
11 В. Крачковскаянын (ЗКВ, т. II) төмөнкү эмгекке берген рецензиясын кара: F.Sarre. Die Keramik von 
Samarra. 
12 Мусулман карапасына жалпы берилген бир кыйла толук классификацияны төмөнкү эмгектен кара: 
E.Kühnel. Die Islamische Kleinkunst. Berlin, 1925, стр. 73 ж.к.б. Орто азиялык карапа анын «Персидский 
фаянс» (II тип., X к. саманилик карапасы; Самарканд, Бухара, Эрмитаждын коллекциялары эскерилген 
эмес) жана «Турецкая керамика» деген бөлүмдөрүндө берилген (VI тип, Туркестанская керамика XVIII—
XIX вв.). Орус жана совет адабиятында орто азиялык карапанын классификациясына арналган 
жыйнакталган эмгек жок. Айрым бир топторунун классификациясын С. Дудин (Отчет о работах в 
мавзолеях Шахи-инда в Самарканде. ИРКИСВА, 6), В. Крачковская (ушуга окшош төмөнкү эмгекке жазган 
маңыздуу рецензиясын кара:E.Kühnel. Die Islamische Kunst,Leipzig, 1929), Б. Веймарн, И. Сухарев, Э. 
Кверфельдт ж.б. жүргүзүшкөн. 



стилдештирилген варианттары менен (7-сүрөт); экинчиден, өсүмдүк түрүндөгү оймо-
чиймелер кеңири пайдаланылган. Эки учурунда тең, бул карапанын Жер ортолук 
деңизиндегидей түрүнөн же эң болбоду дегенде Мавераннахрдын карапаларынан 
айырмалап турган өз алдынчалуу болгон, өзгөчөлүү белгилерин көрсөтө албайбыз. 

Ошондуктан Тараздан алынган биздин коллекцияларыбыздын негизинде биз 
тараптан ага берилген мүнөздөмө азыр да өз күчүн сактап турат13. 

Чүй өрөөнүндөгү шаар чалдыбарларындагы карапалардын сүрөттөрүнүн мүнөздүү 
белгиси, анда сүрөткө караганда жазуунун басымдуулук кылгандыгында. Карападагы 
жазуу — кеңири тараган көрүнүш. Жазуу чындыгында «алла» деген сөздүн жана башка 
жакшылык каалоолордун, мисалы, «альюмн» сыяктуу сөздөрдүн өтө күчтүү 
стилдештирилиши (куфа жазуусу менен) болуп саналат, алар тамгалардын айрым 
топторунан туруп кайталанат, же идиштин четки бетине оймо-чиймелер түрүндө 
үзгүлтүксүз уланып отурган сызыктар түрүндө берилет. Анын ашкере 
стилдештирилиши же тууроо жолу менен берилиши — табактын ошол эле бөлүгүндөгү 
чекиттүү сызыктар болуп саналат. 
Мусулман идиштеринин колдо болгон классификациясынын алгылыксыз болгон 
себеби, анда баарынан мурда, орто азиялык карапа начар чагылдырылган 
(Самаркандыкын кошпогондо)14 жана анын үстүнө жети-суулук карапалардын 
классификациясы да аныкталган эмес. Бирок бул полихромдуу идиштердин биз 
баяндаган белгилери бизди аны өзгөчө типке — жети-суулук, тагыраак айтканда, 
карахандык тип деп бөлүп көрсөтүүгө аргасыз кылат, ушу сыяктуу эле самаркан 
карапасынын типтүү белгилери да саманилик мезгил менен ачык эле байланышып 
турат. 

Жети-Суулук полихромдуу идиш — техникасы боюнча да, формасы боюнча да, 
Согдуда түзүлүп, өз кезегинде согду маданияты менен байланыштуу болгон 
Мавераннахрда өнүккөн форманын таасири астында келип чыккан. «Цивилизациялуу 
эмес» Жети-Суу бул формаларды маданияттуу Европадан мурда эле кабыл алган 
болучу. Италияда Кайра жаралуу доорунда гана чыгыш карапасынын сүрөтүндөгү жана 
техникасындагы эң мыкты жетишкендиктерин туурап, окшоштуруу пайда болгон. 
Алсак, мисалы, bacino,scodelo scodellacia тибиндеги чөйчөктөр пиялага жана кесеге 
барып такалат; цилиндр түрүндөгү идиштер (адатта ак поливдүү) Италияда кумуралар 
сыяктуу эле albarello тибиндеги идиштердин формасын жараткан ж.д.у.с.15 
 

 
 
 
 
 

13 Тараздын карапасынын классификациясын биздин Талас өрөөнү боюнча экспедициялар жөнүндөгү 
толук отчетубузда бергенбиз. 
14 Сал: R.L.Hobson. A Guide to the Islamic Pottery of the Near East. British Museum, 1932; Гобсон бул типти 
калтырып, жалпы эле карапаны үч мезгилге бөлөт: I — 620—1200, II—1200— 1400, III—1400. 
Самаркандын карапасын Г. Мижон бөлүп көрсөтөт (G.Migeon. Manuel d´Art Musulman. Paris,1927, 2-е изд). 
15 Бул жөнүндө кара: H.Wallis. The Oriental Influence on the Ceramic Art of the Italian Renaissance. London, 
1900. Автор идиштин формасындагы гана эмес, жазуусундагы жана түсүндөгү чагылган таасирлерди да 
белгилейт. (Кара: стр. XXII). Ошондой эле сюжеттер да мүнөздүү: Фирдоусинин Шахнаамасынан, Захактын 
образы ж.б. (кара: стр. XXIII). 



 
 
Батыш европалык буржуазиялык илимде Батыш менен Чыгыштын маданий 

эстеликтерин салыштыруу көп жолу орун алган; мисалы, Индия менен Батыш 
европалык диний имараттарындагы архитектура менен скульптуралардын 



формаларынын байланышы белгиленген16. Батыш европалык чеберлердин Чыгышка 
келиши менен байланышкан, кичирээк масштабда болсо да, бирок тескерисинче 
көрүнүштөрдүн орун алганы да байкалат17. 

Чүйдөгү шаар чалдыбарларынын идиштериндеги ариптерден турган көркөм 
көчөттүн мүнөздүү өзгөчөлүгү мында Орто Азия үчүн жалпы болгон мотивдердин 
ичинен ар түрдүү боёктор менен (мисалы, кара жана сары) түшүрүлгөн ариптердин 
композициялары жолугат, мында ариптер жана ариптердин ортосундагы ачык жерлер 
ар түрдүү түстө боёлуп, бир бүтүн кооз тасманы түзүп турат, ал эми демейде ариптер 
(жалпы орто азиялык техникада) бир түстүү боёк менен, аралары абдан эле ачык 
берилип, идиштин негизги бетинин фону көрүнүп турат. Ариптер жана ариптер аралык 
фон кооздоочунун ролун аткарган техникалык ык кыргыз шырдактарында кеңири 
колдонула турган жана бири — оймо, экинчи бети болгон, кыргызча төрбөлжүн деп 
аталган шырдактагы сүрөттөр менен ар түрдүү түстөрдүн айкалыштырыш ыгын эске 
салат. Мындай идиштердин саны көп эмес, бирок абдан типтүү келет. 

Дагы бир өзгөчөлүү белгиси бул: мында арип көчөтү сызма түрүндө 
жайгаштырылган ыгы көбүрөөк тараган, ал өсүмдүктөр менен чырмалышып же 
идиштин жалпы фонунда жайылып кетпей, өз алдынча турган, өзүнчө орнаменталдуу 
сызманы жаратып, калган бүткүл орнаменталдык композициядан атайын тилкелер 
менен бөлүнүп турат. Арип көчөтүндө бир катар учурларда ариптердин сызыктарынын 
өзгөчө жай, серпилгич сыяктанып көрүнгөнүн байкайбыз, ал насх жазуусу эч 
колдонулбай, куфаны жөнөкөй гана геометриялык стилдештирүү менен түшүрүлгөн же 
өсүмдүк чиймелери менен арипке окшоштуруу сыяктуу бизге көнүмүш ыктардан 
айырмаланып турат. 

Жети-суулук полихромдуу идиштерде, эреже катарында, жазуу башка сүрөттүү 
сюжеттерден бөлөк өзүнчө жайгаштырылат. Мындай сюжеттеги сүрөттөр — көп учурда 
табактын борборунда турган куюн түрүндөгү розетка же берметтен тизилип түзүлгөн 
тегерекчени — кромлехти түстөр менен стилдештирүү болуп саналат. Мусулман 
карапасында бул мотивдерге окшоштуктардан башка да биз Синьцзян 
фрескаларындагы түстүү орнаменталдуу жасалгаларды көрсөтө алабыз, бул карапа 
мусулман карапасына караганда, эгерде биз Дунь-Хуандын «миң үңкүрүн» эске ала 
турган болсок, алда канча эртерээктеги мезгилге таандык18. 

Жалпы эле Иран менен Орто Азиянын полихромдуу идиштеринин жаралышын 
изилдөөчүлөр, атап айтканда, Пезард19 тарабынан айтылгандай, Ыраакы Чыгыш менен 
байланыштырышын эске алсак, анда идиштердеги көптөгөн сүрөттөрдүн биз жогоруда 
айткандай, Чыгышка таандык экендигинде таң каларлык эч нерсе жок. 

Самаррада гана эмес, Фостатта да кытай карапасынын табылгалары белгилүү20, 
Алдыңкы Чыгыш Батышка таасир көрсөткөн, византиялык идиштердеги куфа 
мотивдери ушуну менен түшүндүрүлөт21. 

16  Al. Salmony. Europa-Ostasien. Religiöse Sculpturen. Potsdam, 1922. Европалык-азиялык байланыштар 
жөнүндөгү темада бир катар кызык макалаларды кара: жыйнак: «Studien für Kunst des Ostens».Wien, 1923; 
H.Glück. Die Christliche Kust des Ostens. Berlin, 1923 (негизинен миниатюра каралган). 
17 M.S.Dimand. A Silver inlaid bronze canteen with Christian subjects in the  Eumorfopoulus Collection. AJ,I, стр. 
17 и сл. 
18P.Pelliot. Les Grottes de Touen-Houang. Paris, 1920, тт. I—IV. 
19 Pézard. La Ceramique archΐque de l´Islam et es origines, т. I, Paris, 1920. 
20 K.L.Hobson. Chinese Porcelain from Fostat. ВМ, сентябрь, 1932. 
21 Talbot Rice. Byzantine Polichrome Pottery. ВМ, декабрь, 1932. 



Өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер өтө сүймөчүктүү орнаменталдык сюжет болуп 
саналат, мында төрт паралуу «пропеллер» түрүндөгү көркөм көчөт үстөмдүк кылат, 
пропеллердин парасынын учтары кайрылып стилдештирилген гүл сыяктуу сүрөткө 
айландырылган. Идиштин борборундагы «куюн түрүндөгү розетка» өтө көп учурайт, ал 
кошумча штрихтер жана өсүмдүктүн чырмалышкан бутактары менен 
татаалдаштырылган. Бардык ушул учурларда сүрөттөр биз Тараздын карапасында 
байкаган сюжеттердин стилдештирилген вариацияларынын чегинен чыкпайт. Бул факт 
сүрөттүү идиштер жагында Тараздын таасири өзгөчө күчтүү болгон деп болжолдоого 
мүмкүндүк берет. 

Чүй шаар чалдыбарларынын поливделген полихромдуу идиштери жөнүндөгү 
маселеге байланыштуу дагы бир эки учурду белгилеп кетсе болот. Биринчиден, кыязы, 
чүйлүк карапанын сүрөттөрүнө Тараздан табылган материалдын негизинде биздин 
карапага сүрөт түшүргөндө усталар трафаретти пайдаланышса керек деген 
божомолубузду да тийиштүү кылсак болчудай. 

Экинчиден, сүрөт түшүрүүдө ырааттуу колдонулган көп түстүүлүк менен катар 
(кызыл, күрөң, кара, сары жана жашыл түстөр басымдуулук кылат) бир кыйла батыш 
тибиндеги сүрөттөргө мүнөздүү эмес болгон түстөрдүн карама-каршы 
айкалыштырылышы байкалат22. Алсак, мисалы, бир эле сюжеттин чегинде карама-
каршы түстөрдү пайдалануу мүнөздүү. Эгерде, эреже катарында, бул типтеги 
сүрөттөрдө көркөм көчөттүн түсү фондун түсү менен карама-каршы келсе, чүй 
карапасында карама-каршы түстөрдүн айкалышы сүрөттүн өзүндө камтылып турат. 
Мындан, биз жогоруда айткандай, көчмөндөрдөн келген шырдак-ала кийиз 
оюмдарынын таасирин көрбөй коё албайбыз. 

Чырактарды көркөмдөп кооздоо өзгөчө топту түзөт. XI—XII кк. чырактары формасы 
боюнча келишимдүү келет, бир катар учурларда устанын идишке «металлдын» 
формасын берүүгө умтулганы ачык байкалат, мындай форма чырактын тулкусунун 
даана берилиши, тик каннелюралар, көлөмүнүн чакандыгы менен жетишилген. 
Көркөм шөкөттөөнүн башкы очогу — чырактын туткасындагы «согончок» болуп 
саналат, ал дарактын жалбырагы түрүндө берилген (8-сүрөт). Согончоктун бети 
бутактары бар симметриялуу дарак түрүндөгү штамп менен же оюлуп түшүрүлгөн 
көркөм көчөттүн анчалык бийик эмес рельефи менен толтурулган. Боёктору дайыма 
бир өңчөй түстө, көбүнчө кочкул күрөң же жашыл түстөгү полив. Чырактардын 
согончокторун карлук мезгилинин бир кыйла эртерээктеги буюмдарынан, адегенде, 
өзүнүн сүрөтү 
 
 
 
 

 

22 Бул жагдайда боёктордун гаммасы XII к. таандык болгон батыш персиялык тектеги үлгүлөргө дал келет, 
мында жарык (ачык) фонго кара сүрөт түшүрүлгөн. Кара: R. Ettingausen. Important pieces of Persian Pottery 
in London Collections. AJ, т. II, 1935, табл. I—II, кара рис 1 —2. 



 
боюнча б.з. II—III кылымдарынын Кипр карапасындагы туткаларга барып такала турган 
темир идиштерден байкайбыз23. 

23  A.JButler. Islamic Pottery. A Study mainly historical. London, 1926. 



Поливделген идиштердин арасынан, сүрөттөрү өтө оригиналдуу келген 
буюмдардын тобу өзгөчө мааниге ээ. Алсак, мисалы, Сокулук шаар чалдыбарынан 
кыргоолдун, баканын, аюунун, а түгүл адамдын стилдештирилген сүрөтү бар бир катар 
буюмдар табылды. Кыргоолдун сүрөтү көбүрөөк кызыгууну пайда кылат. Бүтүн бойдон 
сак- талган бир табактын четтеринде кызгылт-күрөң боёк менен куфа тамгасы аркылуу 
түшүрүлгөн арабча жазуу бар, андагы «алла» жана «альюмн» деген кайталанган 
сөздөр бир кыйла жакшы окулат. 

Табактын ички түбүнүн ортосунда кызыл боёк менен бир кыйла реалисттик түрдө 
чуркап бараткан кыргоолдун сүрөтү түшүрүлгөн. Башы бир аз чалкалап, бир буту 
көтөрүлгөн, тулкусу даана берилип, чуркап бараткан куштун образы жандуу 
көрсөтүлгөн. Башка бир табакта «алла» деген сөзгө такалып турган баканын сүрөтү да 
реалдуу берилген. Бул эки сүрөттөн башка, биз эскерген бөлөк сүрөттөр, айрыкча 
адамдын сүрөтү шарттуу түрдө, стилдештирилип берилген. 

Мына ушул бардык сүрөттөр биз үчүн чоң кызыгууну пайда кылат. Мында бир эле 
буюмда жандуу нерсенин, болгондо да эки учурда тең реалисттик манерада берилген 
сүрөттөрдүн араб жазуусу менен айкалыштырып берилиш фактысынын өзү эле 
кызыктуу. Сүрөтчү, бир жагынан, мамлекеттин расмий идеологиясын карманып, 
табакты көркөм шөкөттөөдө мусулманчылыкка мүнөздүү элементтерди (араб жазуусу) 
көп колдонгон, экинчи жагынан, ар кандай динге жол койгон, исламды анчалык бекем 
тутунбаган, элеттик аймактын идеологиясына жакын болгон сюжетти алган. Сүрөттөр 
ушунчалык жандуу, реалдуу берилгендиктен ошол мезгилдин искусствосунун жалпы 
мүнөзү менен дегеле эп келише албайт, бирок композициялык жактан табактын 
четине тегерете түшүрүлгөн араб жазуусуна бап келип, айкалышып калган. 

Моңгол мезгилине чейинки Орто Азиянын искусствосунда жандуу нерселердин 
сүрөттөрүнүн берилиши — сейрек көрүнүш болгон эмес, бул жагынан алганда Чүй 
өрөөнүндөгү табылгалар адаттан тышкаркы көрүнүшкө жатпайт24. Түбүнө жандыктын 
сүрөтү түшүрүлгөн, полихромдуу сүрөттөрү бар табактардын аз эмес экени 
адабияттардан жана музейлердеги коллекциялардан белгилүү25. Көптөгөн авторлор 
мусулман карапасында жандыктардын сүрөттөрүнүн түшүрүлүшү алдыңкы азиялык 
маданий чөйрө (мында, айтмакчы, шиизм кеңири тараган) менен байланышкан деп 
божомолдошот. 

Ырасында да, мисалы, Ардебилдеги Шах-Софи (XIV к.) мечитинин порталындагы 
оюкта берилген адамдын, айбандардын, куштардын сүрөттөрүн эске саламын, анда 
фаянс тактачаларда тоостун сүрөтү берилген; Исфаганда, шах Аббастын сарайында 
адамдардын сүрөтү дубалдын бетине түшүрүлгөн26. Рейдин, Фостаттын карапасында, 
Мосулдун металлында ж.б. мындай мисалдар бир кыйла көп санда учурайт27. 
Айтмакчы, Алдыңкы Азия менен болгон байланыш И. А. Орбелинин пикири боюнча 
селжук «ренессансына»28 милдеттүү болгон жандуу нерселердин сүрөттөрү жагында 

24 Монголдорго чейинки карапада алардын бар болгонун Э. Кюнель белгилеген (E.Kühnel. Die altasiatischen 
Lüsterfayansen. AJ, IV). 
25 Кара: K.L.Hobson. The George Emorfopoulus Collection, VI, табл. VIII ж.к.б. Окшоштуктар Самаррадан 
алынды (1Х-Х кк.). Сал.: М. М. Дьяконов. Керамика Пайкенда. КСИИМК, XXVIII. 
26 Бул жөнүндө кара: F.Sarre. Denkmaler Persischen Bauenkust. Berlin, 1901. 
27Raymond Koechlin. l’Art de l’Islam. La Céramique, табл. 1. Көптөгөн мисалдарды кара: A.JButler. Islamic 
Pottery. A Study mainly historical. London, 1926, табл. IX ж.к.б. 
28 И. А. Орбели. Проблема сельджукского искусства. ТИК, стр. 151 (1935-ж. искусство жана археология 
боюнча III Эл аралык конгрессте окулган доклад). Ушуга окшош «ренессанстын» эң сонун мисалын кара: 
Amida, Heidelberg, 1910, М. ванершемдин жана И. Стржиговскийдин макалалары. Акыркы автор ислам 
оймо-чиймесиндеги айбанат мотивдери жөнүндө бөлүмүн атайын бөлүп көрсөтөт (стр. 335 ж.к.б.). 



гана байкалбастан, ошондой эле, бир катар нукура орнаменталдык деталдарда — 
Кочкор кенчиндеги табылгаларда жолуккан өрмө түрүңдөгү, үч паралуу 
«пропеллерлер» түрүндөгү сүрөттөрдө да байкалат, бул византиялык искусстводо, 
айрыкча глазурланып, чийилген тактары бар карапаларда кеңири жолугат29. Мусулман 
искусствосунда жакшы каалоолор айтылган мазмундагы, куфа жана сул жазууларын 
табышкерлик менен айкалыштыра жайгаштырылган жылкынын, куштун, арстандын 
сүрөттөрү белгилүү30. 

«Ренессанс» менен байланышкан сюжеттер ташта да, кездемеде да белгилүү31. 
Бирок, биринчиден, бул типтеги буюмдардан (жандуу нерселердин сүрөтү бар 
полихромдуу идиштер) негизинен Иранда чыккан буюмдардан белгилүү, шиизм 
кеңири тараган жерде, мындай «өзүм билемдикке» катуу тыюу салган суннизмге 
карама-каршы ушундай сюжеттердин пайда болушуна мүмкүндүк берилген; 
экинчиден, алардагы сүрөттөр биздегилердегиден кескин айырмаланат. Мындагы 
айырмачылык — сүрөттөгү гералдикалык өзгөчөлүгү бар сүрөттөр. Сүрөттөгү демейки 
тема — куштар, алар геометриялык чиймелер менен бир кыйла гералдикалык түрдө, а 
түгүл кээде стилдештирилген түрдө берилген. Бул темага байыркы мезгилден 
параллель катарында сасанилер кездемесиндеги медальондордогу куштардын 
сүрөттөрүн (кыргоолдун, тоостун), азыркы мезгилде — Дарваздын тажик 
саймасындагы дарактын эки тарабында турган куштардын сүрөтүн көрсөтүүгө болот32. 

Биз талдап отурган сүрөт сюжеттик окшоштуктардан, баарынан мурда, 
стилистикалык жагынан айырмаланат. Кыргоол өтө чындыктагыдай берилген. Анын 
жандуу жана чындыктагыдай сүрөттөлүшү катып калган, жансыз формула менен 
коошпойт. Кыргоолдун сүрөтү орто азиялык коллекциялардагы окшоштуктарга жана 
алардын сасанилер кездемесиндеги прототиптерине караганда бир кыйла байыркы 
салттуулукта берилгенинде шек жок. Аткарылыш манерасы жагынан кыргоол жана аны 
мындай манерада берүү батыш үлгүсүндөгү геральдикага караганда алгылыктуу келип, 
алда канча ийгиликке ээ болгон. Биздин табакта тема катарында кыргоолдун пайда 
болушун карахандардын Кыргызстанында эркиндикти сүйгөн, көп сандагы согдулук 
калктын көп болгондугу жана кыргоол алар үчүн ыйык куш, эч качан өчпөс ыйык оттун 
символу болгондугу менен түшүндүрүүгө болот. 

Бакалардын, кыязы кытай мотивдеринен алынган болсо керек, бирок Жети-Суу 
үчүн жат нерсе болбогон стилдештирип берилиши жөнүндө да ушунун эле өзүн айта 
алабыз. Сун доорунда бир аз өнүкпөй туруп калган кытай түшүнүгүндөгүдөн 
айырмаланып, Таң «Кайра жаралуусу»33 менен салыштырганда устанын, 
живописчинин колу менен карапада алар биз аз жандуу, чындыкка бир кыйла жакын 
түрдө берилген34. 

29Oskar Wulff. Altchristliche und Mittelalterliche Byzantinische und Italienische Bildwerke, II. Mittelalterliche 
Bildwerke. Berlin, 1911, табл XVIII—XXIX. «Пропеллер» көркөм көчөтүн кара: A.J. Butler. Islamic Pottery. 
табл. XXXV, Фостаттын карапасы. 
30Prisse d’Avennes. L’Art arabe d’aprés les monuments du Caire, depuis le VII-e siécle jusqu´á la fin du XVIII-e 
siécle. Paris ,1877, стр. 214 ж.к.б. 
31J.Schmidt. Persischer Seidenstorff der Seldjukenyeit. AJ, 1935, ч. I—II, стр. 86 ж.кб. Кездеме Аондондогу 
Виктория жана Альберт музейлеринде сакталып турат. 
32 А. Бобринский. Орнамент горных таджиков Дарваза. М;. 1900. 
33 С.Ольденбург. Пещеры тысячи будд. Восток, кн. I, Пгр., 1922. 
34 Мусулман карапасында аз болсо да реалдуу чагылдырылган сүрөт өтө сейрек. Бизге султанабад 
карапасынан (XIII к.) белгилүү болгон бир сүрөттү белгилеп кетем, анда чуркап бараткан газелдин 
(эликтин) сүрөтү берилген (кара: A.J. Butler. Islamic Pottery. London, 1926). 



Бул эки сүрөттөн айырмаланып, биздин колубуздагы калган экөө — адам менен 
аюунун сүрөттөрү — бир кыйла шарттуу берилген: аюу схемалаштырылып, адамдын 
дене бою толук түрдө стилдештирилип, бир аз «египеттештирилген» түрдө: бети — 
капталынан, денеси белине чейин маңдай тарапка түз каратылып, сан жагы 
туурасынан түшүрүлгөн. 

Биз ошондой эле табактын түбүнө өрдөктүн сүрөтүнүн мүнөздүү штрихтер менен 
шарттуу түрдө берилишин (буга окшоштук бизге иран карапасынан белгилүү)35 

белгилей алабыз, анын сүрөтү индиялык көркөм көчөттөгү куш адамдын — 
«киннаринин» сүрөтүндөгүдөй — төмөн каратылган бурчтар түрүндө берилген36. 
Бирок мындай үлгүлөр бирин-серин кездешет. 

В. Н. Чепелев азыр Москвада Чыгыш маданиятынын музейинде сакталып турган, 
Кастальскийдин коллекциясынан орто азиялык карападагы окшош сюжеттерди талдап 
отуруп, Орто Азиянын искусствосундагы мындай тематика искусстводогу элдик 
багыттан келип чыккан деген корутундуга келет37. Бул сюжетти элдик чыгармачылыкта 
чагылган башка динге жол коюучулук, үстөмдүк кылып турган идеологиянын 
шарттуулуктарына жат болгон, сөздүн чыныгы маанисиндеги жөнөкөйлүк гана жарата 
алат. Ушул эле себептерден биз азыр эле көңүл бурган көрүнүштөрдүн генезисине да 
таасир көрсөтүшү толук ыктымал 

Сокулук шаар чалдыбарынан алынган полихромдуу глазурланган карападагы 
жандуу нерселердин сүрөттөрү XI—XII кылымдардагы Жети-Суу элдеринин 
искусствосунда элдик багыттын чагылышы болуп саналат. 

Шуру-мончоктордун өтө көп тобун белгилеп кетүү керек, алар негизинен баланын 
мойнуна тагылуучу мончоктор жана колу-бутуна салынуучу билериктер. Бул 
жасалгалар коралл, каури раковинасы, янтарь, яшма, кварц, акак таш (карнеоль), 
айнек, чопо, тоо хрусталы, бирюза, мүйүз, гранит, акиташ сыяктуу заттардан 
даярдалган38. Шар, цилиндр түрүндөгүлөр басымдуу, мындан башка да биконикалык, 
бочка, жалпак түрүндөгүлөрү да бар, алардын жип өткөзүп тизип коймосу да, же жөн 
эле илип коймолору да бар. Бир түстүү шуру-мончоктор өтө көп, кээде, сейрек болсо 
да көз мончоктор (пастадан жасалган) жолугат, кораллдын көп учурда майдалап кесип 
алып жасалгандары учурайт. 

Жасалгаларга мүнөздөмө берүүнү аяктап жатып, балдар кооздуктарынын арасында 
колодон жасалган илгичтер кеңири тараганын белгилейбиз, мында тыйындар менен 
бирге солярдык циклдеги мотивдер да бар, буларга окшоштуктар А. А. Миллер 
тарабынан Түндүк Кавказда изилденген өтө байыркы эстеликтерде да учурайт, 
ошондой эле (ашкере стилдештирилген) кыргоолдун сүрөтү да учурады. Бардык ушул 
жасалгалар өзүнүн сюжети боюнча эски39. Адамдар өздөрүнүн культ-сыйкыр 
жагдайындагы түшүнүктөрүн дал ошол балдарды сактоо менен байланыштырышкан. 
Ошол себептүү биз кечээ жакында эле кыргыз баласынан анын тебетейине тигип 
койгон үкүнүн канатын, же мойнуна илип койгон тумар сыяктуу эскиликтин калдыгы 
катарындагы ушуга окшогон жасалгаларды жолуктурганыбыз кокустук эместир. 

35 A.Survez of Persian Art, V. 
36 С. Ольденбург. Гандарские скульптурные памятники Государственного Эрмитажа (өзүнчө оттиск). 
Киннари — Варахшинин сүрөттөрүнөн да белгилүү. Сал.: В. Шишкин. К вопросу о древних традициях в 
народном искусстве Узбекистана Изв. УзФАН (өзүнчө оттиск). 
37 В. Н.Чепелев.О народной линии в искусстве феодального Востока. Искусство, 1936, №1. 
38 Геолог Л. Прасол (Фрунзе шаары) тарабынан аныкталган. 
39 Сообщения ГАИМК, т. II, 1926. 



Жети-Сууда бул доор үчүн металл өтө аз жолукту. Бизге бар болгону ондон ашпаган 
буюмдар белгилүү, алар шамдандардын капкактары менен түтүктөрү. Мында биз 
анчалык дөмпөйбөгөн рельеф менен куюп жасалган желекчелери жайылган гүлдү 
байкадык, гүлдүн чок ортосунда илмек түрүндөгү туткасы бар, ал тутканын учтары 
кагасактын артынан эки ача болуп бөлүнүп, жалпайтылып бекитилген (техникада бул 
«чабалекей куйрук» деп аталат). 

Чырагдандардын түтүктөрү (стволдору) цилиндр же призма түрүндө келет, анын 
бетинде же кырларында бир аз оюлуп түшүрүлгөн, бирок, эреже катарында, 
инкрустацияланбаган, классикалык бийик куфа менен жазылган курандан (?) алынган 
аят бар. Бул буюмдардын оймо-чиймелеринин гүлдөп-өнүгүшүн биз кийинчерээк, 
моңгол доорунда байкайбыз40. 

Жогоруда келтирилген материалдардан көрүнүп тургандай, бул учурдун 
искусствосун толугу менен мусулмандык феодалдык шаардын идеологиясы аныктаган. 
Сүрөтчү эми өз колунан демилгени тарттырып жиберген жана чыгармачылык өз 
алдынчалыкка жетишкен кол өнөрчүгө ордун бошотуп берген. Массалык керектелүүчү 
буюмдарды өндүрүү эми толугу менен кол өнөрчүлөрдүн колуна топтоштурулуп, 
турмуш-тиричиликке керектүү айрым ашкана эмеректерин даярдоочу үй өндүрүшү 
гана сакталып турган. Мындай эмеректер шөкөттөлбөй, сырткы беттери эч нерсе 
менен кооздолбой чыгарылганын белгилей кетебиз. 

Элдин эстетикалык табит-таламынын таасири, биз жогоруда белгилегендей, айрым 
бир элементтерде гана: реалисттик сүрөттө, түстө, сызыктардын айкалыштарында 
жана арип көчөттөрүндө чагылып турган. Бул мезгилде, бардык мурдагы муундар 
жетишкен көп түрдүү салт менен сюжеттер барк алынбай басылып, үстөмдүк кылган 
феодалдык искусство жеңип чыкканы шексиз эле. 

Бул феодалдык искусствонун улуу «үгүтчүсү» — архитектура болгон. Феодалдык 
искусство архитектурага сүрөт элементинин үстүнөн декоративдик элементтердин 
жеңиши менен милдеттүү. Архитектура искусствонун байыркы элементтерин сын көз 
менен карап, өздөштүрүп, исламдын жергиликтүү маданий баалуулуктарды кабыл 
алуу жагындагы жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. Бул кабыл алуу өтө чектелген, бир жактуу 
мүнөздө болду. Феодалдык мезгилдин архитектурасы жергиликтүү декор техникасын 
жана жарым-жартылай орнаменталдык сюжеттерди гана кабыл алды, бирок 
реалисттик желаргы четке кагылды. Бул планда феодалдык чыгышта архитектуранын 
искусствону өнүктүрүүдөгү орду жана мааниси өтө олуттуу, бирок бул доордун биздин 
күндөргө чейин сакталып калган эстеликтери сан жагынан өтө эле аз, ошентсе да алар 
өз мезгилинин өтө ажайып эстеликтери болуп саналат41. 

40 Сал: XII к. персиялык шамдал: M.S.Dimand. A Handbook of Mohammedan Decorative Arts. The Metropolitan 
Museum of Art, New York, 1930, рис 48, стр. 107. 
41 А. Н.Бернштам. Памятники архитектуры Киргизии,М., 1950. 



5. ЖЕТИ-СУУНУН ЖАНА ТЯНЬ-ШАНДЫН КАРА КЫТАЙЛАР 
ДООРУНДАГЫ МАДАНИЯТЫ МЕНЕН ИСКУССТВОСУ 

XII к. экинчи жарымында карахандар доорунун маданияты кескин өзгөрүүлөргө 
учурайт. Чүй өрөөнүндө тунгус-манжур тегиндеги эл — кара кытайлар кожоюн болуп 
калат. Биз азыркы Токмок шаарынын түштүк-батышында жаткан Баласагун шаарынын 
«кидандар» мааласында табылган кара кытайлардын маданий эстеликтерин 
археологиялык изилдөөлөрдүн алдын ала чыгарылган жыйынтыгын билдирген элек1. 

Санагарама монастырынын бир бөлүгүндө жана ага таандык болгон чайтья 
тибиндеги чакан храмда археологиялык казуулар жүргүзүлгөн2. Бул экөө тең катуу 
талкаланган, сыягы булар, мусулмандар моңголдордун колдоосу менен кара кытай 
буддачыларын талкалаганда уратылган окшойт. Ошондуктан 1939—1940-жж. 
экспедициялар тарабынан чогултулган материалдар өтө фрагментардуу келет, бирок 
көзгө көрүнөрлүк материал бар. 
Мында бардык чогулгандардын ичинен чопо жана таш скульптуралардын 
фрагменттери, экинчиден, архитектуралык жасалгалар, үчүнчүдөн — живопистин 
фрагменттери бир кыйла маанилүүлөрү болуп саналат. Чайтьяда таштан жана чоподон 
эки түрдөгү скульптура табылды. Бул жерде табылган таш скульптуралардын 
фрагменттери негизинен бир бүтүн культ комплексине таандык. Реставрациялоо жолу 
менен аныктаганыбыздай, айрым сыныктар туруп турган Будданын денесинин 
бөлүктөрү болуп чыкты, анын бою кадыресе адамдын боюнан бир аз бийигирээк 
келет. Ал тийиштүү аксессуарлар (буюмдар) менен курчалган. Бул статуяларга бир 
кыйла жакын окшоштукту (композициялык жагынан) Е. Шаванн басып чыгарган кытай 
стелаларынан, айрыкча 543-жылдагы стеладан байкадык3. Будда эки конустуу 
пьедесталда турат, алар бири-бирине каратылган лотос гүлү түрүндө жасалган. 
Пьедестал абдан чеберлик менен иштелген, граниттин сындырылган жерлери 
кылдаттык менен сүрүлүп жылмаланган. Гүлдүн желекчелери анчалык дөмпөйбөгөн 
рельеф менен, деталдаштырылбай, азганатай штрихтер менен, бирок көз түшкүдөй 
ажайып түрдө берилген. Будданын толук статуясы жөнүндө айтууга болбойт, анткени 
анын статуясынан бутунун согончоктору жана башынын кара куш жагы менен 
ушиништин бир бөлүгү гана калган. Бул фрагментте чачтын берилиши өтө мүнөздүү 
келет, ал бир нече катар толкундуу сызыктар түрүндө, артка таралып жаткырылган 
чачты элестетет. 

Чачтын ушундайча берилиши Будданын фигурасын болжоп калыбына келтирүүгө 
мүмкүндүк берет, сыягы менен бул мүнөздүү «антик бүктөмөлөрү бар, ылдый түшүп 
турган, типтүү антик кийимди — сангатини кийген римдик «тогатуска» окшоштуруу 
болсо керек. Белгилүү болгондой, «антик бүктөмөлөрү» гректердин аялдардын 
денесин кездеме менен жасалгалоо ыгынан келип чыккан. Будда кийими жөнүндө биз 
ушул типтеги Будданын статуяларынын белгилүү фрагменттеринин негизинде көзгө 
элестете алабыз. Муну унгуга окшогон, Винкельман4 пеплум деп атаган бүктөмөлүү 
табылгалар, ушул эле храмдан табылган чопо статуялардын фрагменттери аркылуу 

1 А. Н. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии, стр. 87 ж.к.б. Толук басылышын кара: МИА 
№ 14. 
2A.Foucher. L´Art Gréco-Boudhique du Ganhara, т. I. Paris,1905. 
3Ed. Chavannes. Six Monuments de la Sculpture Chinoise. Ars Asiatica,т. II, 1914. 
4И. И. Винкельман. Избранные произведения и письма. 1935, стр. 108. Бир аз антик үлгүлөрүнө барып 
такалчу буддалык атрибуттарды, жогоруда цитата келтирилген Фушеден башка да кара: J.Hackin. Guide 
Catalogue du Musée Guimet. Les Collections Boudhiques( Exposé historique et iconographique). Paris-Bruxelles, 
1923. 



ырастаса болот. Туруп турган Будданын фигурасына окшоштор көп, алар түндүк 
индиялык (Тахт-и-Бохай), ошондой эле түндүк-батыш Кытайдагы (Хэнань)5 
скульптураларда учурайт, бул статуялар Аполлондун статуясынын үлгүсүндө келип 
жаралгандар6. 

Будданын статуясынын артында ошол эле бийиктиктеги тактача турат. Бул 
тактачанын ылдый жагында, оң жана сол тарабында дөмпөк рельеф менен, ошол эле 
жөнөкөй, аз штрихтер менен жарым-жартылай арстан-жарым-жартылай ит түрүндөгү, 
тамандары арстандыкындай болгон, бирок овчарканы элестеткен «фо» деген жырткыч 
жаныбардын сүрөтү тартылган7. Фонун сүрөтү демейде отургузулуп түшүрүлөт; анын 
бир таманы (алдыңкы планга жакыны) төмөн түшүрүлүп, экинчиси жогору көтөрүлүп 
турат. Биздин коллекциябызда фонун көөдөн жагы гана сакталып калган, анын таманы 
өтө татына жасалган: тулкусунун анчалык чоң эмес фрагментинде жырткычтын бүткүл 
экспрессиясы сезилип турат, муну даярдаган скульптордон сейрек учурай турган 
жөндөмдүүлүктү көрүүгө болот8. Барельефтин бул сыныгы өзүнүн жыйнактуу таасын 
берилиши жагынан сасанилик барельефтердин мыкты үлгүлөрүн, айрыкчаТак-и-
Бостандагы сүрөттө Шапур арстанды өлтүргөн жерин көз алдыга келтирет, булардын 
айырмачылыктары эле биздин сыныктагыга караганда сасанилик барельефте сүрөт 
статикалык абалда болгондугунда. Хронологиялык жактан бир кыйла жакын 
окшоштуктарды атактуу Хэнань комплексинин барельефтери менен 
скульптураларынан көрсөтүүгө болот9. 

Тактачанын үстү Будданын нимбасы түрүндө берилип, анын үстүңкү жактагы 
четтеринде бодхисатвалардын майда сүрөттөрү чегилип түшүрүлгөн10. 
Бодхисатвалардын баш кийимдеринин өтө шөкөттөлүп жасалышы жана алардын көзгө 
даана урунуп турган ушнишасы бар сеңселген чачтары эртерээктеги индиялык 
манераны көрсөтүп турат; бул манера византиялык таасир менен бирдикте Грюнведел 
тарабынан басылып чыккан Кучардын фрескаларында чагылдырылган11. 

Мына ушул окшоштуктар айтып тургандай, кидан мааласында табылган 
статуялардан биз бир кыйла эртерээктеги буддалык стилистикалык ыктарды көрүп 
турганыбызды айгинелеп, бул ык биздин объектилерди Кытай менен Индиянын12, 
баарынан мурда Кытайдын будда скульптураларынын классикалык үлгүлөрүнө алып 
барып такайт, анткени бул статуяларда терең сүкүт салуу жана мемиреген кутман 
тынчтык туюлат. Шарттуулуктун жана жалпылаштыруунун элементтери бул 
фигуралардын датасын алда канча так белгилөөгө мүмкүндүк берет, биз муну 
жекелештирүү жана портреттүүлүк пайда болгон Сун дооруна эмес, Таң дооруна 
таандык кылабыз13. 

5 Ed. Chavannes. Mission Archéologique dans la Chine Septentrionale,т. I, Paris,1909. 
6 С. Ольденбург. Пегцеры тысячи будд. Восток, Пгр., 1922. 
7Le Coq. Die Budhistische Spätankinen in Mittelasiens, вып. 1, табл. III; айрыкча кара: Ed. Chavannes. Көрс. 
чыг., т. I, ч. I, табл CLXXXII жана кийинкилер. 
8 A. Stein. Serindia. Oxford,1921, т. IV; табл. CIV — Дунь-Хуан шайысындагы Будданын сүрөтү. 
9 Ed. Chavannes. Көрс.чыг. 
10 Кара, мисалы, Лофоен Тангайдан табылып, Калысутта музейинде сакталып турган Будданын жанындагы 
бодхисатвалардын сүрөтү. —A. Grünwedel. Alt-Kutscha. Berlin. 1901, стр. 202; A. Stein. Serindia. Oxford, 
1921, т. IV, табл CIV. 
11 A. Grünwedel. Alt-Kutscha. Berlin, 1920. 
12A.Foucher. The Beginnings of Buddhist Art. 1917. 
13 С. Ольденбург буддизмдин индо-кытай миграциясынын эң сонун түшүндүрмөсүн жана анын белгилерин 
берген. Кара: С. Ольденбург. Пещеры тысячи будд. Восток, кн. 1, Пгр., 1922. 



Будда скульптураларынын башка сыныктарынан ташбаканын бооруна 
жабыштырылган лотостун14 жарым жаракасын көрсөтсө болот, ташбакадан анын 
арткы тамандары менен куйругу гана калган, мындан башка да куштун, мүмкүн 
үкүнүндүр, кайчылашкан үч ачалуу таманы жана башка көрксүз бир нерселер да бар. 

Бул буюмдарды даярдоонун ыктары биз азыр эле сүрөттөгөн Будданын 
скульптуралык сүрөтү түшүрүлгөн стеланы жасоо ыгындай эле, бул скульптуралык 
сүрөттөрдө да ошол эле таасындык, нерсенин табигый түзүлүшүн эң жакшы билгендик 
көрүнүп турат. Бул скульптуралардын тобу антик скульптурасынын классикалык 
үлгүлөрүн кайталайт; биз мында башка аймакта өстүрүлгөн искусствону жергиликтүү 
кыртышка алып келип отургузууну көрүп турабыз. 

Өтө фрагментардуу болсо да чопо статуялар да бир топ кызык. Табылган 
фрагменттердин арасында, биринчиден, скульптуралардын жана, экинчиден, 
барельефтердин сыныктары бар. Чаптама сыныктардын бир бөлүгү фриздер менен 
пилястр түрүндөгү архитектуралык жасалгалардан турат. Сыныктардын ичинен бир 
статуянын фрагментин белгилейбиз, мында Будданын буту ошол эле «антик 
бүктөмөлөрү» бар кездеме менен шөкөттөлгөн, бирок бир кыйла одуракай жана 
шарттуу иштелген;15 ушул эле статуядан баштын сыныгы табылды, анын чачы өз өзүнчө 
тармалдар түрүндө берилип, анын үстүндө спираль түрүмдөгү чиймелер көрүнөт. 
Чачты ушундай түрдө түшүрүү бир катар чопо жана таш скульптуралар үчүн мүнөздүү, 
чопо скульптураларда бул штамп менен түшүрүлгөн16. Бул үлгүлөргө жакын 
стилистикалык окшоштуктарды Мирандагы А. Стейн тарабынан казылган храмдагы 
скульптуралардан көрсөтүүгө болот17. 

Башка сыныктардан кайсы бир желмогуздун көзү — кыязы грифондун көзү го, өтө 
көрөсөндүү жасалганы менен көңүлдү бурат. Анын бакырайган көзүнүн чечекейи 
горельеф менен берилген, көздүн кабагы даана тартылган. Скульптуранын чопосуна 
саман кошулуп ийленген. Скульптуранын сырты бүт бойдон ак боёк менен жука 
сырдалып, анын үстүнө сүрөт түшүрүлгөн. Сүрөттө кызыл жана көк түс басымдуулук 
кылат. Бул эки түс башкы орунду ээлейт, калган бардык түстөр, мисалы, сары түстүн 
ролу анчалык байкалбайт18. 

Бышырылган чоподон жасалган архитектуралык жасалгалар олуттуу жана бир 
кыйла кызыктуу топту түзөт. 

Алардын арасынан черепицага чапталган тегерек көчөт өзүнө көңүлдү бурат, анын 
сырткы бети дөмпөк көркөм көчөт менен жабылган. Бул көркөм көчөттүн сюжети 
өзгөчөлүү келет: бул буурчак түрүндөгү орнаменталдык тегерекче, анын ичинде гүлдүү 
розетка жайгаштырылган, ал розетка борбордогу тегеректи түзүп, анын айланасында 
гүлдүн желекчелери тегерекчеде секторлор түрүндө орун алып турат. Көркөм көчөттө 
бош жер жок, бардыгы дөмпөк, чекит жана нур түрүндөгү жөнөкөй сүрөттөр менен 
толтурулган. 

14 Будданын эки конус түрүндөгү пьедесталынан экени шексиз. Кара: A.Foucher. Көрс чыг., табл. ХХII-
ХХIII. 
15 Бул биринчи жолу биз тараптан төмөнкү чыгармабызда басылган: «Археологический очерк Северной 
Киргизии» (Фрунзе, 1941. табл. XXIII). 
16 Чачты ушундай манерада берүү индиялык үлгүлөргө жакын. Кара: Будда из Боробудура (Берлин) 
кара:A. Grünwedel. Buddhist Art in India. London, 1901, стр. 185 
17 A. Stein. Serindia. Oxford,1921, т. IV, табл. XLVI; дагы сал.: Innermost Asia, т. IV, табл. VII (Харахото). 
18 Боектор жөнүндө кара: A Le Coq. Die Budhistische Spätankinen in Mittelasiens. Berlin, 1924, вып. 6; кара, 
мисалы, табл. X. 



Үйдүн чатырындагы черепицанын бери чыгып турган четтери ушундай чаптама 
көчөттөр менен кооздолгон. Алар карниз түрүндө узун катарды түзүп, айрыкча жарык 
каптал жактан түшүп турганда көлөкө менен жарыктын өзгөчөлүү бир айкалыштарын 
жаратып, имаратка кооздук жана ала-була түс берип турат. Бул чаптама көчөттүн 
идеясы — Кытайдыкы. Биз байыркы кытай архитектурасынан ушундай чаптама 
көчөттөрдү билебиз, анын үстүнкү бети мифтик мүнөздөгү ажыдаар же таотьенин 
сүрөтү менен толтурулган19. Ушул эле жерде «сасанилик» көркөм көчөт да берилген, 
бирок ал да өз кезегинде орто азиялык түшүнүккө ылайыкташтырылып алынган. 

Ушундай типтеги орнаменталдык тегерекчелерди кытайлык саймалуу кездемеден 
да билебиз, мында кытай лотосу ушул шекилдүү «сасанилик түрдөгү» орнаменталдык 
тегерекчелер менен айкалыштырылган20. Бул кездемелерди Жети-Суу аймагында 
чыккан деп эсептейбиз, бул жактан кытай мотивдери менен орто азиялык 
мотивдердин чырмалышканы жөнүндөгү далилдер баарынан көп21. Биз сүрөттөп 
баяндаган түргөш тыйындарын эске салабыз22. 

Үйлөрдүн төбөлөрүн шөкөттөө да бир кызыктай, ал «кокошник» түрүндө атайын 
чоподон жасалган «конектор» менен жасалгаланган. «Кокошниктин» бет маңдайы 
абдан стилдештирилген адам сүрөтү менен кооздолгон. Биз андан будда 
триптихинин23 өтө схемалаштырылган сүрөтүн байкайбыз, анын борборундагы чоң 
фигура Будда болсо керек, ал эми канаттарында аны коштоп жүрүүчү 
бодхисатвалардын сүрөттөрү бар. 

Имараттын ичин жасалгалоо сүрөттөрү бар бышкан тактачалар менен ишке 
ашырылган. Алсак, бизге өтө реалисттик түрдөгү дарактын сүрөтү келип жетти, ботаник 
(профессор И. В. Выходцев) ал реликттик, будда культунда ыйык эсептелген Hinga 
Biloba дарагы экенин оңой эле тааныды, бул дарак азыр Кытай менен Жапониянын 
айрым бир аймактарында гана өсөт. Жети-Сууда мындай дарак жок болгондуктан 
будда храмына анын жалпак барельеф менен түшүрүлгөн сүрөтү орнотулган24. 

Черепицаны даярдаганда усталар тарабынан түшүрүлгөн бир катар сүрөттөрдү 
белгилеп кетсе болот. Кескич, шиш таякча жана бармак менен черепицанын бетине 
уйгур тилинде жана санскритте жазуу түшүрүлгөн, ошондой эле симметриялуу 
геометриялык фигуралар түрүндөгү, көркөм көчөттөр мисалы, секторлорго бөлүнгөн 
тегерек сүрөттөр бар; бир черепицада Г. Григорьев ачкан Тус-Тупидеги өзбек 
сүрөтүндөгүдөй стилдештирилген кыргоолдун сүрөтү бар болуп чыкты25. 

Кара кытай маданиятынын эстеликтери Чүй өрөөнүнүн башка жерлеринде да: 
Ворошиловское кыштагы ченде дөбөдө, Александровка кыштагы ченде, Мамай 
өзөнүндө жана Чу суусунун оң жээгиндеги Кысмычы шаар чалдыбарынан жолукту. Бул 
жерде жүргүзүлгөн казуулар ак жана жашыраак нефриттен жасалган шакек, билерик, 
илгич, сырга, таралга ж.б. буюмдардын кеңири тараганын көрсөттү. Жасалгалардын 
акыркы үч түрү дайыма фигуралуу томоодо жасалган, алардын бир аз сүйрүрөөк, конус 

19 Хан доору үчүн археологдор Хамада жана Шимада Манжуриядагы Наньшаньлиде табышкан үйлөрдүн 
моделдериндеги чаптама көчөттөрдү кара (Archeologia Orientalis, III). 
20 В. Радловдун — Алтайда, Боровкинин — Моңюлияда, Стейндин — Синьцзянда тапкандары. 
21 А. Н. Бернштам. Согдийская колонизация Семиречья. КСИИМК, VI. 
22 А. Н. Бернштам.Тюргешскиемонеты. ТОВЭ, II. 
23A. Grünwedel. Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschari. München, 1905, стр. 132, рис. 83 
(Лориандан жана Тангайдан табылган рельеф), Калькутта музейи. 
24 МИА, № 14, табл. XXVI, рис. 5. 
25 Г. Григорьев. Тус-Тупи. Искусство, I, 1937; биздин төмөнкү эмгектеги макалабызды кара: «Эпиграфика 
Востока», вып. II. 



жана четтери менен ортолору кытайдын «huan» жана «pi» (кытай цикады) тибиндеги 
азем торчолуу оймо-чиймеленген түрлөрү бар26. Кысмычы шаар чалдыбарында толук 
иштелип бүтпөгөн буюмдар табылды, алар ушул жердин өзүндө даярдалганынан 
кабар берет. Кара кытай нефрити үчүн реалисттик мотивдердин жок болуп кетиши 
мүнөздүү, алар орто кылымдардагы кытай нефрит буюмдарына мүнөздүү болгон 
тегерек формада даярдалган27. 

Чүй өрөөнүндө нефриттен башка да, бирин-серин табылга түрүндө, Сун мезгилине 
таандык кытай карапасы — фарфор жана селадон да белгилүү. Селадондун түбү гана 
калган, анын сырткы кошумча түбүндө кытай иероглифинде жазуу бар, ал эми түбүнүн 
борборунда гүлдүн назик чийилген сүрөтү бар28. Фарфор фрагмент жана бир идиш 
бүтүн түрдө жолукту. Глазурдун астында кескич менен түшүрүлгөн, назик өсүмдүк (гүл) 
көркөм көчөтү түрүндөгү бир кызыктай сүрөт бар29. Оймо-чиймеси жок, «тин-яо»30 
тибиндеги кумурадай ак фарфор идишти белгилеп кетебиз, бирок глазурдун биринчи 
катмары «цека» же «кракле» деп аталган, тор сыяктуу көрүнгөн жасалма жаракалар 
менен жабылган31. 

Баса, кракленин эң сонун үлгүсүн биз байыркы Нузкет шаарындагы («Карабалта» 
совхозу ченде табылган)32 чоң кумурадан көрө алабыз, мында жашыл глазурдун 
алдында карапанын тышкы бетин бүт бойдон тор сыяктуу курчап турган 
«жаракалардын» чырмалышкан желеси түшүрүлгөнүн белгилеп кетебиз. 

Бул буюмдар менен катар кытайлык күзгүнү белгилейбиз. Алардын арасында бир 
чоң кызыктуу күзгү бар (диаметри 15 см), анда феникстердин үстүндө отурган 
бодхисатвалардын сүрөттөрү айкалыштырылып жайгаштырылган, алардын ортолору 
бири-биринен учуп бараткан каздар менен бөлүнгөн33. 

Кыргызстанда табылган, кара кытай мезгилинин искусство буюмдары мына 
ушундай. 

26 Эң сонун окшоштукту төмөнкү чыгармадан кара: B. Laufer a G.Giesler. Earlz Chinese Jades by Pope-
Hennesy. London, 1923. Нефрит шакек менен азем торчолуу таралгалар Кыргыз улуттук маданият 
музейинде сакталып турат. Окшоштукту кара: Illustrated catalogue of Chinese Government Exhibits for 
International Exhibition of Chinese Art in London, т. IV, стр. 89, № 9; стр. 44, № 23; кара: O.Sirén. Histoire de 
Arts anciens de la Chine, т. 1,1929, табл 69. 
27P.Pelliot. Jaides Archaiques de la Chine appartenant á´C. T. Loo. Paris-Bruxelles,1925. 
28 Лебединовкадан табылган селадондун фрагментине окшоштукту төмөнкү макаладан кара:Pr. Fitchner. 
Chinesische Sung Seladone in Ägypten und ihre Nachbildungen in Fostat. OZ., 1930, Н. 2. Дагы салыштыр: 
R.E.Hobson. The George Emorfopolous Collection, т. II, табл XXIX. Zung-Ch´üan тибиндеги селадон жөнүндө 
биздин макалабызды кара: «Фрагмент селадонового блюда с китайской надписью» (КСИИМК, XVII). 
29 Бул карапаны адатта таң-сун мезгилине таандык кылышат. Мисалы, кара: L.Reidemeister. Das Jueh-yao. 
OZ., 1939 (1940, табл II). Автор бул карапаны самарраныкы менен салыштырат. Сал: R.E.Hobson and 
A.L.Hetherington. The Art of Chinese Pottery. London, 1923; О. Рафаэлдин жеке коллекциясынан Сун 
доорунун фарфорунун басылмасын кара. 
30 Кытай карапасын аныктоодо биз, эреже катарында, төмөнкү эмгекке таянабыз: R.L.Hobson. Chinese 
Pottery and Porcelain. London, 1915. Бул типти кара: E.Zimmermann. Chinesisches Porzelain. Leipzig, 1913, 
табл. VI—VII. 
31R.L.Hobson and A.L.Hetherington. The Art of Chinese Pottery. London, 1923, табл. XXIX. 
32 Бул формаларга окшоштукту кара: Chinese Art,Burlington Magazine Monography. London, 1935 (1925-ж 
чыккан жыйнак кайра басылган). Кара; табл. 30, 34 төмөнкү макалага:Berchor Hackham. Ceramics; ошондо 
эле: сал.: S.C.Reitz. Catalogue of an Exhibition of Early Chinese Pottery and Sculpture. The Metropolitan 
Museum of Art. New York, 1916. Ушундай типтега краклени (гуань-яону) төмөнкү басылмадагы идиш менен 
салыштыр.O.Burchardt. Kuan-yao Porcelain der sürdlichen Sung Dynastie. OZ,1923,5. Баса Р. Л. Гобсондо 
(R.L.Hobson. The Emorfopolous Collection, т. II, табл. XVIII) кракленин бул тиби да Сун дооруна таандык 
кылынат, бирок Ко стили деп аталат. 
33 Кытай символикасында бутакчасы бар феникс — жаштардын никесинин символу, эки феникс — 
«бактылуу жубайлар». Кара: В. Алексеев. Китайские монетовидные амулеты и благопожелательные 
медали из коллекции имп. Эрмитажа, ЗВО, т. XXI. 



Бул баяндамадан келип чыга турган маанилүү корутунду бул: Жети-Сууга, анын 
ичинде Түндүк Кыргызстанга кытай маданиятынын, баарынан мурда буддизм менен 
байланышкан кытай маданиятынын, кубаттуу жел аргысын кара кытайлар гана алып 
келишпестен, Кытайдын өз маданияты болсо Жети-Сууда, өтө кыска убакытта, катуу 
таасирге тушуккан. Мунун натыйжасында маданият менен искусствонун жаңы, 
синкреттик элементтери жаралган. 

Маданий синкретизмдин бул фактысы Кыргызстандагы уруулардын зор 
чыгармачылык күчү жөнүндө, алардын маданий таасирди кабыл алууга гана 
жөндөмдүү болбостон, аларды сын көз менен кабыл алып, кайра чыгармачылык 
менен иштеп чыгууга болгон жөндөмдүүлүгү жөнүндө да айтып турат. 

Кара кытай маданияты тараган аймактар абдан эле чектелүү келерин белгилөө өтө 
маанилүү. Анын изи Чүй өрөөнүндө байкалат, Чу жана Талас сууларынын аралыгында 
өтө сейрек жолугат, ал эми Таразда алар дегеле учурабайт. Таразда биз синкреттик 
түрдөгү буюмдарды эмес, кытайлык карапа өнөрүнүн таасирин гана белгилей алабыз, 
ал таасир карападан көрүнөт (Зарре менен Герцфельд белгилеген ушуга окшош таасир 
Самарранын карапасында чагылган шекилдүү — мында глазурдун алдында жазуу 
көчөтү түшүрүлгөн)34. Жети-Сууда биз нукура будда буюмдарын жолуктурабыз, буга, 
мисалы, Ысык-Ата капчыгайындагы Будданын сүрөтү чегилген ташты көрсөтсө болот35. 
Сүрөттө деталдар өтө аз, художник түз эле асканын бетине алмаз тактыда отурган 
Будданын демейки иконографиялык (кытайлык) типтеги сүрөтүн түшүргүсү келген деп 
болжолдосо болот. Ошол эле Буддапы эки «фо» кайтарып турган пьедесталда 
орнотулган коло статуэткадан да көрөбүз (ал күмүш чегөрүлүп кооздолгон), сыягы бул 
Индияда жасалса керек. Будданын пьедесталынын жанында чачы өрүлгөн, тизелеп 
отурган эркектин фигурасы бар36. Кара кытайлар менен кытай искусствосу жана Кытай 
таасири кошо келген, бирок ал феодалдык мезгилдеги Орто Азиянын искусствосуна тез 
эле жуурулушуп кеткен. 

Кара кытайлар көпчүлүк болгон жерде (Баласагун) синкреттик искусство жаралган; 
ал эми жергиликтүү чөйрө күчтүү болгон жерде (Тараз) — таасир гана болгон. 
Кытайдын таасири менен, атап айтканда, кытай күзгүсү кеңири тарагандыгынын 
натыйжасында күзгүнүн жергиликтүү түрү пайда болгон. Биз таблицаларда 
көчүрмөлөрүн берген күзгүлөрдүн кайсы бир тобу Сун мезгилине таандык экенинде 
шек жок, б.а. карахандарга мезгилдеш келет, алар кийин моңгол мезгилинде да бар 
болуп турган. Кызыктуу нерсе, ошол мезгилде кеңири тараган, капталында кармагычы 
бар күзгү кол жазмада миниатюра түрүндө берилген37. 

Биз XI—XII кк. Кыргызстандын эстеликтерине кыскача мүнөздөмө берип чыктык. 
Мындан көрүнүп тургандай, бул мезгилдин искусствосу эки күчтүү таасирдин астында 
калыптанган, биринчиден, Мавераннахрдын таасири астында калыптанат, ал таасир 
Тараз аркылуу Чүй өрөөнүнө тараган; экинчиден, Чыгыш Түркстандын татаал 
маданияты аркылуу Кытай таасири астында калыптанган. Чүй өрөөнүнүн чектеринде 
синкреттик процесстерге кабылбаган, искусствонун 1слассикалык үлгүлөрү бар болгон, 
аларга, бир жагынан мусулман күмбөздөрү менен мечиттерин, медреселер менен 

34F.Sarre. Die Keramik von Samarra. Berlin, 1925. 
35 Бул жөнүндө Ф. Поярков Жети-Суу облусунун 1893-жылдагы эстелик китебинде айтат. 
36 Буга жакын окшоштук — 670-жылдагы будда стеласында бар, ал төмөнкү эмгекте басылган: E. 
Chavannes. Six Monuments de la Sculpture Chinoise. Ars Asiatica, т. II, 1914, табл. Ы. 
37T.K.Martin. The Miniature painting and Painters of Persia, India and Turkey from the 8th to the 18th Century, т. 
II. London, 1912, табл. 28. 



мунараларды, экинчи жагынан буддалык чайтьяларды, вихараларды, 
санагарамаларды көрсөтүүгө болот. 

Чеберлер — сүрөтчүлөр, кол өнөрчүлөр, живописчилер жана скульпторлор үчүн 
бир эле убакта арип-өсүмдүк түрүндөгү жана геометриялык оймо-чиймелүү мусулман 
архитектурасы, «насыйкатты үгүттөгөн» порталдар, скульптуралар менен 
живопистерден туруп, терең сүкүткө чакырган, бирок жандуу пранидалардын 
сценалары (будда пантеонунун сценалык образдары) үлгү катарында кызмат кылган. 

Биз бул жерде искусствонун скиф-сак бутагынын түрк көрүнүшүндөгү түрү менен 
согду маданиятындагы чыгыш Иран бутагынын синтезин көрүп отурабыз, биз чыгыш 
искусствосунун бардык эң негизги төрт багытынын: сак-түрк-шамандык, согдулук-
зороастриялык, исламдык-мавераннахрдык жана будда-кытайлык багыттагы 
маданияттарынын ушунчалык терең жуурулушуп кетүү сыяктуу көрүнүштү табуу кыйын 
экенин моюнга албай коё албайбыз. 

Жети-Сууда гүлдөп-өнүккөн байыркы салттар менен ыктар сырттан кабыл алуу 
жана аны чыгармачылык менен кайра иштеп чыгуу аркылуу жергиликтүү маданиятты 
тынымсыз байытып отуруп, бардык ушул таасирлер бул жерде өтө эркин түрдөгү 
көрүнүшкө ээ болуп, жергиликтүү искусство мына ушул таасирлердин агымында кошо 
агылып, өз алдынча турган, көрөсөндүү чыгармалары аркылуу өз жүзүн көрсөтө алган; 
мисалы, биз жогоруда айтып өткөн кыргоолдор менен бакалардын сүрөттөрү бар 
полихромдуу идиштерди эске түшүрсөк болот. 

Бул жерде биринчи согду оторлошуусунан бери тарта кол өнөрчүлүк салттар эч 
качан токтобой, мындагы сүрөтчүлөр менен усталар акырындык менен топтолгон 
маданий баалуулуктарды сактап, ар бир кубаттуу маданий таасир жергиликтүү, өз 
алдынчалуу искусствону курутпай, кайра аны байытып отурган. Жети-Суудан чыккан 
буюмдарды эч кандай башка буюмдар менен чаташтырууга болбойт, алар жекече 
өзгөчөлүгү бар буюмдар. Мында тышкы таасирлер өлкөнүн мыйзам-заңына баш ийген. 
Мында «конок кожоюнга көрсөтмө бере алган эмес». 

Өлкөнү моңголдор бүлүндүргөндө абал кескин өзгөргөн: жергиликтүү салт бузулуп, 
бирок анын сактоочусу — кыргыз эли — өзүнүн элдик чыгармачылыгы аркылуу 
өткөндүн мыкты үлгүлөрүн «моңголдордун кандуу сазы аркылуу» алып өтүп, биздин 
күндөргө жеткирген. 

 



6. МОҢГОЛ-ТИМУРИЛЕР МЕЗГИЛИНИН 
ЭКЛЕКТИКАЛЫК ИСКУССТВОСУ 

Моңголдор тушундагы маданияттын төмөндөшү ошол мезгилдеги Кыргызстандын 
искусствосуна да тескери таасирин тийгизбей койгон эмес. Белгилүү болгондой, моңгол 
мезгилинин маданиятынын мителик мүнөзү ар түрдүү өлкөлөр менен шаарлардын кол 
өнөрчүлөрүн күч менен бир гана борборго, хан ордосунда топтоштурулушуна алып 
келген1. Кол өнөрчүлөр — баскынчылар ырайым кылган жападан-жалгыз жандуу күч 
болгон2. Моңгол хандарынын ордолору сарай искусствосунун жаңы борбору болуп калат; 
канкор өкүмдарлардын табиттери жана алардын менменсинүүлөрү искусствонун 
тематикасын, идеологиясын аныктап, баскынчылардын таламдарын канааттандырууга 
тийиш болгон. Эгерде моңголдордун тушунда искусство жеңип алуулардын зор масштабы 
менен, жеңип алуучулардын колуна тийген сансыз көп байлыкты чагылткан болсо, 
кийинчерээктеги мезгилде, Тимурдун жана анын тукумдарынын тушунда искусство башкы 
сюзерендин «шексиз» бийлигин чагылтып гана тим болбостон, аны бекемдөөгө жардам 
берген. Искусстводогу бул мотивдер жана идеялык багыттар эскерилген эки этапта тең 
Жети-Сууда өз изин калтырган. Кыргызстандын эстеликтеринде кызыгарлык өзгөчө бир 
нерселер жок, ошентсе да баяндаманын толук болушу үчүн төмөндө алар жөнүндө да 
айтылмакчы. 

Кыргызстанда моңголдор менен тимурилердин искусство эстеликтери анчалык көп 
эмес, алар негизинен коло жана күмүш металлдардан турган табылгалар, алар 
буюмдардын эки тобун түзөт: культ буюмдары (несториан храмдары менен мусулман 
мечиттериндеги шамдандардын түтүктөрү) жана эмеректер — табактар жана кубоктор 
(чөйчөктөр) (көпчүлүгү кокустан табылгандар — кара: 9-сүрөт). 

Негизи мусулман насилиндеги, өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер үстөмдүк кылат3. 
Идиштерди формасы боюнча усун чөйчөктөрүн эстеткен томолок чөйчөктөр түзөт. Үстүнкү 
кырына туурасынан ширетилген чырым түрүндөгү туткасы бар. Ушундай туткасы бар 
идиштердин четинде адатта жасалгалар болбойт, оймо-чиймелер тутканын үстүңкү 
бетине гана түшүрүлгөн. Негизги жасалгасы — борбордогу сабактан туш-тушка бутактанып 
кеткен өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер. Ушундай оймо- чийме Жети-Суудагы тонолгон 
бейит коргондордон табылган чөйчөктөрдө да бар, ал Я. Смирнов тарабынан «Чыгыш 
күмүшү» деген белгилүү атласта басылып чыккан4. 

Кыргыз улуттук маданиятынын мамлекеттик музейинде сакталып турган, чыккан жери 
белгисиз чоң коло табак өтө көп оймо-чиймелери менен айырмаланат, ал тегерек жана 
жалпак түрдө келип, капталы анча бийик эмес Капталын дээрлик тикесинен коюлган 
уячалар түзөт, четтери капталына перпендикулярдуу түрдө бекитилген5. 

Идиштин бетине бүт бойдон оймо-чиймелер түшүрүлгөн. Чеке жагында куфа жазуусу 
бар, ал геометриялык оймо-чиймелердин үстүнө жазылган. Жазуулардын 
 

 
 

1 Б. Греков и А. Якубовский. Золотая орда и ее падение. Л., 1950. 
2 А. Якубовский. К вопросу о происхождении ремесленной промышленности Сарая Берке. Изв. ГАИМК, т. VIII, 
вып. 2-3,1931. 
3 Бул оймо-чийменин мотивдери мусулмандык алдыңкы чыгыш искусствосунун классикалык үлгүлөрүнө барып 
такалат, бул жөнүндө баяндаманы төмөнкү макаладан кара: M.S.Dimand. Studies in Islamic Ornament . Some 
Aspects of Omaiyad and Early Abbasid Ornament. Ars Islamica, т. IV, 1937, стр. 294 ж.к.6. 
4 Я. И. Смирнов. Восточное серебро, табл. СҮ1. Булар жөнүндө кара: P.W.Meister. Edelmetallarbeiten der 
Mongolenzeit. OZ., 1938, вып. 6. 
5 Окшоштукту кара: Sammlung F.Sarre. Erzeugnisse Islamischer Kunst, т. I, Berlin, 1916, табл. VI; XV—XVI кк. 
таандык. 



 
 

 
аралыгы тегерек медальондор менен бөлүнгөн, медальондун борборундагы виньетканын 
айланасы жай томоо менен берилип, виньетканын чок ортосунда жаныбардын же куштун 
стилдештирилген сүрөтү бар. Табактын түбүнүн чок ортосунда сегиз желбирекчеси бар 
виньетка жайгашкан, анын четтерине нур түшүрүлгөн. Виньетканын айланасы оймо-
чиймелүү (негизинен сюжети боюнча бирин-бири кайталаган) эки алкак менен курчалган. 
Алкактын (борбордук розеткага жакын турганы) сүрөттөрү идиштин тышкы алкагынын 
сүрөтүнөн майда Алкактар айланта кеткен, үстүңкү четиндеги тилкедеги жазуулардын 
стилиндеги жазуулары бар тилке менен бөлүнүп турат, кийинкисинин айырмасы 
медальондор түз эле жазуулардын үстүнө жайгаштырылган. 

Оймо-чиймелүү алкактар тегерек розеткалардан турат (алардын төбөлөрү бир аз 
шиштигий келет), розеткалардын борбордук бөлүгү оймо-чиймелүү. Розеткалардын ичи 
догоо түрүндөгү жарым тегерекчелерден турат, догоонун учтары розетканын сырткы 
четине барып такалат. Борбордук розетканы гүлдүн желекчелери менен нурдун 
томоолорун кайталаган, жазуусу жана тегерек медальондору бар тилке айланта чулгап 



турат. Жогорку оймо-чиймелүү алкакта ошол эле сүрөттөр бар, бирок чоң 
медальондордун төбөсү узартылган пальметтка түрүндө берилген. Идиштин негизги 
аянтындагы медальондорго күмүш чөгөрүлгөн. Оймо-чиймелердин текши жатпаганы, 
айрым бир бөлүктөрүндө анын жылышып кеткени, мында оюмдан башка да, штамп 
колдонулган деп болжолдоого негиз берет6. 

Башка бир буюм — идиштин капкагы да тегерек медальондор менен оймо-
чиймеленген, алар ичинде эч кандай сүрөтү жок борбордук тегерекчеге жакын турат. 
Алардын ортолору өтө стилдешкен куфа жазуулары менен толтурулган. Капкактын 
капталы да жогорудагы сүрөттөлгөн табактагыдай түрдө оймо-чиймеленген. Капкактын 
четтериндеги өрмөлүү сызма жана борборундагы розетканын сүрөтү өзгөчө кызыгууну 
туудурат. 

Буюмдардын оймо-чиймелеринде өтө геометриялашкан сызыкты байкайбыз, алар 
карахандар мезгилиндеги идиштерден келе жаткан арип түрүндөгү оймо-чиймелер 
менен туруктуу айкалыштырылган. 

Өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелердин толук үстөмдүк кылышы жана 
инкрустациялоонун техникасынын өнүккөнү — моңгол доорундагы Кыргызстандын 
искусствосу үчүн мүнөздүү болгон жаңылыктар ушулар. Сүрөттөрдүн өтө көптүгү кээде 
ашкере кеткендик, аша чапкандык катарында туюлуп, моңгол өкүмдарларынын ашып- 
ташыган байлыгын баса белгилеп турат. Сюжеттер менен техниканын бул салттарынан биз 
жогоруда «сармат» искусствосуна талдоо жүргүзгөнүбүздө баяндаган процесстин 
кайталанышын көрүп турабыз. Сармат искусствосунан биз геометриялык оймо-
чиймелердин, түстүү таштар менен инкрустациялоонун жеңишин көрсөк, мында 
геометриялык оймо-чиймелердин ордун өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер ээлеген, 
булар моңголдордун мейкин талаалары менен чеги жок мекенин элестеткенсийт, ал эми 
түстүү таштар металл — күмүш менен алмашылган, мында инкрустациянын ошол эле 
техникасы колдонулган. 

Бул доордун искусствосунун негизги белгилери мына ушулар. Булар менен катар 
башка да айрым бир мүнөздүү учурлар белгиленүүгө тийиш. Моңголдордун тушунда кол 
өнөрчүлөр сюжет түзүүдө бир аз эркин болгон. Алар бир эле буюм үчүн стилдин ар түрдүү 
багыттарын колдонушуп, аларды механикалык түрдө бир бүтүн комплексте 
айкалыштырышкан. 

Кол өнөрчүлөрдүн ар кошкондон бир кошкон курамы, хан ордолорунун көчмөн 
мүнөзү — бир эле буюмда искусствонун ар түрдүү элементтеринин (өзөктөш 
жуурулушпаган) жөнөкөй гана аралашуусуна алып келгенин байкайбыз. Стилдер менен 
сюжеттердин дал мына ушундай аралашуусунун ачык көрүнүшүн биз «кашкар табагы» 
деп аталган (Эрмитаж) идиштен байкай алабыз, бул буюм Жети-Суу үчүн мүнөздүү бөлгөн, 
моңгол мезгилинин социалдык жана тарыхый чөйрөсүн чагылтып турганы шексиз. 
Мында, А. Якубовский тарабынан кашкар табагына берилген кыскача, бирок эң сонун 
сүрөттөмөсүн окуп көрөлү7. 

«Композициялык жагынан табактын бети бир нече борборлошкон тегерекчелерге 
бөлүнгөн. Табактын үстүнкү четинде насх жазуусу менен берилген арабча жазуу ичке 

6 Окшоштуктардан XIII к. Мосулдан табылган буюмдарды, атап айтканда, Мюнхендеги китепканада сакталып 
турган табакты көрсөтөбүз, ал төмөнкү эмгекте басылып чыккан: Ernst Cohn Wiener. Das Kunstgewerbe des 
Ostens. Berlin,рис. 22. 
7 «Кашкар табагындагыдай» тегерек жалпак нерсенин бетине оймо-чиймени (адатта табактарда) 
борборлошкон тегерекчелер түрүндө жайгаштыруу сыяктуу кеңири тараган принцип биздин билишибизде, 
баарынан мурда Индияда белгилүү болгон. Төмөнкү эмгекте басылган табак менен салыштыр: Ananda 
K.Coomaraswamy. An Indian Bronze. OZ,1930, Н. 5, стр. 247 ж.кб., табл. 33, бул табак кечирээктеги Гупта 
мезгилине таандык жана Батыш Индияда жасалган. 



тилке болуп созулуп кетет, ал жазууда табактын ээсине демейкидей эле байлык, атак-
даңк, бакыт жана узак өмүр сыяктуу жакшы тилектер билдирилген. 

Кийинки тегерек алкак кубалашып бараткан айбанаттар менен толтурулган, андан 
коёндун, түлкүнүн, иттин, а түгүл пилдин сүрөтүн көрүүгө болот. 

Табактын түбүндөгү кеңири алкакта колдорунда христиан дининин мүнөздүү 
белгилери — крест, причастие үчүн чөйчөк, кадило ж.б. бар несториан священниктери 
жайгаштырылган. Фигуралар кош-кошу менен жайгаштырылып, алардын ортолорун 
токулган түрдөгү топтошкон өсүмдүктөрдүн комплекси бөлүп турат. 

Табактын борбордук бөлүгүндө, тегерек алкакта «айбанаттардын куушуп» бараткан 
экинчи сүрөтү берилген. Мында да биринчи тегеректеги айбандардын сүрөттөрү 
кайталанган. 

Айбанаттардан, адамдардын фигураларынан, тегерек тилкелерден бош турган бардык 
башка жерлер өсүмдүктөр түрүндөгү композициялар менен толтурулган. Табактын татаал 
оймо-чиймелери күмүштү өтө назик түрдө чөгөрүү ыгы менен аткарылган»8. 

А. Якубовскийдин пикири боюнча табак Алдыңкы Чыгыштын кайсы бир жеринде 
жасалган. Табактын кайда жасалганы жөнүндөгү маселеге токтобой туруп, табактагы 
айбанаттардын сүрөттөрүнүн берилиши бул буюм сак салттары күчтүү болгон жерде 
даярдалган деп болжолдоого аргасыз кылат. Биз мында сюжеттин таң каларлыктай 
эклектикалык курамына көңүл бурабыз: мында ал элементтердин бири-биринен оймо-
чиймелүү алкактар менен бөлүнүп берилиши бир эле буюмда үч сюжетти 
айкалыштыруунун сыйышпай турганын баса белгилегенсийт. Сүрөттөрдөн 
жалпылаштыруу байкалбайт, ал элементтер бир бүтүн стилистикалык (сюжет жөнүндө 
айтпаганда да) композицияга чыгармачылык менен бириктирилбегендиктен, ар бир 
элемент өз-өзүнчө турат. Бул сүрөт көңүлдү өзүнүн тематикалык бир бүтүндүгү менен 
эмес, бийик техникасы, кооздугу жана муну даярдоого көп эмгек жумшаган устанын 
чеберчилиги менен өзүнө буруп турат9. 

Өзгөчө кытайлык эритмеден жасалган түбү томолок чөйчөк түрүндөгү идишти да 
белгилей кетебиз, ал күзгү үчүн пайдаланылган (сурьма), анын ички жана тышкы беттери 
өтө бай оймо-чиймеленген (10—11-сүрөттөр). Анын тышкы бетинен төмөнкүдөй оюп-
чиймеленген алкактарды көрөбүз. 

Идиштин жогорку эң четки кырында жаш чырпыктары бар жүзүмдүн сабагы узунунан 
созулуп кетет, ал кийинки катардан тереңирээк чийилген туура сызыктар менен бөлүнгөн, 
анын ылдый жагында насх шрифти менен берилген араб жазуусу бар тилке кетет, анын 
үстү жагындагы лям жана алифтер бир аз чоңойтулуп, анын ичине стилдештирилген адам 
бетинин сүрөттөрү түшүрүлгөн. Жазуулар сүйрүрөөк келген медальондордун үстүнө 
жайгаштырылган, ал медальондор эшилме сымал оролуп кеткен бутактардан турат, ал 
башка бир толкун сымал бутак менен биригип, идишти бүт айланта курчап алган. Бул 
катардан ылдый өтө схемалаштырылган, дээрлик чарчы формадагы, катар кеткен адам 
беттеринин сүрөттөрү бар, ал беттерди өрүлгөн одуракай сызмалар чулгап турат, 
сызмалардын учтары идиштин түбүнүн борборун карай түшүрүлгөн. Идиштин түбүндө 
анын ички түбүнүн борборундагыдай (бул жөнүндө ылдыйда сөз болот) өрмө оймо-чийме 
түшүрүлсө керек Сырткы бетиндеги сүрөттөр абдан эле өчүп калгандыктан окууга мүмкүн 
эмес. 

Идиштин ички бети төмөнкүчө оймо-чиймеленген: эң четки жээги тикесинен турган 
өрмө сызыктар түрүндө келип, сегиз кесиктен (бөлүктөн) турат. Анын ылдый жагында 

8 А. Якубовский. Кашкарское блюдо XII—XIII вв. Жыйнак «Памятники эпохи Руставели», изд. Гос Эрмитажа. 
Л., 1938, стр. 211 —212. Сал: ошонуку эле: Культура и искусство Востока. Л, 1937, стр. 46. 
9 Юань доорундагы кытай искусствосунда эркектин фигурасын берүүдөгү окшоштукту тапса болот. Кара: 
R.L.Hobson. The George Eumoforpolous Collection, т. II, табл XXIV, рис 131, 132. 



кайрадан тышындагыдай эле манерада берилген араб жазуусу бар, бирок мында адам 
бетинин сүрөттөрү жок. Андан ылдый — пальметта тибиндеги конус түрүндөгү таканчык 
— тикесинен турган обелискалар бар, алар француз лилиясын элестеткен сүрөткө 
айланган. Бул катар кийинки катардан өрүлгөн жип түрүндөгү тилке менен бөлүнгөн, 
андан кийин секирген балык түрүндөгү фриздер кетет, алардын ортолору кабырчык 
түрүндөгү оймо-чийме менен толтурулган10. Ылдыйда бул фриз кийинки сүрөттөн 
кайрадан өрмө сызык менен бөлүнгөн. Идиштин борбору шоола сымал туш-тушка тараган 
өрмө көркөм көчөт менен толтурулган. 

Бул идиштен биз бир кыйла кечирээктеги салттардын чагылышы болгон бир катар 
мотивдерди байкайбыз. Аларга, баарынан мурда, өрмөлөр жана фриздердеги сүрөттөр 
таандык. Араб жазуусунда адам бетинин сүрөтүнүн пайда болушу да оригиналдуу келет. 
Буга окшогон фриздерди биз кашкар табагынан байкаганбыз, ал эми бир кыйла 
эртерээктеги үлгүлөрүнөн 1163-жылга таандык герат казанынын жасалгасын эске 
салабыз11. 

Адам бетинин сүрөтүн биз Бухарада жасалган бир калемдандан билебиз. Бул 
калемдандын оймо-чиймесинде 1210-ж ушул калемданды жасаган уста Шадхи жазган 
«Хорасандын башкаруучусу, увазир Маджд ал-Мулк ал-Музаффар» үчүн деген жазуу бар, 
андан кийин жакшылык каалоолор айтылат. Жазууда адамдардын бет бейнесинин жана 
башы айбанаттын башынын сүрөттөрү менен бүткөн тамгалардын берилиши өтө 
көрөсөндүү келет12. 

Биз бул идишибизде көп түшүрүлгөн өрмөлөрдүн чыккан тамыры жергиликтүү 
материалда, биринчиден, архитектурада13, экинчиден, полихромдуу, глазурланган 
идиштердин кээ бир үлгүлөрүндө жатат, бул буюмдар Кыргыз улут маданиятынын 
музейинин коллекцияларында бар. 
 
 
 
 

10 Өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелердин арасына түшүрүлгөн балыктардын сүрөтүнө жакын окшоштукту 
Венадагы искусство музейиндеги бир идиштен көрсөтө алабыз, ал Гобсон тарабынан басылып чыккан, 1522— 
1566-жылдарга таандык кылышат (кара: R.L.Hobson. Four Ming Bouls. OZ,1932, II, 4/5, стр. 210). Балыктар 
мусулман карапасында да бирин-серин эмес, сейрек учурайт. Мисалы, кара: R.Koechlin und J.Migeon. Oriental 
Art. London(XIII— XIV кк. перс карапасы). 
11 Н.Веселовский. Гератский котелок. МАК. 
12 E.Herzfeld. A Bronze Pens Case. AJ, т. III, ч. 1,1936, стр. 35 ж.к.б. Жандуу нерселердин сүрөттөрү менен араб 
жазуусунун чырмалышып берилишине окшоштуктар мисалы, Месопотамияда чыккан буюмдардан, XIII к. 
люстрадан (Назибин, Мухсор ж.б.) жолугат. Кара: H.Glück и E.Diez. Die Kunst des Islam, стр. 247; сал.: стр. 460 
ж.б. 
13 Кара: мисалы, Өзгөндөгү 1152-жылдагы түндүк күмбөз. Сал.: Б.Н.Денике. Архитектурный орнамент Средней 
Азии. М., 1939. 



 



 
Бул сүрөттөлгөн идиш Жети-Суу аймагындагы моңгол мезгилиндеги эң кызыктуу 

эстелик болуп саналат; ал Кыргызстанда табылган, бирок өкүнүчтүүсү, анын кайсы жерде 
табылганы так белгилүү эмес. 

Моңгол мезгили үчүн мүнөздүү болгон буюмдардын дагы бир башка чоң тобу — коло 
шамдандардын массивдүү цилиндр түрүндөгү түтүктөрүнөн турат. Мындай түтүктүн орто 
ченинде кабыргалуу алкак менен курчалып, түтүк экиге тең бөлүнгөн. Жогорку жана 
ылдыйкы бөлүктөрү оймолуу-чиймелүү келет. Кээде үстүңкү бети бүт бойдон өтө калың 
оймо-чиймеленгени учурайт. Александровка кыштагы ченде табылган бир түтүк бир 
кыйла көзгө урунттуусу болуп саналат. Бул да экиге бөлүнүп, бай оймо-чиймеленген. 

Ар бир алкак тегерек медальон түрүндөгү үч бөлүктөн турат, алардын араларын көз 
түшкүдөй чырмалышкан геометриялык сызыктардан турган оймо-чиймеге аралаш 
түшүрүлгөн араб жазуулары бөлүп турат. Беттин бош калган бурчтары өсүмдүк 
мазмунундагы геометриялаштырылган оймо-чиймелер жана кочкор мүйүздөрдүн 
кесиндилери менен толтурулган. Жазуу окулат, анын шрифти насхка жакын. 
Тегерек медальондордун борборунда саймалуу кичине тегерекче бар, ал жазы тегиз 
алкак менен курчалган. Ар бир тегерекченин ичиндеги оймо-чийме эки түрдө. Айрым 
медальондордо кочкор мүйүздөн турган оймо-чийме экени ачык байкалат, мындагы 
калган баш жерлер кесик-кесик түз сызыктар менен толтурулган. Башка бир 
медальондордо тегерекченин ичине камтылган, стилдештирилген, бирок даана байкалып 
турган куштун сүрөтү бар, анын башы жогору көтөрүлүп, бир аз чалкалап турат, канаттары 
да ачык чийилген, жүндөрү кескин штрихтер менен берилген. Куштун сүрөтү 
схемалаштырылганы менен өтө көрөсөндүү келет, анда жандуулук бар, бирок 

Бардык сүрөттөр трафарет менен эмес, оюп түшүрүлгөн, оюп түшүрүлгөн оймону 
кылдаттык менен караганда сүрөттөрдүн сызыктарынын ар түрдүү багытта, ар түрдүү 
калыңдыкта түшүрүлгөнү ачык байкалат. 



Башка түтүктөрдө да оймо-чийменин ошол эле принциби колдонулган, араб 
жазууларынын арасында үч медальон бар, алар геометриялык түрдө оймо-чиймеленген 
узунча келген тегерекчелердин үстүнө түшүрүлгөн. Бул сүйрүчө тегерекчелердин ичи 
каршы-терши кеткен лямдар менен алифтердин узун сызыктары менен чиймеленген, 
анда өтө стилдештирилген куштардын сүрөтү бар, алар кээде таптакыр түшүнүксүз болгон 
геометриялык сүрөттөргө өтүп кетет. Медальондор жазы тегиз алкак менен курчалган, 
алардын ортосунда төрт жалбырактуу виньетка бар. Борбордогу кээ бир гүлдөрдө 
крестиктер бар; айрым гүлдөрдө нур да түшүрүлгөн. Бир катар үлгүлөрүндө көрсөтүлгөн 
типтеги гүлдөрдүн ордуна пальметта түрүндөгү сүрөттөр бар. Мындай учурларда фондун 
өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелери ачык көрүнүп, өтө геометриялаштырылган куфа 
жазуусу менен карама-каршы түрдү жаратат. Тегерек медальондордун оймо-чиймеси 
ошол эле; бир учурда тегерек медальондун айланасындагы тегиз алкак борборлошкон 
тегерекчелер менен чиймеленген. 

Кээде медальондун борборундагы розетка шалакылык менен иштелгендиктен 
тегерекчелердин тигил же бул жагына абдан эле жылышып кеткени көңүлдү бурат. 

Жети-Сууда кокустан табылган көп буюмдар моңгол мезгилине таандык. Алардын 
ичинде курдун коло күбөктөрү бар, анда эликтин (тулкусу капталынан, башы бери 
караган) сүрөтү түшүрүлгөн, бул күбөктөр адатта Алтын Ордо мезгилине таандык 
кылынат; моңгол тибиндеги чөйчөктөр — түбү жумуру, четки кырында туурасынан турган 
туткасында, өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелери бар идишти көрсөтсө болот (Я. И. 
Смирнов басып чыгарган)14. 

Моңгол мезгилиндеги буюмдарды талдап чыгуу көрсөткөндөй, алар өздөрүнүн 
көркөмдүк деңгээли боюнча кескин айырмаланат. Кээде биз сүрөттөн так, таасын 
гравирлеген, буюмдун бетин оймо-чийме менен чебер каныктырган устаны көрөбүз, 
мында ушундай сүрөттүн ар бир элементи өз ордунда, даана жана жарашыктуу болуп 
турат. Бирок мындай буюмдар аз; негизинен буюмдарда сүрөттөр өтө жыш түшүрүлүп, 
техникалык жана сюжет жагы жеткилең эмес, сызыктардын өтө көптүгү таң калтырат, алар 
анчалык оңтойлуу жайгаштырылган да эмес. 

Жети-Сууда тимурилер мезгилинин искусство эстеликтери андан да аз. Бул абал 
Тимурдун жана улуу жеңип алуучунун максатын — Кытайга жортуулду ишке ашырууну 
даярдап жаткан анын уулу Шахрухтун, небереси Улугбектин аскерлери — жортуулдардын 
кыйын-кыстоо шартында жашаган, жашоо-турмушка керектүү нерселер менен гана 
канагаттанып, кооздук жөнүндө өз камкордук көргөн жоокерлерден тургандыгы менен 
түшүндүрүлөт. Ошондуктан орто азиялык маданияттын асыл кенчин түзгөн асыл 
кенчтердин биринен болгон тимурилер мезгилинин искусство буюмдары бирин-серин 
жана кокустан учураган табылгалардан турат15. Буларга көгүлтүр глазурь менен жабылган 
тимурилер мезгили үчүн мүнөздүү болгон карапалар таандык. Алмурут түрдөгү идиштер 
да мүнөздүү, булардын ушул доордогу окшоштуктар менен даталары так дал келет16. 

Александровское шаар чалдыбарынан табылган ак фарфор идиштин сыныгы өзгөчө 
кызыгууну туудурат, анын бетине миниатюралык назик манерада түшүрүлгөн, дээрлик 
акварель менен берилгендей, бети аялдыкындай, басып бараткан арстандын тулкусунун 

14 Сун мезгилиндеги (950—1279-жж.) Кытайдагы, Лондондогу Виктория жана Альберт музейиндеги карападагы 
окшоштукту кошумча белгилеп кетебиз. Кара: L.Aschton and B.Gray. Chinese Art. London, 1936, рис 826. 
15 А.Якубовский. Самарканд при Тимуре и тимуридах. Л., 19 31. 
16 Ф. Фихтнер бул идиштердин Кытайда пайда болушун Миң дооруна таандык кылат жана аларды персиялык 
форма менен байланыштырат (кара: 02,1930, вып. 2; сал.: табл 10). Кытай живописинде кумуралардын 
ушундай формасын биз алда канча мурда билерибизди белгилеп кетебиз, биз Таң доорундагы: художник 
Яньлипэндин чай ичүү жөрөлгөсүн жыгач бетине оюп түшүргөн сүрөтүн (VII к.) эске алып жатабыз (кара: 
Werner Speiser. Studien zu Chinesischen Bildern. OZ, 1931, т. VII вып. 6). В. Шпейзер идиштердин арасында 
Кытайдан чыкпаганы ачык болгон формадагы идиштердин көп экенин белгилейт (сал. стр. 208). 



сүрөтү бар, ал оймо-чиймеден сыртта түшүрүлүп, башка сүрөттөн гүл түрүндөгү розетка 
менен бөлүнүп тургансыйт. Сүрөт көк боёк менен жазылган, ошол эле назик манерада 
түшүрүлгөн араб жазуусу менен чулганып турат, ал кызыл гүл жана полихромдуу, жарым-
жартылай мифтик түрдөгү жаныбардын түсү менен карама-каршы түстү берет. Бул 
идиштеги сүрөт миниатюрага17 окшоштурулган жана рей идишинин типтүү үлгүлөрүнө 
таандык. 

Рей идишинин сыныгынан башка, биз рейлик люстраны да белгилейбиз, бул да 
Александровское шаар чалдыбарынан табылган: кумуранын төмөнкү бөлүгүндө 
медальондор бар, ал медальондордо жеңил чапанчан адамдардын фигуралары 
тартылган. Медальондор өсүмдүктөрдүн чырмалышкан бутактары менен чулганган, ал 
алда канча реалисттик маанайда аткарылып, кайсы бир буурчак өсүмдүгүн элестетет18. 

Биз байыркы Шелжи шаарынан табылган идиштердин тобун да көрсөтүп кетебиз. 
Биздин казууларыбыздын учурунда табактар жана жабык типтеги, ак фонго кобальт боёгу 
менен түшүрүлгөн сүрөттөрү бар идиштер табылды, мында өсүмдүк-геометриялык 
сүрөттөр стили боюнча Таң жана Сун доорлорундагы эртерээктеги кытай фарфорундагы 
кобальт боёгунун агып келип токтоп калгансыган тамчыларга окшогон чоң үзүк-үзүк 
түрүндө боёлгон, ал эми сюжети боюнча (ири желекчелүү гүлдөр) — ошол эле Миң 
доорундагы карапаны элестетет. Айтмакчы, ошол эле Шелжи шаарынан биз сүрөттөгөн 
буюмдар менен чогуу табылган чоң эмес идиш өтө мүнөздүү келет. «Ю»19 тибиндеги 
ачык-жашыл түстөгү кытай фарфорунан жасалган чөйчөктөрдүн эң сонун коллекциясы (14 
даана) 1940-ж. Талгар шаар чалдыбарын казуу учурунда табылган (Алма-Ата музейинде 
сакталып турат). Чөйчөктөрдүн ички беттери кытай символундагы сүрөттөрү бар штамп 
аркылуу түшүрүлгөн оймо-чиймелер кооздолгон. Ал символдор: уул баланы тилөө20 (төрт 
эркек бала), «толук баш кошкондук», «И туань Хоци» (бир болпойгон уул бала) сыяктуу 
элементтерден турат. 

Оймо-чиймеленген, бирок поливделбеген идиштер абдан эле аз, булардын негизинде 
кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу да мүмкүн эмес; биз поливделбеген идиштерден 
жолуктурган ийри-буйру сызыктар же күн түрүндөгү тегерекчелер карахандар доорундагы 
идиштердин штамптык салттарын улантканын гана белгилеп кете алабыз. Тимурилер 
доорунун идиштери карахандардыкынан оймо-чиймелери, монументалдуу, чың, кээде 
жапыз формадагы кумуралары, табактарды кооздоодо сүйрүчө тегерек же эллипс 
түрүндөгү чиймелердин басымдуулугу менен айырмаланат. 

Биз а түгүл Тараз сыяктуу борбордо да бул мезгилдеги карапалардын 
канааттандырарлык коллекцияларын таба албадык. Мында көгүлтүр полив менен 
жабылган, куюу техникасы менен жасалган, рельефтүү оймо-чиймеси бар, чыккан жери 
ирандык экени ачык көрүнгөн идиштер табылды21, алар тимурилер мезгилиндеги 

17 H.Glück и E.Diez. Die Kunst des Islam,стр.416(Рейден биздин буюмга жакын окшоштук келтирилген, аны 
автор төмөнкүчө атайт: Buntbemalter Hennelnaph in Minai Technik); дагы сал.: Кеворкьяндын (Париж) 
коллекциясынан XXVI таблицаны сал.: Raymond Coechlin. L'Art de I'Islam. La Céramique, табл. 3; Ernst Cohn 
Wiener. Das Kunstgewerbe des Ostens. Berlin, табл. I (Париждеги бир менчик коллекциядан биздин буюмга 
окшош буюмдун сүрөтү көчүрүлүп алынган). Толук окшоштукту кара: A.Survey of Persian Art, V, табл. 666, XIII 
к. таандык, Hamilton Rice нун коллекциясынан. 
18 Сал.: R.L.Hobson. The George Eumoforpolous Collection, т. VI, табл. XVIII, рис 407. Берлин музейинен эң сонун 
окшоштук төмөнкү эмгекте басылган: H.Glück и E.Diez. Die Kunst des Islam, стр. 412; дагы: R.Ettinghausen. 
Evidence for the identification of kasan pottery.AJ,ч.1,1936,стр. 14,айрыкча: 11-сүрөт — Лондондогу Британ 
музейиндеги albarello тибиндеги идиш. 
19 R.L.Hobson. The George Eumoforpolous Collection, II, табл. I. Автор бул типти Сун дооруна таандык кылат. 
20 В. Алексеев. Китайские монетовидные амулеты и благожелательные медали из коллекции имп. Эрмитажа, 
ЗВО, т. XXI, сал.: 27,47. 
21 A.Butler. Islamic Pottery. London, 1926, табл. ХLVI. Г. Рейтлингер мындай идиштерди XV к. таандык кылат. 
Кара: ошонуку: The Interim Period in Persian Pottery. An essay in Chronologiacal Revision. AJ, т. V, рис 2 (идиштин 
көчүрмөсү Лондондо автордун жеке өзүнүн коллекциясынан алынган). 



жергиликтүү карапалардан кашкайып бөлүнүп, алардын элеттик, жергиликтүү, мен айтаар 
элем, элдик мүнөзүн баса көрсөтүп тургансыйт. Мунун далили катарында бир ажайып 
фактыны келтирсе болот: Шелжиден алынган бир идиштен, биз оймо-чийменин 
сүрөтүнөн башка да, көчөт түрүндө чапталган, шиш-бурчуктарды көрдүк, булар шайтан-
шабырларды качыра турган милдетти аткарууга тийиш болгон, бу жөнүндө орто азиялык 
элдердин этнографиясы да айтып турат. Культ-сыйкырлоо маанисиндеги оймо-чиймелер 
мында карапада бекем орун алгансыган жакшылык тилектерди билдирген араб 
жазууларынын ордун алмаштыргансыйт. 

Тимур мезгили үчүн белгилүү болгон монументалдуу курулуш идеясы да Жети- Сууда 
Талас өрөөнүндө Эмир Бука тарабынан кызы Кенизек-Хатун үчүн тургузулган күмбөздө өз 
чагылышын тапкан; бул күмбөздү кыргыздар элдик баатыр Манастын образы менен 
байланыштырышат22. 

Жети-Суунун аймагында табылган, тимурилер мезгилинин искусствосунун анча көп 
эмес сандагы эстеликтери мына ушулар. 

Мындан кийинки, жунгар мезгилинин эстеликтери жагындагы абал мындан да начар. 
Илим ушул күнгө чейин археологиялык маалыматтардын негизинде Жети- Суудагы ойрот 
мамлекетинин маданиятына мүнөздөмө бере албай отурат. Бул мезгил үчүн кытай 
маданиятынын жана буддизмдин таасири күчтүү болгону шексиз экенин белгилөө керек. 
Жунгар доорундагы кытай маданияты мусулмандык Орто Азиянын табитине ачык эле 
ылайыкташкан. Кыргызстанда кытай тибиндеги үч буттуу каляндар табылган, анда Миң 
доорунун кытай императорлорунун өнөрканасынын клеймосу (тамгасы) менен анын 
буттарына жана идиштин түбүнө Курандан алынган бүтүндөй бир сүрөөлөр берилген 
медальондор айкалышкан, ал сүрөөлөр медальондун бетине анчалык дөмпөк эмес 
рельеф менен түшүрүлгөн. Медальондор да бири биринен назик түрдө чийилген лотос 
менен бөлүнгөн, ал лотос, — мурдагы сасанилик тегерекче оймо-чиймелер менен 
айкалышкандай, азыр медальондун ичиндеги араб жазуусу менен айкалышып турат23. 

Бул мезгилдин искусство эстеликтеринен Будданын статуэткалары түрүндөгү лама 
культунун буюмдарын белгилесе болот, булар башка бир аймактан бул жакка кокустан 
келип калган, оригиналдуу эмес, эч кандай кызыгууну пайда кылбай турган, кечирээктеги 
тибеттик, ламалык ык менен жасалган статуэткалар24. Эреже катарында, алмаз тактыда 
отурган, айланасы адатта санскритте берилчү көп кайталана турган формулалар («ом мани 
падмо хум») бар Будда позасындагы Будданын аскага чегилген сүрөтүн, ошондой эле, 
Ысык-Көлдөгү Ак-Өлөң өзөнүнүн жээктериндеги жазууларды, ошол эле жердеги жана 
Иледеги Тамгалы-Тас өзөнүндөгү, Чүй өрөөнүндөгү Ысык-Ата капчыгайындагы, азыркы 
Арашан курортуна бараткан жолдогу аскалардагы Будданын сүрөттөрүн да ушул эле 
мезгилге таандык кылса болот25. 

Кыргызстандын аймагындагы жунгар искусствосу жөнүндөгү биздин 
маалыматтарыбыз канчалык аз болбосун, ыктымалдыктын көбүрөөк үлүшү бар болгон 
төмөнкү божомолду айтсак болот: 1) бул искусство кытай-будда искусствосу болгон, 2) ал 

22 А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии, стр. 110. Биздин китебибизди кара: Памятники 
архитектуры Киргизии. М., 1950. Сал: М Е. Массон и Г. А. Пугаченкова. Гумбез Манаса, М., 1950, мында 
эстелик курулган доорго бир аз башкачараак мүнөздөмө берилген. 
23 Бул мусулман-кытай өз ара мамилелери жана ушул типтеги каляндар жөнүндөгү бир кыйла эртерээктеги 
малыматты кара:B.Laufer. Chinese Muhammedan Bronzes. AJ. 1934. Лауфердин маалыматына караганда бул 
байланыш императорлор Сяо Цзундун (1488—1505) жана Чжан-дэнин (1504—1521) тупгунда өзгөчө жигердүү 
болгон. Биздин идишибиз Чжан-дэнин мезгилине таандык. 
24 Бул статуэткаларга окшоштуктарды кара, мисалы: Б. А. Куфтин. Краткий обзор пантеона северного 
буддизма и ламаизма в связи с историей учения. М., 1927. 
25 Н.Пантусов.Тамгалы-Тас, ЗВОдон алынган өзүнчө көчүрмө. 



жергиликтүү чөйрөдөн үндөштүктү таба алган эмес, синкреттик да, а түгүл эклектикалык 
да түрдөгү көрүнүшкө да ээ боло алган эмес. 

Биз моңгол мезгилинин искусствосун эклектикалык искусство катарында мүнөздөп, 
муну мүмкүн болушунча далилдөөгө аракеттендик. Биз бул жерде тимурилер 
искусствосуна да баа берели деген эмеспиз, бул проблеманы Кыргызстандын 
эстеликтеринин негизинде чечүүгө дегеле болбойт. Албетте, ал моңгол дооруна мүнөздүү 
эклектиканы жеңип чыгып, Чыгыштын мусулман искусствосунун андан ары өнүгүшүнүн 
жаңы этабын жараткан. Бул монументалдуу жана келишимдүү искусство мусулман 
деспотиясынын искусствосунун эң эле жаркын үлгүлөрүн берип отурса керек. 
Кыргызстанда тимурилердин искусствосу да, жунгарлардын искусствосу да тамыр жая 
алган жок. Биздин көз карашыбызда, мындай абал Жети-Суудагы моңгол үстөмдүгү 
өлкөнү маданий жакырчылыкка дуушар кылгандыгы менен түшүндүрүлөт. 

Эгерде моңгол бийлигинин эң алгачкы мезгилинде, акырындык менен өлүп жок болуп 
баратса да айрым бир шаарлар жашап турган болсо, эгерде Хайдунун учурунда 
дыйканчылык да али жүрүп жаткан болсо, 1269-жылдан өлкө моңголдор көчүп-конуп 
жүргөн жайга, шаарлар кыйрап, жайыттарга айланган; бул жөнүндө Рубрук 1253-ж. эле 
мындай деп жазган: «Жогоруда эскерилген түздүктөрдө (Көк-Суу жана Каратал өрөөнү — 
А. Б.) мурда көптөгөн шаарлар турган, бирок алардын көп бөлүгү, ал жер оттуу жайыттар 
болгондуктан малын жайып-багуу үчүн татарлар тарабынан кыйратылып жок 
кылынган»26. Бул цитата К. Маркстын төмөнкү сөзүн эң сонун далилдеп турат: 
«..моңголдор Россияны кыйратканда өздөрүнүн өндүрүш жолуна ылайыктап иш 
кылышкан; мал чарбачылыгы үчүн кеңири ээн аймактар башкы ыңгайлуу шарт болуп 
саналат»27. 

Бирок моңголдорго Кыргызстандын байыркы маданияты менен кагылышууга туура 
келген, алгачкы мезгилде, бул жерде, бузулган түрдө болсо да, көп кылымдардан 
келаткан жергиликтүү салттардын жашоосу үчүн али да мүмкүнчүлүк сакталып турган. 
Мүмкүн бир кыйла узак мезгилдерден кийин Жети-Сууда да алда канча жогору баага 
татыктуу искусство чыгармалары жаралмактыр. Бирок өлкө кыйрап, ал кыйроону 
тимурилер менен жунгарлар аягына чыгарышкан болучу. XI11 к. чейин Орто Азиядагы 
тарыхый майданда көрүнүктүү күч болгон өлкө өз калкы менен баскынчылардын иш-
аракеттеринин объектисине, алардын жортуулдарынын плацдармына айланган. Дал 
ошол мезгилде «Моголстандын жапайы арстандары» — кыргыздар өз эркиндигин сактап 
кала алышкан болучу. Сейфи28 айткандай, «мусулмандар да, капырлар да эмес» 
кыргыздар мурдагы борборлордун «дыйкан» чөйрөсүн түзүп, жергиликтүү, өз 
алдынчалыгы бар искусствонун бирден бир ээлери болуп калышкан. 

«Дыйкандарга» — кыргыздарга ислам искусствосу жат болгон, алар ага ишенген да 
эмес, ошондуктан айрым өкүмдарлардын (мисалы Мухаммеддин) кыжырын келтирген, 
алар мусулман чалмасын кийгиси келбегендин башына мык кагууга чейин барышкан. 
Мына ушул исламга ишенишпеген «дыйкан»- көчмөндөр — Тянь-Шандын тоолору менен 
өрөөндөрүндө маданиятты түзүп, өнүктүрүү боюнча чоң процесстин күбөлөрү жана 
катышуучулары катары кыргыздар искусстводогу жетишкендиктерди исламдын жол-
жоболорунан тышкары болгон өз оймо-чиймелеринде айкалыштырып өнүктүрүшкөн. 

Тимурилер менен жунгарлар кыргыз искусствосунда өз издерин калтырышкан эмес. 
Алар кыргыздар каршы күрөшкөн душмандар болгон. Кыргыздар алардын маданиятын 
кабыл алышкан эмес, алар шаарлардагы квалификациялуу кол өнөрчүлөрдүн чөйрөсүнөн 
өнүгүп-өсө турган кыртыш тапкан эмес. Өткөн заманда бул чөйрө алардын таасирин жок 

26 Малеиндин котормосунда кара (СПб., 1911, стр. 105). 
27 К. Маркс иф.Энгельс. Введение к «К критике политической экономии». Соч.,т.XII, ч. I, стр. 188. 
28 В. Бартольд. Киргизы (Исторический очерк), Фрунзе, 1942. 



кылып, гибриддерди синкретизмге айландырып, чыгармачылык менен өнүктүрүлгөн 
үлгүлөрдө «дыйкан»-көчмөн карапайым калкты тарбиялап, аларга маданияттын жана 
искусствонун эл аралык асылдыктары менен баюуга жардам берген. Азыр болсо бул 
чыгармачыл чөйрө, алар менен кошо өнөрканалар менен күркөлөр, базарлар менен 
кербенчилер да жок болгон. 

Тимур менен кошо келген исламдын кургак жол-жобосу, жунгарлар менен келген 
буддизмдин сүкүткө чакырган искусствосу, мындай чыгармачылык менен кайра иштеп 
чыгуу жок болгон кыртышта көчмөн кыргыз чөйрөсүндө үндөштүктү тапкан эмес жана 
таба да алмак эмес. Кыргыздар алда канча толук баалуу искусствону, алда канча байыркы, 
реалисттик мазмундагы, элдин таламына, элдин сонундук29 жөнүндөгү түшүнүгүнө 
шайкеш келген сак искусствосун сактап, аны өнүктүрүп, өзүнүн маңызы боюнча терең 
реалисттик болгон кыргыздардын элдик баян түрүндөгү оймо-чийме-саймаларын сактап 
кала алышкан30. 

VI к. бери түрк уруулары үстөмдүк кылган, орто азиялык көчмөндөрдүн эң маанилүү 
борбору болгон Жети-Суунун маданияты менен искусствосунун мүнөздүү белгилери мына 
ушулар. 

Жети-Сууну Тянь-Шань менен салыштырып көрүп, Тянь-Шанды мекендеген элдер 
менен уруулардын маданияты жөнөкөйүрөөк болгон деген корутундуга келбей коё 
албайсың. Тянь-Шандын саясый өкүмдарлары патриархалдык түзүлүштүн салттарын 
карапайым уруулаштарын башкаруунун куралы катарында колдоп, өздөрүнүн тоолук 
ордолорунда азганатай гана нерселер менен чектелишкен: согдулуктардын же 
ферганалыктардын колу менен курулган сепилдеринин ичинде жашап, Атбашы менен 
Кажингарбашынын ээлери өз турмуш-тиричилигинде көчмөндөрдүн жөнөкөй 
эмеректерин урунушкан. Бирок бул аларга байлыкка умтулуу жат болгон дегендик эмес. 
Бул алардын турмушунун сырткы көрүнүшү гана, тиричилик «дипломатиясы» гана болгон. 
Алардын табиттери менен талаптары ылдыйда, түздүктөрдө, алар тоодогудай эле толук 
кожоюндук кылган шаарларда канааттандырылган. Бул шаарлар алардын ээликтери 
болгон. 

Тоолук көчмөндөрдүн бийлиги, хандан тартып анын колундагы кошуундун катардагы 
жоокерине чейинкилердин бийлиги ушул кол өнөрчүлөрдүн чөйрөсүндө күн сайын 
сезилип, алар жараткан көпчүлүк буюмдарда Борбордук Тянь-Шанда көчүп- конуп жүргөн 
өкүмдарлардын идеологиясы дайыма талапкорлук менен көрүнүп турган. 

Биз бул бапта Жети-Суу менен Тянь-Шанда 1933-жылдан бери, Негизинен 1936- ж. 
бери тарта археологиялык экспедициялардын учурунда чогулткан археологиялык 
эстеликтерди иликтеп жана изилдеп чыгууларыбызды жыйынтыктоого аракет жасадык. 
Биз казган жүздөгөн бейит коргондор, биз казып, изилдеген байыркы конуштардын 
миңдеген кубометр маданий катмарлары, ондогон миң километр чалгындоо 
маршруттары — бир кыйла бай материал берди. Бирок иштин маңызы фактыларды 
чогултууда гана эмес, аларды теориялык жактан туура талдап, туура баа берүүдө турат... 

Жогоруда сөз болгон өлкө өтө өзгөчөлүү өлкө болгон. Анын өзгөчөлүгү — андагы 
саясый бийлик дайыма көчмөндөргө, ал эми бир кыйла алдыңкы маданият — 
оторчуларга, негизинен Орто Азиядан келген дыйкандар менен кол өнөрчүлөргө таандык 
болгондугунда Көчмөндөр мекенинин саясый кожоюндарынын табиттери менен 

29 Бул кыргыз оймо-чиймесинин батыш түрктөрүнүн көркөм көчөттөрүнөн айырмачылыгынын эң башкы 
белгиси болгон. Буга кыргыздын кайсы гана болбосун шырдагын, а түгүл туш кийизин осмон түрктөрүнүн 
оймо-чиймелери менен салыштырып көрүү эле жетиштүү болот (Кара W.Staube. La carctére turc dans 
l´ornamentation des faiences osmanlies. Syria, т. XV, 1934). 
30 Кара: альбом «Киргизский народный узор», төмөнкү эмгекке карата биздин баш сөзүбүз: «Киргизский 
национальный повествовательный узор» (Л., 1948). 



таламдарына кандайдыр бир даражада баш ийип, келгин калк жергиликтүү калктын 
идеологиялык маданий өнүгүшүнө таасир тийгизбей койгон эмес. Бул аталган аймактын 
маданий эстеликтеринде да изин калтырган. Тигил же бул этностук топтордун өз ара 
мамилелери канчалык узак уланып отурган болсо табылган маданий баалуулуктар 
ошончолук жакындыкты жана бир бүтүндүктү түзүп турганы аныкталды. 

Бирок да тигил же бул саясый мамлекеттик түзүлүштөр менен бирге элдер менен 
уруулардын тез-тез алмашылып турушу бул өз ара таасир берүү процессин бузбай койгон 
эмес Эске ала турган нерсе, мамлекеттик түзүлүштөрдүн чек аралары ар түрдүү болуп, 
буга жараша процесстин кучагына бир эл тартылып, башка бир эл белгилүү бир даражада 
четке чыгып калып турган. Бул өлкө, дээрлик Улуу Октябрь социалисттик революциясына 
чейин бекем эмес аскердик-администрациялык бирикмелер үстөмдүк кылган өлкө 
болгон. Орто Азиянын жарым патриархалдык, жарым феодалдык түзүлүшү жөнүндө, 
Түркстандын калкында уруулук-патриархалдык турмуштун калдыктары жөнүндө эске 
түшүрөлүчү. Кыргыздардын урук-уруулук курамында өзбектерге да, казактарга да, Орто 
Азиянын башка элдерине да белгилүү болгон ар түрдүү элдер менен уруулардын 
этнонимдери чагылып турганын эле эстейличи. 

Маданият эстеликтериндеги маданий көрүнүштөрдүн бөлүнүп, айырмаланып кетүү, 
аралашып, жуурулушуп кетүү процесстеринин чагылышып турганы мына ушул тарыхый 
себептер менен түшүндүрүлөт. 

Көчмөндөр согуштук жортуулдардын жана сооданын натыйжасында ар түрдүү 
маданий баалуулуктарга ээ болушканын, ар түрдүү тектеги кол өнөрчүлөрдү туткундап 
алышканын, ал эми талап-тоноп алган буюмдардын арасында ар түрдүү өлкөлөрдөгү кол 
өнөрчүлөрдүн колунан жаралган баалуулуктар да болгонун унутпообуз керек; алым-
салыктан жана соодадан түшкөн баалуулуктарда да чет жердик буюмдар аз эмес болгон. 
Мына ушулардын баары Жети-Суу менен Тянь-Шанда жогоруда сөз болгон ар түрдүү 
маданий көрүнүштөрдүн топтолушуна өбөлгө түзгөн. <...> 

Жети-Суу менен Тянь-Шандын аймагын туруктуу мекендеген, өздөрүнүн 
экономикалык базасы болгон, теги жагынан эң болбоду дегенде коло доорунан бери 
келаткан көчмөн уруулар менен элдер биз изилдөөбүздө маданият менен искусствонун 
сак бутагы деп атаган маданий салттардын ээлери болушкан. 

Башка маданий көрүнүштөрдүн түркүн түрлүү аралашмасынан маданият менен 
искусствонун ушул багытына байкоо жүргүзүп отуруп, биз бул аймактын кечээ жакында 
эле көчмөн эл болгон азыркы замандын адамдары дал ошол байыркы салттар дын ээси 
болуп калышты деген корутундуга келебиз. 

Кыргыздардын ата-бабалары Тянь-Шань менен Жети-Сууда б.з.ч. I кылымда эле пайда 
болушкан. Алардын аймакка экинчи жолу ооп келиши VI—X кк. таандык, ал эми бул 
өлкөнү алар XVI кылымда биротоло толук ээлеп алышкан. 

Эгерде кыргыз урууларынын Тянь-Шанда пайда болуп, орун-очок алышынын 
хронологиясын эсепке ала турган болсок, анда бул таптагы Жети-Суу менен Тянь-Шандагы 
маданият менен искусствонун тарыхы жөнүндө бардык айтылгандар кыргыздарга (аларга 
гана эмес) да эң эле жакын түрдө таандык болорун моюнга албай коюуга болбойт. Бул 
өлкөнүн элдери кыргыздардын этногенезинде гана эмес, Орто Азиянын түркий тилдүү 
башка көчмөн элдеринин этногенезинде да катыштан. Алсак, 
сактар казактардын этногенези менен тыгыз байланыштуу, ал эми гуннулар менен Батыш 
түрк кагандыгынын түрктөрү — элдердин алда канча кеңири чөйрөсү менен, баарынан 
мурда өзбектер жана түркмөндөр менен байланышкан. 

Эске ала турган нерсе, сак мезгилинен бери тарта уруулардын Жети-Суу менен Тянь-
Шандан батышка жана түштүк-батышка ооп кетүү кыймылы өзгөчө ачык байкалат. Сыр-
Дарыяга, Ташкен оазисине, Ферганага, Алайга, Памирге, Согду менен Тохарстанга жана 



андан ары ооп келген уруулар менен элдер өздөрү түзгөн же алар бир кыйла түштүк жана 
чыгыш кошуналарынан кабыл алган маданий баалуулуктарды өзүлөрү менен кошо ала 
келишкен. Бул маселеге эмгегибиздин кийинки бөлүмдөрүндө колубуздан келишинче 
көңүл бурмакчыбыз. 
 
 
 
 
 
 
 



V-ХV кк. ТЯНЬ-ШАНДАГЫ ОТУРУКТАШКАН КОНУШТАР 
(МИА, 26,1952,97-124-6.) 

1. БОРБОРДУК ТЯНЬ-ШАНДЫН ОТУРУКТАШКАН КОНУШТАРЫ 
Тянь-Шандын отурукташкан конуштарынын пайда болушу жөнүндөгү проблемага 

байланыштуу Ысык-Көлдү изилдөөчүлөрдү көптөн бери толкундантып жүргөн бир 
маселеге токтолуп өтүү зарыл. Сөз байыркы усундардын борборунун, — усун гунь- 
мосунун Чигу деп аталган ордосунун ээлеп турган орду жөнүндө болуп жатат. Адетте, 
бул ордону Ысык-Көлдүн түштүк бөлүгүнө жайгаштырышып, Пржевальск шаарынан 18 
км дей аралыктагы Койсары курорту чендеги суу астында жаткан урандылар менен 
байланыштырышат. 

Чигу ордосунун Ысык-Көлдүн түштүк жээгинен орун алганы Сюань Цзандын (VII к.) 
айткандарынан белгилүү, ал байыркы Чигу аймагынан чыгып, Ысык-Көлдү кесип өтүп, 
андан ары биз Чоң-Кемин өрөөнүндөгү Новоросийское кыштагы чендеги шаар 
чалдыбары менен окшоштуруп жүргөн түрк каганынын ордосу — Суябды көздөй 
жөнөйт. 

Бирок бул Чигу азыр Койсары чендеги суу астындагы уранды жаткан жерден орун 
алып турган дегенди биддирбейт. 

Чигу көчмөн усундардын ордосу болгон. Койсары чендеги кумдуу жээк мал 
чарбачылыгы үчүн өтө ыңгайсыз жер, ал жерде чөп да, жетиштүү өлчөмдө суу да жок. 
Койсары чендеги уранды ушул райондогу, Богатыревка кыштагы чендеги, орто 
кылымдарга таандык болушу мүмкүн (XI—XII кк.) болгон, бир кыйла жакшы сакталып 
калган байыркы конуштар менен көрүстөндөрдүн калдыктары менен бирдиктүү 
комплексти түзгөн болсо керек. Бул райондо Жогорку Барскан дубанынын 
конуштарынын бири орун алып турганы шексиз, бул жөнүндө араб жана перс тилинде 
жазган байыркы авторлор да эскеришет. Муну суу астындагы урандылардан казылып 
алынган, VIII кылымдан эрте эмес, XVI кылымдан кеч эмес болгон мезгилге таандык 
табылгалар да ырастап отурат; буга Богатыревка чендеги уранды дал келет, ал жээкке 
чыгып калган карапа материалдарга караганда, негизинен XI—XII кылымдарга таандык 
кылынат. 

Бирок Чигунун мүмкүн болуучу калдыгын каерден издөө керек? Мунун жообу, мага 
ушул аталыштын этимологиясынын өзүнөн жана Ысык-Көлдүн түштүк жээгинин 
эстеликтеринин топографиясынан табылчудай сезилет. 

Чигу — сөзмө сөз «Кызыл өрөөн» дегенди билдирет. Жети-Өгүз менен Жуукунун 
аралыгындагы капчыгайлардагы массивдерди түзгөн тоо тектердин кызыл түстө экени 
ачык байкалат. Бул капчыгайлардын ортосунда тоодон Кызыл-Суу жана Чоң Кызыл-Суу 
деп аталган суулар агып түшөт. Ушул аймакты Ысык-Көлдүн жээгинен тосуп турган анча 
чоң эмес кырка тоо кызыл түстүү келип, ал өзү менен Терскей Ала- Тоо тармагынын 
ортосундагы өрөөндү бир тарабынан курчап турат. Ушул райондо сак-усун тибиндеги 
айрым бир кыйла ири көрүстөндөр жатат. Келечекте байыркы Чигу шаарын дал ушул 
жактан, жергиликтүү калктын айтканына караганда «Орго- 
чор» совхозунун аймагында кандайдыр бир изи байкалган урандылар жаткан жерден 
издөө керектир. 

Эртерээктеги орто кылымдар мезгилинде Тянь-Шанда отурукташкан конуштар 
пайда болот. Алардын жарымы — өлкөнүн байыркы өкүмдарларынын ордолору, 
калган бир бөлүгү, негизинен, келгиндердин согуштук-соода кызыкчылыктарына 
байланыштуу пайда болгон. 



Жогорку Барсхандагы конуштар согду тибиндеги ушундай согуштук-соода конуштар 
болуп саналат, булардын көпчүлүгү 1940-ж. эле изилденип, анын жыйынтыгы басма 
сөздө чагылтылган болучу. 

Өткөн жылдарда байыркы Жогорку Барсхан дубанынын шаарларынын бири 
жатышы мүмкүн болгон Ысык-Көлдүн чыгыш жээгиндеги Жыргалаң булуңунда боло 
албадык. Картада бул булуңда «Төрт-Күл» деп аталган кыштак бар, ал эреже 
катарында, байыркы конуштардын калдыктарын билдирет. 1949-ж. бул кыштакты өтө 
кыйынчылык менен таптык. Мүнөздүү нерсе, Төрт-Күл кыштагынын азыркы 
тургундары өз районундагы бул урандылар жөнүндө эч нерсе билишпейт экен. 
Ошондой болсо да, ичинде курулуштун изи бар, төрт бурчтуу келген, урап отуруп өтө 
жайылып кеткен жалдын калдыктары кыштактын батыш четинде эле жатыптыр. 

Жыргалаң шаар чалдыбары (1,1 -сүрөт) дээрлик чарчы планда, тараптарынын 
узундугу — 275 м (түндүгү менен түштүгү) жана 330 м (чыгышы менен батышы), 
тараптары дүйнөнүн төрт бурчун карайт. Шаар чалдыбары жердин азыркы бетинен 
бир аз гана көтөрүлүп турат (1,5 м ден ашык эмес). Жалдын айланасында аңдын изи 
бар. Шаар чалдыбарынын ичинде меридиандык жана кеңдик боюнча кеткен эки көчө 
кесилишип тургандыктан туура бөлүнгөн төрт сектор байкалат. 

Турак үйлөрдүн ордунда чуңкурлар жатат. Бүткүл төрт дубалдын орто чендеринде 
дарбазалардын изи калган. 

Урандылары кээде жалдан жогору көтөрүлүп турган курулуштарда карапалардын 
көптөгөн фрагменттери (сыныктары) сакталып калган (үстүнө чыгып, көрүнөө жаткан 
сыныктар түрүндө), алар төмөнкү төрт топко бөлүнөт: 

1) б.з. 1-кылымындагы карапалардын сыныктарынын аз сандагы тобу; 
2) өтө көп кезиккен түрк-согду карапаларынын бардык тиби, алардын арасында 

бүт бойдон жана жол-жол кылып кызыл түстө жалтыратылгандары бар; кара түстөгү 
жалтырагандары да бар, бирок алар сейрек; колдо чапталып жасалган карапалардын 
жалтыратылган сыныктары бар; 

3) карапа чыгырыгында жасалып, жалтыратылбаган, оймо-чиймелери жок, карлук-
карахандар тибиндеги идиштердин сыныктары; 

4) ак ангоб менен жабылган тимурилер доорунун карапалары. 
Жалпысынан, карапалардын өңү бозомук, кунарсыз келет. Түрк-согду карапасына 

көбүрөөк көз түшөт, бул аталган конуштун VI—VIII кк. гүлдөп турганынан кабар берет. 
Жогорку Барсхандын конуштарынын бири байыркы усун турак жайынын үстүнө 
курулуп, ал тимурилер дооруна чейин жашап турса керек. 

Жумгал өрөөнүндө, Кайырма ченде райондун борбору Чаектен алыс эмес жерде 
(10 км жетпей) эки шаар чалдыбары катталды (1,3-сүрөттөр). 

Бул шаар чалдыбарларынын бири Жумгал суусунун жайылмасында урандыга 
барууну кыйындаткан саздак жерде жатат, ал чарчы түрдө, дубалдарынын узундугу 
200 м келип, тараптары дүйнөнүн төрт бурчун карайт. Жазы жал (10—15 м) 
бурчтарында тик бурчтуу мунаралар менен бекемделсе керек; мунаралар 
дубалдардын бет жагын- да тургансыйт. Чепке кирүүчү дарбаза түштүк дубалда турган 
окшойт, аны шаардын ичин карай тургузулган курулуш кайтарып турса керек. 

Урандынын үстүндө жаткан материал аз, көрксүз; X—XII кк. станокто жасалган 
идиштер басымдуулук кылат, алар жылмакай, бирок глазурланбаган, оймо-чиймеси 
жок. Айрым сыныктардын түрү боюнча алар чүйдүкүнө караганда, оймо-чийме кеңири 
өнүккөн ферганалык карапалар менен салыштырылса болот. 



 
Отурукташкан конуштар Тогуз-Торо өрөөнүндө да табылды. Мурда эле С. М. 

Абрамзон мага айткандай (мен ага Жумгал шаар чалдыбары жөнүндө берген 
маалыматы үчүн да милдеттүүмүн), мында үч шаар чалдыбары белгилүү болуп, мен 
аларды 1949-жылы изилдей алдым. 

Алда канча кечирээктеги шаар чалдыбары Казарман кыштагынын ичинде жатат. 
Андан узундугу 100 м келген түндүк, батыш жана чыгыш дубалдары жарым-жартылай 
сакталып келген. Урандынын үстүндө, тимурилер мезгилине таандык болсо керек, тик 
бурчтуу бышкан кыштын калдыктары жатат. Дубалдары жарым-жартылай губала 
менен урулуп тургузулганына караганда кокондуктар курса керек. 
Нарындын бийик оң жээгинде, Казарман кыштагынын каршысында жаткан чеп бир 
кыйла кызык (бизге паром менен өтүүгө туура келди), ал Чалдыбар деп аталат экен 
(1.4-сүрөт). Курулуштун бурчтары дүйнөнүн төрт тарабын карайт, узундугу 100 м. Анын 



бурчтарындагы мунаралар тегерек, дубалдын орто чениндегилер тик бурчтук түрүндө. 
Батыш дубалдагы дарбаза тик бурчтуу мунаралар менен корголгон. Жалпысынан 
курулуштун планы Шырдакбектин чебинин алда канча кичирээк көлөмдөгү көчүрмөсү 
десе болот. Урандынын үстүнө чыгып калган материал көрксүз, бирок чептин 
планынын Шырдакбектин чеби менен толук окшоштугу аны X—XII кк. таандык кылууга 
мүмкүндүк берет. Чептин көлөмү жана орун алып турган жери анын жергиликтүү 
мүнөзүн жана милдети — айлана-тегеректи коргоо экенин айгинелейт. 

Тогуз-Торо өзөнүндөгү Каратабылгыты (1.2-сүрөт) шаар чалдыбары Кызыл-Суу 
дарыясынын Нарынга куйган жердеги тумшукта, Нарындын тоону көздөй, Кетмен- 
Төбө тарапка бурулган жерде жатат. 

Каратабылгыты шаар чалдыбарынын дубалы чарчы келет, тараптарынын узундугу 
200 м, алар дүйнөнүн төрт жагын карайт. Урандынын үстүндөгү ачык жаткан 
материалдар түрк тибиндеги карапалардын көптөгөн сыныктары, борпоң, таштын 
күкүмдөрү аралашкан. Колго чапталып жасалган карапалардан башка да станокто 
жасалган, капталы жука идиштердин сыныктары да бар. 

Батыш жана чыгыш дубалдарында каалгалардын, түндүк жана түштүктөгүлөрүндө 
дарбазалардын издери бар. Дубалдар бир аз сыртка чыгып турган мунаралар менен 
бекемделген, сыягы тик бурчтук түрүндө болсо керек. Түндүк жана түштүк 
дубалдарында жети мунара, чыгыш жана батыш дубалдарында, бурчтагылардан 
башка сегизден мунара бар. Бурчтарында, айрыкча түштүк дубалындагыларда, 
изилдөө учурунда «чабалекейдин куйругу» сыяктанган мунара байкалды. 

Фортификацияларынын жана жер үстүндө көрүнөө жаткан материалдын негизги 
көпчүлүгүнүн өтө эскилиги чептин курулушун VI—VIII кк. таандык кылууга мүмкүндүк 
берет; бул шаарчада турмуш-тиричилик бир канча кечирээк мезгилде да уланса керек. 

Борбордук Тянь-Шандын шаар чалдыбарларынын мүнөздүү өзгөчөлүгү алардын 
планы, конструкциясы жана буюм-тайымдары боюнча батыш ферганалык аймактар 
менен ачык байкалган байланышында болуп саналат. Эгерде Жогорку Барсхандын 
конуштарынан Чүй өрөөнүндөгү шаарлардын түрк-согду салттарынын издери ачык 
көрүнсө, — бул бир аз байыркы Атбашы шаар чалдыбарында да көрүнөт, — 
Жумгалдын, Тогуз-Торонун изилденген шаар чалдыбарлары, биздин ушул эмгегибизде 
өзгөчө белгиленген Манакелди суусундагы Шырдакбек жана Чалдыбар курулуштары 
ферганалык типтеги курулуш экени шексиз. Мүнөздүү бир нерсе, борбордук тянь-
шандык шаар урандыларынын жергиликтүү калк Жети-Суунун түздүктөрүндө кеңири 
тарагандай «төрткүл» деп аташпай, «чалдыбар» термини менен аташып, төрт бурчтук 
түрүндөгү чептерди билдирүү үчүн колдонушат. 

Башка бир мүнөздүү белгиси — VI—XII кк. анчалык узак эмес мезгилдин 
чектеринде курулган бул чептердин фортификациялык системасынын жана 
конуштардын ар түрдүүлүгү болуп саналат. Бардык ушул шаар чалдыбарларында 
маданий катмар өтө жарды, карапалары бир типтүү, кооз түрдөгүлөрү эң болбоду 
дегенде үстүнө чыгып, көрүнөө жаткан материалдардын арасында жокко эсе. 
Ушулардын бардыгы, биз мында согуштук-саясый же, тагыраак айтканда, согуштук-
соода факторияларын көрүп отурабыз деп болжолдоого негиз берет, бул факториялар 
ферганалык оторлошуу агымы эки негизги ашуу аркылуу — Алабука жана Нарын 
дарыяларынын алабына Жазы аркылуу жана Тогуз-Торо ойдуңуна Көгарт аркылуу өтүп 
келген жолдорду көрсөтүп турат. 

Борбордук Тянь-Шандын Чыгыш Түркстанга оодук жаткан түштүк бөлүгүндөгү 
чептер өзгөчө активдүүлүк менен монументалдуу курулган. Биз Атбашы шаарын 



(Кошой-Коргон), Кажингарбашыны (Шырдакбек) жана Манакелди суусундагы 
Чалдыбарды айтып жатабыз. 



2. КОШОЙ-КОРГОН - БАЙЫРКЫ ОРДО-ШААР АТБАШЫ 
Эгерде биз Кочкор өрөөнүндөгү шаар чалдыбарын XI—XII кк. таандык кылсак, Тянь-

Шанда, жогоруда баяндалгандардан көрүнүп тургандай, VI—VIII кк. да, XI— XII кк. да 
дыйканчылык конуштар көп санда болгон эмес. 

Кошой-Коргон шаар чалдыбары отурукташкан типтеги бир кыйла эски эстелик. 
Жергиликтүү кыргыз калкы ал жерде Манастын легендарлуу жан-жөкөрү Кошойдун 
кенчи катылган деп эсептешет.1 Бул шаарча эң сонун сакталган (2 жана 3-сүрөт), ал тик 
бурчтуу келип, каптал жактары дүйнөнүн төрт тарабын карайт, дубалдарынын узундугу 
250 жана 280 м (чыгышы менен батышы), бийиктиги 8 м ге чейин, түбүнөн алганда 12 
м ге, бардык дубалдар бурчтары сыртка чыгып турган мунаралар (12 м ге чейин) менен 
абдан бекемделген. Дубалдар узун-туурасы 1 м ге чейинки баксадан тургузулган. Шаар 
чалдыбары райондун борбору Атбашыдан 12 км батышта, Кара- Коюн суусунун сазга 
айланган жайылмасынын үстүнкү тектирчесинен орун алган. Дубалды тургузуу ыгына 
жана ичинен табылган буюмдарга (атап айтканда, бүркүттүн сүрөтү бар нефрит мөөрү) 
караганда шаар өзүнүн пайда болушу менен VIII—IX кк. согду усталарына милдеттүү. 
Бул шаар-чеп ! түрк хандарынын ордосу болгон, анда алардын чатырлары турган, 
согуш учурунда малды киргизип, аялдар менен балдар баш калкалашкан. Бул Чоң-
Кеминдеги Суяб, Иледеги Чилик шаар чалдыбарлары жана башка бир катар ушул 
сыяктуу типтеги шаар. Ал Чүй өрөөнүнүн шаарларындай кол өнөрчүлүк менен 
сооданын борбору эмес, шаар-чеп болгон. XIV к. Ат-башы деген ат менен белгилүү 
болгон бул шаар кошумча бекемделген, мүмкүн Тимурдун өзү тарабынан бекемделсе 

 
керек. Ал шаарды түштүгү менен чыгышын, түндүк-чыгышын шагыл, кум арбын 
кошулган ылайдан согулуп тургузулган дагы бир дубал менен курчаган; түндүк 

1 Муну мурда В. В. Бартольд белгилеген (Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893-1894 
гг.СПб., 1897). 



жагынан бир бөлүгү жана батыш тарабы кошумча бекемделбеген бойдон калган, 
анткени мындагы өтө саздуу жер шаарга баруучу жолду тосуп турган. Кыязы, Тимур 
шаардын негизги бөлүгүнүн дубалын бекемдеп, ремонттоп, дарбазаларды башкача 
кылып орнотсо керек. Түштүк дубалдагы, «г» тамгасы түрүндөгү, VIII—X кк. Жети-Суу 
үчүн мүнөздүү болгон эски дарбазалар чыгыш жана батыш дубалдардан чыгарылып 
алынган дарбазалар менен алмаштырылган. Шаарчанын ичинде курулган 
монументалдуу курулуштар да ушул эле мезгилге таандык, (алардын бузулгандан 
кийинки калдыктары) дөңдөр түрүндө көрүнөт жана ошол эле мезгилге мүнөздүү 
тимурилик, бир кыйла жарды, глазурланбаган карапалар шаардын жарандык эмес, 
согуштук милдет аткарганын айтып турат. 
       Ошол мезгилдеги Ферганадан (Өзгөндөн) Тянь-Шань аркылуу Кашкарга кеткен 
соода жолу да ачык байкалат. Ал Жазы суусун бойлой Корумду же Кылдау-Бел 
ашуулары аркылуу өтүп, анан Макмал, Манакелди жана Алабука (азыркы Тогуз-Торо 
жана Ак-Талаа райондору) суулары аккан өрөөнгө түшүп келип, андан ары Байбиче-
Тоо- сун карай бет алып, чеп-конуштарга таянып жолун улайт; булардын урандылары 
азыр Коңорчок өзөнүндө, Куланак айыл кеңешине караган Манакелдинин аймагында 
жатат жана «Шырдакбектин чеби» деген аталыш менен белгилүү; андан кийин Кум- 
Белдеги Байбиче ашуусун ашып (Калкабар тоосу) жол Атбашы өрөөнүнө келип, Ат- 
башы тоосундагы Таш-Рабат өзөнүн карай багыт алат2. Бул өзөндө XV к. башында 
султан Мухаммед таштан эң сонун кербен-сарай салдырат.3 (Орто Азиядагы сейрек 
курулуштардын бири). Андан ары жол Чатыр-Көлгө келип, Торугарт ашуусу аркылуу 
Кашкарга кетет. Эмне үчүн бир кыйла жеңил Ак-Бейит жана Түз-Бел ашуулары эмес, 
дал Таш-Рабаттын транзит орду болгонун биз бул жерде 1944-ж. экспедицияда 
жүргөнүбүздө ачык билдик.4 

Байыркы жолдордун тоомунда турган Таш-Рабат кербен-сарайынын имаратынын 
планы өтө так, биринчи бөлүгүндөгү айрым турган, анчалык чоң эмес бөлмөлөр 
имараттын экинчи бөлүмүндөгү бир кыйла кеңири бөлмөлөр менен уланат. Ички 
пландын иреттүүлүгү имараттын жалпы көрүнүшүнүн жөнөкөй турпатына шайкеш 
келет. Төрт бурчтуу имараттын дубалдарынын биринин борборунан орун алган 
порталдык типтеги кире бериш босого орто-азиялык порталдык идеяны кайталайт. 
Мында тегерек арка, «пештака» кирген адамдын көз алдына кире бериште дубалдын 
эки башын догоого окшотуп кынап келип кошкон төбөсү кууш арка көрүнөт, ал 
көрчөгөлүү дубалдагы коридорго алып келет. Коридор чоң үйгө кире бериште ушундай 
эле, бирок көлөмү кичирээк төбөсү кууш аркага алып барат, ал конус түрүндөгү, төбөсү 
жалпак купол менен жабылган, муну Н. Пантусов «храм» деп атаган. Ошентип 
порталдын аркасы, көрчөгөлүү дубалга кирүүчү жана «храмга» кирүүчү босоголор 
бийиктиги бир калыпта улам жапыздай бере турган кире бериш жерлер. Кирүүчү 
жерлерди кошуп турган коридор эки дубалдын башын догоо сыяктуу ийип келип 
бириктирилген, ал полдун деңгээлинен болжол менен 1м көтөрүлгөндөн кийин, 
тактачаларды улам бирин ичкери карай чыгарып отуруп, анан 3 м бийиктикке 
жеткенде эки жактан көтөрүлүп келген тактачалар арка болуп кошулуп, бириктирилет. 
«Храмдын» үстүнө шакек сыяктуу коюлган куполу тромптордун ярусунда жатат. 

2 Н. Пантусов.Таш-Рабат. ИАК, вып. 4. 
3 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья. Фрунзе, 1943. 
4 Бул курулуштун сүрөттөлүп жазылышын биздин төмөнкү эмгегибизден кара: (Архитектурные памятники 
Киргизии). М., 1950. 



Бөлмөлөрдүн көлөмүндө да пропорция сакталган, мында ар бир кийинки бөлмө же 
отсектери, аянттары боюнча мурдагысынан 4 эсе чоң. Бул катыш кире бериштеги 
аркалар сыяктуу үч жолу кайталанган, б.а «храмдын» аянты үжүрөнүкүнөн алты эсе 
чоң; үжүрөлөр менен «храмдын» көлөмдөрүнүн пропорциясы да ушундай эле 
катышта. Бардык үжүрөлөрдүн төбөсүндөгү терезелери храмдын төбөсүндөгүдөй дал 
ортосунан орун алган. Мындан боз үйгө жана анын түндүгүнө окшоштурууну көрүүгө 
болот. Таш-Рабаттын борбордук куполу чакан бөлмөлөрдүн төбөсүнүн конструкциясын 
кайталайт. Мунун өзү борборунда кооз боз үй турган таш болуп катып калган кыштак 
сыяктуудай. 

Мына ушул маалыматтардын баары имараттын архитектурасына көчмөндөрдүн 
табитинин күчтүү таасири тийгенин айтып турат, бул — имарат орун алып турган жер 
жана ал курулган мезгил менен толук түшүндүрүлөт. XV к. — Тянь-Шанда, Могулстан 
падышалыгында кыргыздардын толук үстөмдүгү жүрүп турган кылым, XVI к. 
башындагы автор Мухаммед Хайдер айткандай: чагатайлар тукумдары түзгөн 
мамлекеттин — «Могулстандын жапайы арстандарынын» кылымы болгон. 

Ошол маалда Тянь-Шань жана анын Кашкарды Фергана жана Жети-Суу менен 
байланыштырып турган соода жолдору бүт бойдон жана толугу менен көчмөндөрдүн 
колунда болгон. Эски ордо-шаар Атбашыны бекемдеген Тимурдун бул аймактагы 
бийлиги узакка созулган эмес. 

Байыркы Атбашы шаары X к. авторлоруна белгилүү болгон (Ибн Хордадбег). 
Тимурдун тушунда бул негизги байыркы курулуш кошумча дубал менен негизинен 

чыгыш жана түндүгүнөн курчалып бекемделген, анткени чептин батыш жана түндүк-
батышын саз тилкелери курчап турган. 

Атбашы Тянь-Шандын «борбор шаары» болгон. Мында Хара Хулагунун жесири, 
каныша Эргэне-Хатундун ордосу турган. Таш-Рабат ушул район менен жана 
байыртадан эле көчмөндөрдүн сүйүктүү жери болгон Арпа жана Алабука өрөөндөрү 
менен түздөн-түз байланыштырып турган жолдон орун алган. 

Таш-Рабат Атбашы менен Арпа өрөөндөрүн байланыштыруу үчүн ыңгайлуу болгон 
Ак-Бейит ашуусунда курулбаганы бир караганда таң каларлыктай көрүнүшү мүмкүн. 
Бирок бул бекеринен эмес. Эгерде конуштардын топографиясын көңүл коюп карап 
көрсөк төмөнкүлөр белгилүү болуп чыгат: Ферганадан келаткан жолдо Алабука өрөөнү 
климаты жумшак жана дыйканчылыкка ыңгайлуу келип, Арпага караганда 
отурукташкан калктын (көчмөндөрдүн да) көңүлүн көбүрөөк өзүнө бурган. Буга 
мисалы, Шырдакбек чебинин урандылары далил боло алат. Арпанын катаал климаты 
жана жоокер көчмөндөрү кербен башыларды Алабукага караганда өзүнө азыраак 
тарткан. Кербен Алабукадан Калкабар тоосу аркылуу өтүп, Атбашы өрөөнүнүн батыш 
чегине чыгып, Кашкарга кетчү жолдо Атбашы тоосун басып өтүүгө тийиш болгон. Кайсы 
ашуу менен өтүү керек эле? Бирок кербенчилер жапыз жаткан Ак- Бейит менен Түз-Бел 
ашууларына караганда бир кыйла кыйын Таш-Рабат ашуусун тандап алышкан. Бул 
эмнеге байланыштуу болгон? Буга жоопту биз 1944-ж. ушул райондо байкоо 
жүргүзгөнүбүздө таптык. Ак-Сай өрөөнүнөн чыгып, Чатыр-Көлдүн жанынан өтүп, Түз-
Бел ашуусуна келгенде биз катуу бороон-чапкын болуп жаткан учурга туш келдик. Ат-
башынын кырларын бүт кар басып калыптыр. Бир топ эле жапыз Түз-Бел ашуусунда да 
кар боройлоп жаап жаткан экен. Атбашы тоо кыркасынын фонунда Таш-Рабат ашуусу 
гана кары жок, карайып көрүнүп турду. Сыягы бул аймактагы микроклиматтын 
кандайдыр бир жергиликтүү кубулушуна байланыштуу Таш-Рабат ашуусу кербендерге 
тоскоолдук кыла турган калың кары жок бош жатат. Таш-Рабаттын жапыз болгону 



менен калың кар басып жаткан Түз-Белде эмес дал ушул жерде курулганы ушуну 
менен түшүндүрүлөт. Ошентип, Ферганадан, атап айтканда, Өзгөндөн чыккан жол 
Арпага эмес, Алабукага, Атбашы өрөөнүнө карай кетип, андан Таш-Рабат өзөнү 
аркылуу Чатыр-Көлгө чыгып, андан Торугартка, андан Кашкарга кеткен. Дал ушул 
жолдо Таш-Рабат кербен-сарайы турган. 

Элдик уламыштар бул курулушту өзбек ханы Абдулланын, кээде Бухара эмиринин 
же, а түгүл Тимурдун ысымдары менен байланыштырышат. Элдик уламыштар боюнча 
Таш-Рабатты Римден келгендер (несториандарбы?) курган. Башка бир уламыштар 
лирикалык мүнөздө келип, бул рабатты бир баатыр өз колу менен куруп, сүйгөнүнүн 
алдында өзүнүн күчүн көрсөткөн имиш. Булардагы мүнөздүү нерсе, бул 
уламыштардын бири да бул курулушту жергиликтүү калктын иш-аракети менен 
байланыштырбайт, ал эми буга жакын жаткан Атбашы шаар чалдыбарын, 
тескерисинче кыргыздардын легендарлуу баатыры Манастын жан-жөкөрү Кошой 
баатырдын ысымы менен байланыштырып, урандыны Кошой-Коргон деп аташат. 

Бирок да Таш-Рабат жөнүндөгү бул уламыштар, муну курган усталардын батыштык, 
орто-азиялык усталар экендиги менен да түшүндүрүлүшү мүмкүн, бирок таштан 
курулган үйлөр кыргыздарда да белгилүү, мисалы, мындай курулуш Алайда бар. 
Алардын арасынан Чоң-Алайдагы Ак-Киндик аскасындагы күмбөздү белгилеп кетемин, 
бул күмбөз Курманжан даткага таандык кылынат. Таш-Рабатка окшош имаратты табуу 
кыйын. Таштан курулган, болжол менен ошол мезгилге тиешелүү имараттын Жамбыл 
шаарынан алыс эмес жерде, Ак-Чулак станциясынан түндүк тарапта 6 км аралыкта 
жатканы белгилүү, ал Акыр-Таш деп аталат. Имарат массивдүү, узундугу 3 метрден 
ашык таш блоктордон тургузулуп, бирок курулуп бүтпөй калган.5 

Акыр-Таштын борборундагы крест түрүндөгү имарат Таш-Рабаттын крест түрүндөгү 
имаратына окшош. Таш-Рабат — кербен-сарай үчүн курулган. Акыр-Таш да ошондой 
болушу ыктымал, бирок андагы бир катар көрүнүштөр изилдөөчүлөргө аны будда 
храмы катарында түшүндүрүүгө мүмкүн экенин каңкуулайт. 

Кандай максатта курулбасын, Таш-Рабат — кербен-сарай. Биз таштан курулуп, 
архитектуралык формасы боюнча Орто Азия үчүн уникалдуу болгон, көчмөн дүйнө 
чөйрөсүнө, Тянь-Шанда көчмөндөрдүн толук үстөмдүгү жүрүп турган мезгилде, 
кыргыздардын саясый үстөмдүгү орноордун алдында пайда болгон курулушка өзгөчө 
көңүл бурбай коё албайбыз. 

5 Г. И. Пацевич. Акыр-Таш. Вестн. АН КазССР, 4(49), 1949. Сал.: К.Басенов. О сооружении Тас-Акыр. Изв. 
АН КазССР, № 80, Алма-Ата, 1950. 



3. ШЫРДАКБЕК - БАЙЫРКЫ ОРДО-ШААР КАЖИНГАРБАШЫ 
Көчмөндөрдүн башка бир борбору, ордо-шаары Алабука суусунун өрөөнүнөн 

табылды. Бул өтө кызыктуу эстелик, ал жергиликтүү калктын арасында Шырдакбектин 
чеби деген ат менен белгилүү; бул чеп кыргыз баатырына таандык кылынат, анын 
өмүрү ушул эле аталыштагы элдик поэмада баяндалат. Бирок, бул уранды 
Шырдакбектен алда канча мурдагы чептин урандысы экени аныкталды (поэма XVIII к. 
акыры ченинен эрте эмес убакта түзүлгөн) жана курулуштун жөн гана Шырдакбекке 
таандык кылынып жүргөнү айдан ачык болду (4 жана 5-сүрөттөр). 

Шырдакбек чебинин урандысынын тарыхый маанисинен башка да, мунун жанында 
ачылган бүткүл комплекс да өзгөчө кызыгууну туудурат. Бул комплекс 1945-ж. 
экспедиция тарабынан ачылып, изилденген отурукташкан типтеги бир катар конуш- 
тардан турат, атап айтканда, алар төмөнкүдөй: 1) «Шырдакбектин чеби», 2) чептин 
түштүк жагындагы ага жакын жаткан төрткүл, 3) төрткүлдүн түштүгүндөгү дөбө, 4) 
төрткүл тибиндеги анча чоң эмес конуш, жарым-жартылай бузулган, чептен 1 км четте 
жатат. 

Бул комплекстин конуштарынын негизги тибин мүнөздөй турган маалыматтарды 
келтиребиз. 

Шырдакбек чеби Алабука өрөөнүн меридиан багытында кесип өткөн чоң эмес 
дөңсөө жерде турат. Өрөөн бул жерде кескин түрдө кууш тартып кетет. Өрөөндүн ОСО 
атындагы колхоз жайгашкан чеп турган чыгыш бөлүгү бир кыйла кеңири болсо, чептен 
батышты карай ал кескин түрдө кууш болуп кетет. Мына ушул кууш жерде чеп турат, 
сыягы, мунун стратегиялык мааниси болсо керек. Түндүгүнөн Алабуканын бийик жээги 
өтөт, батышында терең сай бар, түштүгүндө анча бийик эмес тоо тармактары жатат. 
Чеп тик бурчтуу, дээрлик чарчы келет, капталдары дүйнөнүн төрт тарабына карайт. 
Түндүк жана түштүк дубалдарынын узундугу 120 м, чыгыш жана батыш тарабы 117 м. 

Чептин дубалдары жакшы сакталган. Алар ылайдан согулуп куюлган, узундугу 
1 мден ашыгыраак келген блоктордон тургузулган, сакталып калган дубалдын 
бийиктиги 6 м, бирок, сыягы, эң жок дегенде дагы үчтөн бирге бийик болсо керек. 
Дубалдардын түбү жогору жагына караганда бир аз калың, ошондуктан алар кесилген 
жеринде трапеция түрүндө көрүнөт. Дубалдын түп жагынын калыңдыгы 6 м, үстү жагы 
2 мден 4 мге чейин. Дубалдын ички бети тик келип, сырты бир кыйла жантайыңкы. 
Чептин бурчтарында дубалдын бийиктигиндей, үстү жагынын диаметри 8-9 м калың 
мунаралар бар. Батыш жана түндүк дубалдарынын бет жагында үчтөн мунара 
 



 
тургузулган: алардын бири өтө калың, орто ченинде, дубалдан 12—15,5 м алдыга 
чыгып турат, кесилген жеринде 5 жана 5,5 м. Борбордук мунаранын эки тарабына 
симметриялык түрдө дагы бирден мунара орнотулган, ал дубалдан 5—6,5 м алга 
чыгып турат, кесилген жери ар бириники орто эсеп менен 5 м. 



 
Батыш жана түндүк дубалдарындагы кичине мунаралардын көлөмү жана турган 

жеринин көрүнүшү мына ушундай. Түштүк жана чыгыш дубалдарда борбордук 
мунаралар көзгө урунат, аларда каалга жана дарбаза бар. Ушундан улам чыгыш 
дубалдагы мунаранын туурасы 24 м, анын 8 метри дубалдын ичи менен өтөт. Ошентип 



мунара эки пилондон тургансыйт, алар дубалдын бетинен 13 м алга чыгып турат. 
Түштүк дубалдын борбордук мунарасынын туурасы мында да 24 м, өтө турган жери 4 
м, сыягы дарбаза эмес, каалгага ылайыкталса керек. Ошентип чепке түштүк жана 
чыгыш дубалдардагы кубаттуу эки пилон — мунаранын ортосунан кирген. Батыш жана 
түндүк дубалдар туюк. 

Азыркы учурда топурак толуп калган массивдүү мунаралар бузулганга чейин, 
сыягы, ичи көңдөй болсо керек. Бул жөнүндө сакталып калган бир нече согуштук 
көзөнөктөр айтып турат, алардын үстү жагы кууш, ылдыйы жазы келет (бийиктиги 45 
см, түп жагынын кеңдиги 15 см, кууш жагы — 5 см). Чыгыш дубалдын бетиндеги, 
түштүк-чыгыш мунарада согуштук көзөнөктөр бүтүн бойдон сакталып калган. 
Мунаралардын ичинин көңдөй болгонун түндүк-батыш мунарадагы оюлган жеринен 
анын ылдый түшүп калган төбөсү (свод) көрүнөт. Дубалдын үстүнө парапет (тосмо) 
орнотулса керек. Дубалдын үстүнкү кыры тиштер менен корголгон, тиштердин ортосу 
иш жүзүндө согуштук көзөнөктөр катары пайдаланылган. Жылчык түрүндөгү согуштук 
көзөнөктөр, сыягы, бакса блокторунун ортосунда турса керек. Дубалдардын бети 
абдан тегиз сүрүлгөн, бирок бакса блокторунун ортосундагы жылчыктар бир кыйла 
ачык болгондуктан (10—20 см), дубалдар гофрирленген сыяктуу болуп көрүнөт. 

Чептин дубалдары бир нече жолу оңдолгон. Бул жөнүндө дубалдардын адатта түп 
жагындагы, дубалдардын туюк тараптарындагы, мисалы, түндүк-батыш мунарадагы 
тешиктер айтып турат. Тешик эки өлчөмдөгү чийки кыш менен бекитилген (32x16x8 см 
жана 28x14x5 см). Кыштардын ашташкан жериндеги жылчык 3 см ге чейин жетет. Ушул 
типтеги чийки кышты биз IX—X кк. карлук мезгилинин курулуштарынан жолуктурган 
элек, мүмкүн мунун биринчиси ошол мезгилде ремонттолгондур. Дубалдардын 
түбүндө, айрыкча түштүк жана чыгыш, түндүк-батыш мунаралардын жанында 
бышырылган кызыл кыштардын көп сандаган сыныктары жатат, алардын өлчөмү 
болжол менен 25x25x4,5 — 5 см деп айтса болот. Бул кыш Жети-Суудагы карахандар 
мезгилинин курулуштары үчүн мүнөздүү. Мүмкүн, чептин пайташы XI— XII кк. бышкан 
кыш менен бекемделгендей, кийин аларды жергиликтүү калк алып өз керегине 
жаратышса керек. Жергиликтүү калктын чептин аймагынан табылган суу жүгүртүлүүчү 
карапа түтүктөр жөнүндө айткандарын белгилеп кетүү керек. 

Чепти ремонттоо үчүн пайдаланылган курулуш материалдар IX—XII кк. жөнүндө 
кабар берет, бирок чептин өзүнүн курулушун алда канча эртерээктеги мезгилге 
таандык кылса болот. Чептин дубалдарынын баксадан тургузулушу, коргонуучу 
мунаралардын көбүрөөк алга чыгып турганы, курулуштун жалпы планы бул курулушту 
VI- VIII кылымдарга таандык кылууга мүмкүндүк берет. Чептин XIII кылымда турганы 
жөнүндө маалымат жок. Чептин жашоо мезгилинин ушул чектери жөнүндө анын 
айланасындагы курулуштар да айгинелейт. 

Чептин айланасында, дубалдан 20 м алыста жазылыгы 20 м жеткен аң бар, бул 
аңдын сыртында, түштүк дубалдан 60 м аралыкта чарчы түрдөгү төрткүл турат, анын 
капталдары дүйнөнүн төрт бурчун карап, алардын узундугу 50 м че келет. Түштүгүндө 
60 м аралыкта дагы бир катар дөбөлөр бар, алар катар болуп тизмектешип жатат, 
болжол менен 100 мге созулат. Дөбөлөр — сепил тибиндеги жалгыз турган үйлөрдүн 
урандылары. Бул дөбөлөрдүн үстүнөн V—VII к. Фергана үчүн мүнөздүү келген, 
кечирээктеги кушан тиби деп аталган карапалар жолукту. Булар өтө одуракай, колдо 
чап- талып жасалган, сырты боз, ичи кызгылтым келип, таш күкүмдөр аралаштырылган, 
шыбактын изи бар. Ак ангобдун үстүнөн кызыл боёк менен сырдалып, кызыл түстө 
жалтыратылган карапа идиштердин сыныктары да табылды. Дөбөлөр бул оазистин 



эң байыркы үйлөрү экени ачык жана мында ушул чепти кургандар жашашса керек. 
Төрткүл азыркы кыргыздардын мүрзөсү болуп калган. Төрткүлдү курчаган жал анчалык 
бийик эмес, 2 м дей келет. Төрткүлдүн ичи курулуш таштандылары жана маданий 
калдыктар менен толтурулган. Мында чыгырыкта жасалган карапалар басымдуулук 
кылат. Сыныктардын сынган жери нык келип, кызгылтым жана кызыл түстө, ак ангоб 
менен жабылган. Оймо-чийме сейрек, негизинен оюлуп түшүрүлгөндөр, идиштерде 
бир өңчөй окшоштуктар жокко эсе. Мындай карапа X—XII кк. Жети-Суунун чет-
жакасындагы элеттик аймактар үчүн мүнөздүү болгон. 

Дөбөлөр менен төрткүлдөрдөн айырмаланып, чептин ичинде маданий калың 
катмардын изи жок. Чептин ички таманы тегиз, түз, мында байыркы курулуштардын 
изи дээрлик жок, жер айдалганына карабастан анын үстүнө чыгып калган материал да 
жокко эсе. Мында монументалдуу курулуш болгон эмес, адамдар чептин ичинде 
чатырлар менен боз үйлөрдө жашаган. Бул чеп атактуу көчмөндөр үчүн, мүмкүн Тянь- 
Шандын түрк кагандары үчүн тургузулса керек. Аз сандагы, үстүнөн табылган 
карапалар мезгили боюнча дөбөлөр жана төрткүлдөр менен байланышы бар экенин 
көрсөттү. Курулуштардын конструкциялык ыктары даушунун эле өзүн айтып турат. Биз 
жогоруда Шырдакбек чебинен чыгыш тарапта, 1 км ыраак ченде анча чоң эмес, 
жарым-жартылай бузулган конуш жөнүндө эскерткен элек. Бул жерден кушан 
тибиндеги карапа жана көп сандагы чала фабрикаттар менен шлактар табылды 
(шлактар дөбөлөр менен төрткүлдөрдүн аймагынан да жолукту). 

Шырдакбек шаар чалдыбарында экспедициянын аткарган бир иши — шурфтар 
жөнүндө бир нече сөз айта кетели. 

1949-жылы шаар чалдыбарынын ичи чөбү жок такыр болгондуктан анын 
пландаштырылышын байкоого мүмкүндүк берди, 1945-ж. мындай мүмкүнчүлүк жок 
эле. Дубалдын ичи бир катар көтөрүлүп турган аянттарга бөлүнгөн. Анын үстүнөн бир 
кыйла көп санда археологиялык материалдар чогултулду (ири темир жебелер, ат 
жабдыктар кооздолуучу күбөктөр), алар биздин мурда айткан, шаарчанын жашоо 
мезгили X—XII кылымдарга туура келет деген божомолубузду ырастады. Бирок 
аянттын үстүңкү бет түзүлүшү мында турак үйлөр болгон деп айтууга негиз бербеди, 
анткени анда мүнөздүү ой-чуңкурлар, турак жайлардын ураган дубалдарын билдирип 
турган жалдар жок. 1945-ж. биз тараптан айтылган, мында фундаменталдуу 
курулуштар болгон эмес, жөн гана чатырлар менен боз үйлөр турган деген 
божомолубузду текшерүү үчүн урандынын ар кайсы горизонттору боюнча жана ар 
башка аянттарында үч шурф менен казып көрдүк. Шурфтар биздин эң алгачкы 
болжолдообузду толук ырастады. Аянттардын жанындагы жерлерде 0,40—0,60 м 
тереңдикте очоктун жука катмарлары калган, мындан башка да темирди иштетүүнүн 
издери, андан арыраак кумдуу-чополуу борпоң топурактар жолукту. Бир кыйла 
тереңирээк, көрүнүшү чарчы келген чуңкур, сыягы, хауз болсо керек; ага суу карапа 
түтүк менен жеткирилген; жергиликтүү калк андай түтүктөрдү бир нече жолу 
табышкан. Өйдөрөөк жаткан аянттар эч ким тийбеген кыртыш экен. Чуңкурлардын бир 
бөлүгүндө дубал тургузуу үчүн кыш жана бакса даярдалса керек. 

Материалдык маданияттын табылган эстеликтерине таянсак, анда бул оазистин 
пайда болушу менен өнүгүшүнүн негизги этаптары ачык болуп калат. Сыягы, VII к. 
Фергана тоо кыркасы аркылуу Өзгөн тараптагы Өзгөн-Жазы-Алабука трассасы боюнча 
Фергананын отурукташкан дыйкан жана кол өнөрчү калкынын канчадыр бир бөлүгү 
бул тарапка келип турушса керек; бул трасса Ферганадан Кытайга кетчү байыркы 
кербен жолдун бир бөлүгү болгон. Муну далилдөөчү эстеликтер катарында үй- 



дөбөлөрдүн жана оазистин чыгышындагы калдыктарды көрсөтсө болот. Бул 
конуштарды мекендегендер кол өнөрчүлүк менен соодадан башка да мында 
дыйканчылык менен шугулданышса керек. Бул аймакта жана Нарын боюнча бир катар 
жерде (Ку- ланак, Үгүт) азыр да бакча өсүмдүктөрү — дарбыз, коон ж.б. өстүрүлүп келе 
жатат. Алгач соода факториясы гана болгон конуштар кийин кол өнөрчүлүк-
дыйканчылык оторлорго айланган. Ферганалык курулушчулардын колу менен Тянь-
Шандын ээлери — түрк кагандары үчүн болжол менен ошол эле мезгилде (VII—VIII кк.) 
Шырдак-бек деген ат менен уранды түрүндө сакталып калган өзгөчөлүү ордо-шаар, 
чеп-ордолор курулган. 

Негизги конуштун — чептин кожоюндарынын колдоосу аркылуу ферганалыктардын 
отору пайда болуп, өсүп отурган, алар төрткүл түрүндө өзгөчө маалаларды курушуп, 
аны, чептин дубалдарына барабар эмес, чакан жалдар менен курчашкан. Бул маала 
сыягы табылган карапаларга караганда, X—XII кк. тургузулган окшойт. Оазис эки жолу 
ири кыйраткыч чабуулга же мүмкүн камалоого дуушар болгон, андан кийин чеп 
ремонттолгон (акыркы жолу — XIII к). Бул оазистеги турмуш моңгол жапырыгынан 
кийин токтосо керек, анткени ал жерде XIII жана андан кийинки кылымдарда жашоо-
турмуш болгонун далилдей турган эч кандай маалымат жок. 

Шырдакбек оазиси кербен жолдордун тоомунда пайда болгон. Бул жактан жол 
Жаман-Даван ашуусу аркылуу Жаман-Тоосуна, андан Арпа өрөөнүнө барат, ошондой 
эле, Байбиче-Тоо жана Калкабар тоосу аркылуу Атбашы өрөөнүнө түшүп, андан Кочкор 
өрөөнү аркылуу Ысык-Көлгө же Чүй өрөөнүнө чыгат. 

Тянь-Шанды ферганалык оторлоштуруу Алабука суусунун агымы боюнча гана тарап 
тим болгон эмес. Биздин колубузда болгон археологиялык маалыматтар, ал оторлошуу 
Тогуз-Торо өзөнүнө жана Кетмен-Төбөгө (азыркы Тогуз-Торо жана Токтогул райондору) 
чейин келип жеткен деп айтууга мүмкүндүк берет. Бирок Алабукадагы ферганалык 
оторлуктар «эл аралык» мүнөзгө ээ болуп, дал Фергана-Синьцзянь жолунда турган, ал 
эми бир кыйла түндүгүрөөктөгү оазистер, ал түгүл Тогуз-Торо тибиндеги оторлуктар 
алда канча чектелген мүнөздөгү, борбордук тянь-шандык масштабдагы оторлуктар 
гана болгон. 

Биз 1944, 1945 жана 1949-ж. экспедициялардын учурунда чогулткан фактылар Тянь-
Шань байыркы мезгилде эле Фергана менен тыгыз байланышта турганын да көрсөттү; 
Согду Чүй өрөөнү жана Ысык-Көл үчүн кандай роль ойносо, Фергана да Борбордук 
Тянь-Шань үчүн ошондой эле ролду ойносо керек. Бирок өз ара маданий алакалар 
жөнүндөгү маселеге биз дагы кайрылабыз. 



4. МАНАКЕЛДИ СУУСУНДАГЫ ЧАЛДЫБАР ИМАРАТЫ 1 
Алабуканын жогорку агымы ченде, ага Манакелди суусунун сол куймасы кошулган 

жерде, жергиликтүү калкка Чалдыбар деген ат менен белгилүү болгон имарат өтө 
кызыгууну жаратат. (6—9-сүрөттөр.) 

Имарат Фергана тоосунун чыгыш боорунда, жол Жазы ашуусу аркылуу Ферганага-
Өзгөнгө кеткен ченде турат. Имараттын түштүгүнөн Манакелди суусун бойлой, Ак-
Мойнок жана Ой-Кайың ашуулары аркылуу Тогуз-Торого байыркы жол өтөт. Ала- 
буканын ылдый жагынан жол жолдордун тоомунда турган Шырдакбек чебине келип 
такалат, ал жол Борбордук Тянь-Шанга жана Атбашыга карай кетип, Нарын 
дарыясынын өрөөнү менен түштүккө багыт алып, Жаман-Даван ашуусунан Арпа 
өрөөнүнө түшүп, андан Ак-Сайга, андан Торугарт ашуусу аркылуу Чыгыш Түркстанга 
кетет. 

Ошентип, Манакелди суусундагы Чалдыбар жана Шырдакбек Борбордук Тянь- 
Шандын батыш бөлүгүнүн бардык эң башкы жолдорду, атап айтканда, Ферганадан 
Чыгыш Түркстанга кеткен жолдорду тосуп турган. 

Чалдыбар азыр суусуз, кургак тегиз аянтта турат. Анын жанында азыркы кыргыз 
көрүстөнү орун алган, анда кызыктырбай койбой турган бир нече күмбөз бар. 
Чалдыбардын айланасында — пландаштырылган аянт, курулуштардын жана бети 
арыктар менен кесилген дыйканчылык аянттарынын калдыктары жатат. Имарат бир 
кыйла жакшы сакталган. Айрыкча анын дээрлик бүтүн бойдон турган гофрирленген 
дубалына көз түшөт. 
 

1 Биринчи жарыяланышын биздин төмөнкү макалабыздан кара: «Архитектура республик Средней Азии», 
М.,1951. 



 
Планы боюнча бул — төрт бурчтуу имарат (түндүк жана түштүк дубалдарынын 

узундугу 57,85 м, чыгышы менен батышыныкы — 59,80 м), бурчтары дүйнөнүн төрт 
бурчун карайт. Курулуш түрдүү көлөмдөгү чийки кыштан тургузулган; бир аз сүйрүрөөк 
келген кыш көп учурайт (36x18x6 см), ушул кыштан имараттын ички дубалдары 
тургузулган, айланып өтүүчү коридордун төбөсү да негизинен ушундай кыштын 
жарымы менен жантайыңкы абалда коюлуп жабылган. 



Сырткы дубалдар пайташына ылайдан согулуп тургузулуп, андан кийин сүйрүрөөк 
келген кыш менен чети сыртка чыгарылып коюлган, андан жогоркусу узунунан кеткен 
сокмо блоктор менен тургузулган. 
Блоктордун өлчөмдөрү 37—40x60 жана 44x67 см келет. Түндүк дубалында бир катары 
блок, экинчи катары кыш менен кезектелип көтөрүлгөнү ачык байкалат. Топуракка 
саман көп кошулган. Түштүк-чыгыш жана түндүк-чыгыш мунаралар блоктордон 
көтөрүлгөн, мунаралар тегерек планда, диаметри 3,50 м, сыртка 1,55 м ге чейин чыгып 
турат. Мунаралардагы блоктор майдараак (58x58 см). Түштүк-чыгыш мунарада 
согуштук көзөнөктөрдүн изи бар (15x15 см). Дубал туурасынан караганда эки бөлүккө 
бөлүнөт: ылдый жагы 2 м ге чейин калың (ушул бийиктикке чейин ал бир аз 

 



 
жантайыңкы келет), андан кийин, гофр жок жерде ал баскычты пайда кылып, андан 
ары дагы 1,76 мтс чейин жогору карай түз көтөрүлөт. Ал эми гофр бар жерде дубал 
жогору карай жукарып кеткен. Дубалдын бир кыйла жакшы сакталган жеринин 
бийиктиги 4,70 м. Дубалдын маңдайкы бети гофр менен кооздолгон. Түндүк дубалда 
алар баарынан жакшы сакталган. Алар да кыш менен блоктон тургузулган. Гофрлар 
кош-кошу менен коюлуп, алардын ортолору тегиз келип, жазылыгы 1,25 м ди түзөт. 



 
Гофрлар дубалдын түз бетинен 18—19 см ге сыртка чыгып турат, алардын жазылыгы 
0,90 м, ортосундагы аралык 15 см. Гофрлардын бири бирине жакын турган жактары 
жумуру келет; «тышкы» дубалдын тегиз бетине каратылган жагы тик бурчтук түрүндө. 
Гофрлар дубалдардын жалпы бийиктигинен жогору көтөрүлсө керек (азыр алардын 
бийиктиги 50 см ге жетет), алар калыңдыгы 0,85 м келген парапетти (тосмону) түзүп 
тургансыйт, айтмакчы, алардын аралыгындагы жылчыктар өзгөчөлүү согуштук көзөнөк 
катарында кызмат кылса керек. Үстү жагында дубалдын жазылыгы 1,10 м келет. 
Түндүк дубалда бардыгы болуп 25 гофр сакталып калган. Батыш дубалдагы 
гофрлардын мүнөзү башкачараак, мында биринчиден алардын эки тарабы тең жумуру 



келет, экинчиден, алардын ортосу дубалдын тегиз бети менен бөлүнбөй бири-бирине 
түздөн- түз катар турат. 

Урандынын ичинде бул курулуштун пландаштырылышынын көрүнүштөрү 
төмөнкүчө: түндүк жана түштүк дубалдарда имараттын ички бөлүгүнө түз кирип бара 
турган дарбазалар орнотулган. Чыгыш жана батыш дубалдарында да ички бөлүгүнө 
алып бара турган каалгалар турган окшойт. Дубалды бойлото имаратты коргоочулар 
айланып өтө турган, жазылыгы 1,50 м келген кошумча коридор бар. Ал да, башка 
курулуш- тардай эле, сүйрүрөөк келген кыштан тургузулган. Коридордун төбөсү чарчы 
кыштын жарымы менен кыйгачталып коюлуп отуруп, эки дубалдын башын кошуп, 
жарым жумуру түрдө жабылган. Имаратка кире бериште коридорлор чакан «күзөткүч» 
бөлмөлөр менен тосулат. 

Коридорлордон нары сүйрүрөөк түрдөгү, өлчөмү орто эсеп менен 5x3м келген 
турак бөлмөлөр кетет. 

Курулуштун калган бир катар калдыктарын туш тарабы 3,60м ге чейин чарчы 
аянттар түзөт. 

Акырында келип борборунда туура төрт бурчтук түрүндөгү чуңкур бар. Бул 
чуңкурдун бурчтарында узун-туурасы орто эсеп менен 4,50 м келген курулуштардын 
изи жатат. 

Чуңкурга түшө турган эки кеңири баскыч бар. Чуңкурдун түпкү бурчтары тик эмес. 
Бул чуңкур бизге бассейн-хауз сыяктуу көрүнгөнсүйт. 

Урандынын жана айланадагы жердин тегиздигин текшергенибизде аянттын 
түштүккө карай бир аз көтөрүлүп турганын билдик, хаузду суу менен толтура турган 
арык ошол тараптан келсе керек. 

Хауздун айланасында турак үйлөрдүн дубалдарына туурасынан турган 
дубалдардын калдыктары ачык байкалат. Булар айванканалардын калдыктары болсо 
керек. 

Курулушта карапалар өтө сейрек учурады, көрүнүшү да начар. Негизинен булар 
станокто жасалган, капталдары жука идиштердин сыныктары, алар эртерээктеги 
мезгилдин карапасы окшойт, анткени кызыл түстө жалтыратылгандары жолукту. 
Өзүнүн тиби боюнча карапа VI—VIII кылымдарга таандык кылынса болот жана 
булардын ферганалык экени анык. Карапалардын арасында шөкөттөлүп, кооздук үчүн 
жасалгандары учурабайт. 

Курулуштун планы да өзгөчөлүү келет: анда «сарай тибиндеги» өзгөчөлөнүп турган 
имарат жок, бардык имараттар көлөмү жана пландаштырылышы боюнча бир типтүү 
келип, алар бир өңчөй калыпта кайталанат. 

Бул курулуш — турак үй, бирок коргонууга да ылайыкталып тургузулган, муну 
бекемделген дубалдар, мунаралар жана коридорлор айтып турат. Жалпысынан бул ак 
сарай же хандын ордосу эмес, бекемделген рабат, бекеллделген кербен-сарай. Кыязы, 
бул жерде жергиликтүү тянь-шандык окүмдарлардын карамагындагы согуштук-саясый 
жана соода факториялары менен ишибиз болуп жатат окшойт, бирок бул батыштык, 
балким, ферганалык усталардын колу менен тургузулган. 

Чындыгында да, бардык мүмкүн болуучу окшоштуктар бизди батышка, Орто Азияга 
алып барат. Мисалы, Термездеги Кырк-Кыз имаратын белгилеп кетем, бул көп 
жагынан Чалдыбардын курулушу менен окшош келет. Буларда планынын төрт бурчтуу 
болгону, бурчтардагы жумуру мунаралар, ички имараттардын көптүгү, алардын 
борбордук имаратты айланта жайгаштырылганы сыяктуу өзгөчөлүктөрү дал келет. 
Кыштардын биринин стандарты да дал келет — Кырк-Кыз имараты 30x30x5,4 см 



өлчөмдөгү кыштан тургузулган. Кырк-Кыз менен Чалдыбардын планында алардын 
коридорлорунун системасы да жакын, ырас, биринчи имаратта ал көлөмдүү бирдей 
болгон бөлмөлөрдү бириктирүү үчүн гана кызмат аткарган. Б. Н. Засыпкин, «согуштук-
чептик белгилеринин жоктугу Кырк-Кыз өтүп-кетип жаткан зыяратчылар менен 
жолоочулардын убактылуу тынч эс алуучу жайы болгон деп эсептөөгө негиз берет» деп 
жазат.2 

Ошентип, Чалдыбардын Кырк-Кыз менен, VIII—IX кк. имараты менен, жана да 
Термездеги чийки кыштан курулган башка имараттар менен да көптөгөн 
окшоштуктары белгиленгени менен (чарчы кыштын стандарттарынын дал келгенине 
чейин У бирдей толук окшоштукту келтире албайбыз. Мындагы окшоштуктардан 
тышкары турган нерсе катарында, баарынан мурда: Чалдыбарда чеп менен турак 
үйдүн элементтеринин айкалышын, дубалды тургузуунун конструкциясынын 
өзгөчөлүгүн (баксадан жана чарчы жана сүйрүрөөк келген эки стандарттагы кыштан) 
жана гофранын колдонулушун көрсөтүүгө болот. 

Гофрленген дубалдардын ар түрдүү типтери Согдуда (Рабат-и-Малик), Мервде 
жана Хорезмде да белгилүү. Биздин Чалдыбарга баарынан мурда Кызыл-Кала 
комплексиндеги мервдик курулуштардын гофрленген дубалдары жакын келет, булар 
өзүнүн көлөмү боюнча Чалдыбардын батыш дубалдарындагы гофрлар менен дал 
келет.3 

Хорезмде да Тешик-Каладагы турак жай сепилинин гофрленген дубалы ушундай 
эле ири кыштан тургузулган (35x35x8 см). Мында имараттын түп жагы массивдүү 
келип, гофрленген жогору жагы бир кыйла жукарып кеткен жери Чалдыбардын 
конструкциясын бир аз эске салат. Чалдыбардын түндүк дубалынын кесилиши бул 
жагынан Тешик-Каланын дубалынын кесилиши менен окшош. Бирок Чалдыбардын 
гофрунун тиби жарым багана түрүндө болгон мервдик жана хорезмдик гофрлардан 
кескин айырмаланат. Мервде (Кыз-Кала, 5-имарат, Шахриарк) жарым баганалардын 
сырткы, бир кыйла дөмпөйгөн жери бир аз кесилип салынган. 

Башка бир мүмкүн болуучу окшоштуктардан каре планы боюнча курулган Тали- 
Барзудагы4 курулушту, негизинен, А.Тереножкин тарабынан казылган Ак-Тепедеги 
курулуштардын жана курулуш материалдарынын калдыктары боюнча Чалдыбарды 
эске салган окшоштуктарды көрсөтүп кетебиз.5 

Баарынан мурда бардык ички имараттардын айланасында согуштук-чептик 
милдетти аткара турган коридорлордун бар экенин белгилегим келет. Имараттардын 
бурчтары кошумча жумуру мунаралар менен бекемделген. Коридорлордон туш 
тарапка тик бурчтуу имараттар кетет. Негизинен, жалпы жана айрым бир жеке 
көлөмдөр дал келет (биз аларды бир аз жалпылап беребиз): 

 
  Ак-Тепе Чалдыбар 
Капталдардын узундугу  45-50 м 58-60 м 

2 Н. М. Бачинский. Сырцовые здания древнегоТермеза.Труды ТАКЭ,т.Н, стр. 201. 
3 В. Пилявский. Сырцовые сооружения древнего Мерва, новые исследования по истории архитектуры 
народов СССР. Сообщ. Инст. истории и теории архитект. АН СССР, № 8, 1947,стр. 60,рис 12.Сал.стр. 64,рис 
18. Кара.:ошонуку эле. «Гофрированные постройки Средней Азии» (Архитектура СССР, N° 5,1941). 
4 Г. В. Григорьев,ТОВЭ, II. 
5 А. Тереножкин, өзгөчө В.Воронинанын макалаларын кара: Труды Института истории и археологи» (МАУ, 
т. I. Ташкент, 1948). В. Воронинанын макаласын салыштыр: КСИИМК, 28. 



Коридордун кеңдиги  2 м 1,90 м 
Бөлмөлөрдүн 
көлөмдөрү 

 2x5 м 3x5 м 

 
Кышты коюу системасы да дал келет, мында кыш узун жагы менен туурасынан 

кыналган, бирок негизгиси — бакса менен кыштын айкалыштырып коюлганында. 
Бакса менен тик бурчтуу кыштын көлөмү Ак-Тепеде Чалдыбардагыга караганда 
ирирээк. Коридорлордун төбөсүн жарым кыштарды жантайтып коюу ыгы менен 
жабылганы да Ак-Тепедеги менен бирдей. Курулуш материалдарына келсек VIII—X кк. 
курулушу Мунчак-Тепедеги кыштын тик бурчтуу стандартына баарынан жакын.6 

Ферганада биз VI—VIII кк. катмарында жаткан Касандан казылып алынган баксанын 
стандартына жакындыгын белгилей алабыз (1948-ж. биздин казуубуз боюнча). 

Жогоруда тандалган окшоштуктар көрсөткөндөй Орто Азияда Чалдыбар 
курулушуна толук параллель жок Ташкен оазисиндеги VI —VI11 кк тиешелүү Ак-Тепе 
курулушу менен көбүрөөк жакындыгы байкалат, алар: айрым көлөмдөр, жумуру 
мунаралар, имаратты айланып өтүүчү коридорлор, коридорлорго ыктаган 
бөлмөлөрдүн планы, коридорлордун төбөсүн жарым кыштардан жантайта коюп жабуу 
ыгы, кыш коюунун конструкциясы — тик бурчтуу кыштардын бакса менен 
айкалыштырылышы. Стандарттык көлөмдөрү боюнча ферганалык курулуш 
материалдар да Чалдыбардын материалдарына жакын. Мындан келип, Чалдыбарды 
тургузган архитекторлор менен курулушчулар өздөрүнүн теги боюнча Фергана—
Ташкен чөлкөмдөрү менен байланышы бар адамдар экени ачык көрүнөт. 

Гофрлөө системасы, иш жүзүндө ар кандай салыштыруудан сыртта турат. Биз 
жогоруда көрсөткөндөй, мервдик да, хорезмдик да окшоштуктар бизди канааттандыра 
албайт. Мындан келип, биз Чалдыбар курулушунун ферганалык архитектурага 
жакындыгы жөнүндө айта алабыз. Гофрлар анын өзгөчөлүгү болуп саналат жана ал 
азырынча Орто Азиядагы арабдарга чейинки архитектуранын уникалдуу көрүнүшү 
катары кала берет. Биз келтирип жаткан окшоштуктар, негизинен, VI—VIII кылымдарга 
таандык, айрым бир учурда гана бул чектерден эки кылымдан ашпаган мезгилге чыгып 
кетүүлөр болушу мүмкүн. Биздин имаратыбыз менен VI—VIII кылымдардагы Ак-
Тепенин окшоштуктарынын көпчүлүгү (кыштын бир кыйла майда стандарты) бизге бир 
кыйла так дата катарында VII—VIII кылымдардын экинчи жарымын көрсөтүүгө 
мүмкүндүк берет. Дал VII кылымдын экинчи жарымы деп баса белгилеймин, минтип 
айтууга түздөн-түз тарыхый негиздер бар. Бул мезгил Тянь-Шань менен Фергананын 
саясый тагдырлары активдүү түрдө айкалышкан мезгил болгон; мындан мурдараак 
мезгилде Тянь-Шандын маданий турмушуна ферганалык калктын активдүү 
аралашышын күтүү мүмкүн эмес эле. Биз Орто-Азиядагы бул эң ажайып, айрым бир 
жактарынан уникалдуу келген курулуштун пайда болушунун датасын VII кылымдын 
орто ченинен эрте эмес мезгилге таандык кылабыз. В. В. Бартольд урандыны карап 
чыкпай туруп, бул курулуштунбу же Шырдакбектин чебининби датасын бир аз 
башкачараак белгилейт. Петровскийдин байыркы Атбашы азыркы ордуңда эмес, 
андан түндүк-батыш ченде, Алабука суусунда, азыр Куланак деп аталган уранды 
жаткан жерде, б.а эски ордунда турган (кыргызча айтылышы боюнча бул сөз  

6 В. Л. Воронина. Приемы строительства доарабского периода в Средней Азии, КСИИМК, XXVIII, стр. 104, 
рис. 285. 



( ) деп айтканын сынга алып, В. В. Бартольд алабукалык чептердин 
курулушун «Тарихи Рашидинин» текстинин негизинде XV к. таандык кылган.7 

Бирок В. В. Бартольд Шырдакбектин чеби менен Манакелди суусундагы Чалдыбар 
урандысын айырмалаган эмес. Төмөнкү Алабукадагы Шырдакбектин чеби жөнүндө эч 
нерсе айтпай, ал мындай деп жазат. «Мен сүйлөшкөн кыргыздар Алабукадагы 
(Манакелди өзөнүндөгү) чептин негизделишин Шырдакбек баатырга таандык 
кылышат; бул жер жөнүндөгү уламыш, биз көргөндөй, чүйлүк кыргыздарда да бар 
[кара: стр. 24 — мында Шырдакбектин ак боз аты көмүлгөн Имиш деген Чок-Дөбө 
урандысы жөнүндө сөз болот — А.Б.]. Костенконун китебинде Алабукадагы чеп 
калмактыкы деп аталган»8. 

Алабукада чептердин үч ири урандылары жатат — алар XIX кылымдагы — Чолок- 
Коргон, VII—XII кылымдардагы Шырдакбек жана Манакелди суусундагы VII—VIII 
кылымдардагы — Чалдыбар. 

Кыргыздардын айтканы боюнча, Шырдакбек чеби — Алабука суусунун ортолук 
агымында турат. Ал эми Манакелди суусундагы Чалдыбар болсо Шырдакбектин эң 
кенже жана сүйүктүү кызына таандык этилет. Ал сарай чеп катарында Кашкардан, 
Анжыяндан, Нарындан жана Тогуз-Тородон келген жолдордун тоомунда, душмандар 
коп кол салып турган жерде курулган, анын Манакелди деген аты сөзмө сөз «Мына 
келди!» деген сөздөн келип чыккан. 

В. В. Бартольд, демек, Шырдакбек чебинин турган жерин так эмес көрсөтүп, ар 
түрдүү маалыматтарды бир эле урандыларга таандык кылып өтөт. Ал Шырдакбектин 
да, Чалдыбардын да урандыларынын даталарын так эмес көрсөтөт; бул чептерди 
XV кылымда могулстандык эмирлер мүмкүн пайдаланышкандыр, бирок алар 
тарабынан курулган эмес, бул биздин жогоруда келтирген ой-пикирибизден белгилүү. 

Манакелди суусундагы Чалдыбар курулушу — Ферганалык калктын согуштук-соода 
факториясы, ал VII—VIII кылымдардагы Тянь-Шандын батыш түрктөрү менен 
карлуктардын өкүмдарларынын колдоосу астында турган ферганалык 
оторлоштуктардын адамдары — ферганалык-ташкендик усталардын колу менен 
курулган. 

7 В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью. 1893—1894 гг. СПб., 1897, стр. 41 и 42. 
8 Ошондо эле, стр. 43. 



5. ТЯНЬ-ШАНДЫН ТАРЫХЫЙ ТОПОГРАФИЯСЫНА КАРАТА 
1944, 1945 жана 1947-жылдардагы иштер объективдүү себептерден улам бизге бир 

кыйла фундаменталдуу корутундуга келүү үчүн мүмкүндүк бере турган ири көлөмдөгү 
казуулар менен аяктаган эмес. Ошондой болсо да чогулган материалдар тарыхый 
жагдайдагы айрым бир маселелерди коюу үчүн жетишерлик деп айтсак болот, азыр 
биз ошол маселелерге токтолмокчубуз. Бул баарынан мурда, Шырдакбек чеби жана 
анын тарыхый аты жөнүндөгү маселе. 

Шырдакбекке көңүл бурган бирден-бир тарыхчы В. В. Бартольд болду. Алабукадагы 
Манакелди аймагында жаткан, ага жергиликтүү калктын айткандарынан жана айрым 
саякатчылардын маалыматтарынан (Каулбарс) белгилүү болгон жана кыргыздар 
Куланак («эски орун») деп аталган Шырдакбек шаар чалдыбарын белгилей келип, В. В. 
Бартольд анын пайда болушун могулстандык эмир Мир-Керим-бердиге таандык 
кылат.1 «Тарыхи Рашидиде» белгиленгендей, эмирлердин бири «Мир-Мухаммед-шах 
Атбашыга жайланышты, ал эми Мир-Керим-берди болсо Могулстандын чектеринде 
Анжиян менен Ферганадан бери тарапта жаткан аймакка, Алабука деген жерге, 
дөңсөөнүн үстүнө, калдыктары бүгүнкү күнгө чейин көрүнөө жаткан, (XVI к. орто чени 
— А. Б.) чеп куруп, ал жактан Анжыянга, мусулмандарга каршы кол сала баштады»2. 

Бул келтирилген цитатаны В. В. Бартольд Шырдакбектин чеби курулган мезгилди 
аныктоонун чечүүчү далили катары карайт. Бирок буга макул болуу өтө кыйын. 

Биринчиден, Шырдакбек чеби дөңсөөнүн үстүндө эмес, өрөөндүн борборунда 
турат: экинчиден, эгерде ушул кезге чейин дубалдары жакшы сакталган болсо, анда 
XVI кылымда анын изи жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес эле; үчүнчүдөн, 
Шырдакбек чеби өзүнүн курулуш ыктары боюнча да, карапа материалдары боюнча да, 
биз жогоруда көрсөткөндөй, алда канча эртерээктеги мезгилге — VII—VIII кылымдарга 
таандык болуп отурат. 

Көрсөтүлгөн мезгил, VII—VIII кк. — Тянь-Шандын Ферганага активдүү чабуул коё 
баштаган мезгили. Буга, мисалы, 627—649-жылдардагы окуялар сыяктуу фактыларды 
көрсөтүүгө бөлөт, ошол учурда Фергананын ээси Киби деген неме батыш түрктөр 
менен болгон согушта өлтүрүлөт.3 639-ж. Ферганага дулу жана нушиби урууларынын 
бирикмесинин мурдагы ханы барып баш калкалайт. Ал эми ферганалык Арслан Таркан 
739-ж. Таласка жасаган жортуулу буга жооп болгонсуйт, бул жортуулда ал Таластын 
ээси Тухосянь Гучжону өлтүрөт. Арслан Таркандын жортуулу жөнүндө манихей 
жазмасында кабар бар, андагы Арслан Таркандын Яганкент (Якакент?), Ордукент жана 
Каш шаарларын жеңип алганы жана Аргу менен Талас дубандарында «чоң түрктөргө»4 
каршы күрөш жүргүзгөнү айтылат. Кытай булактарынын маалыматына караганда, 
Арслан Таркан 745 жана 751-ж. эле бир нече жолу, ийгиликтүү согуш жүргүзгөн. Ал теги 
боюнча чигил, б.а. Ысык-Көлдүк же Таластык болгон (чигилдер мекендеп турган 
аймактар). 

Якакент (Яганкент, Якалык) шаары жөнүндө биз башка бир эмгегибизде айткан 
элек: биз муну Чу суусунун оң жээгиндеги Кысмычы шаар чалдыбары менен, Ордукен 
шаарын Баласагун шаары5 менен окшоштурабыз. Ал эми Кашу, кыязы, Тянь-Шанда 

1 В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью. 1893—1894 гг. СПб., 1897, стр. 42. 
2 В.Бартольд. Көрс. чыг., стр. 42. 
3 И. Бичурин.Собрание сведений... ч. III, стр. 251. 
4 A. von Le Coq. Türkische Manicaica aus Chotscho I. Berlin, 1912, стр. 26,27. 
5 Биздин төмөнкү эмгектерибизди кара: Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе: 1941; 
Историческая топография Чуйской долины. ВДИ, 2,1940. 



жатса керек. Балким, Атбашы (Кошой-Коргон) чалдыбары Кашу аталышынын келип 
чыгып, кыргыздын эпикалык чыгармасы «Манастын» эпонимдеринин биринде, атап 
айтканда, Манастын жан-жөкөрү Кошойдун ысмында чагылып калгандыр, айтмакчы, 
бул баатырдын ата-теги да ферганалык-алайлык болгон. Теги тянь-шандык батыш 
түрктөр VII кылымдын орто ченинде эле Касан шаарын (Кытайча Гесай) ээлеп алышат. 
Аймактын эгеси (Аляошень) Хумын шаарында жашап, түрк ээси Гесайда (эгеси Ебочжи) 
жашаган. Биринчи шаарды шаарлардын белгилүү болгон мусулманча аталыштары 
менен окшоштуруу кыйын, анткени ал орун алып турган дубан кийинчерээк Хюсюнь 
дубаны болуп өзгөрүлүп аталган, б.а. мурда Тянь-Шань менен Алайды мекендеген 
усун урууларынын аты менен аталган. Балким, эгерде Гесай — Касан болсо, анда 
Хумынь — түштүк Ферганадагы ордо-шаар (Мык-Пошо урандысы) же Өзгөн болуп 
чыгат, мында арабдардын тушунда да түрк акимдери отурган; алар Фергананын 
тарыхында көптөгөн жүз жылдар кийин да көзгө көрүнөрлүк роль ойногон.6 

Келтирилген жазма булактардын маалыматтары Фергана менен Тянь-Шандын 
ортосунда өз ара жандуу мамилелер болгонунан кабар берет, бирок булар 
Алабукадагы урандылардын өзү жөнүндө эч нерсе айтышпайт. Ошентсе да Ферганадан 
Кашкарга кеткен жөнгө салынган соода жолунун Алабука аркылуу кеткени7 бул жерде 
пайда болгон конуш (эгерде ошол учурда бар болсо) Жазы ашуусу аркылуу Өзгөндөн 
Кашкарга кеткен жолдогу эң башкы пункт болгондуктан жазма булактарда 
белгиленбей коймок эмес. Мына ушул көз караштан алганда, Махмуд Кашкарлык 

тарабынан анын картасында белгиленген (10-сүрөт) «Кажингарбашы»   
конушу өзүнө көңүл бургузат. В. Минорский «Кочингарбаши» деп окуйт жана «Кочкор- 
башы» деп атоону сунуш кылат да, аны Ситинк-Көл (?) көлүнөн алыс эмес жердеги 
Чунун жогорку агымындагы тогуз-огуздардын жерине жайгаштырат8 Чунун башы 
чендеги Ситинк-Көл азыркы Соң-Көл менен окшоштурулушу мүмкүн, кытайча бул 
 
 
 
 
 
 

6 Сал: Таншу (И. Бичурин. Көрс чыг., стр. 251). Касандагы жана Өзгөндөгү түрк таасири жөнүндө кара: В. 
Бартольд. Туркестан, ч. II, стр. 186 ж.к.б. 
7 Бул жөнүндө мурда В. Бартольд да айткан (кара анын: «Отчет...», стр. 41—43). Тянь-Шандын шаар 
чалдыбарларынын топографияларын иликтөөнүн негизинде биз да төмөнкү макалабызда өз ой-
пикирибизди айтканбыз. «Археологические контуры Тянь-Шаня и Алая (Изв. КиргФАН, вып. 2). 
8 V. Minorsky. Hudud al Alam, стр. 276. 



 
Сюе-хай, анткени Ысык-Көл Махмуд Кашкарлыкка жакшы белгилүү болгон, Чатыр- Көл 
болсо Чунун жогорку агымынан өтө эле алыс жатат. Мындан башка да, Кажингарбашы 
шаары Махмуд Кашкарлыктын картасында өтө даана көрсөтүлгөн. Ал, биринчиден, 
Барсхан — Кашкар жана Өзгөндөн тоо кыркалары менен бөлүнүп турган Барсхан жана 
Кашкар-Жаркент меридианында жатат, жана бул чындыгында да ушундай: 
Кажингарбашы Атбашы тоо кырлары менен, Өзгөндөн Фергана тоо кыркасы менен 
бөлүнүп турат; экинчиден, Кажингарбашыны Атбашынын аталыштарынын бири 
катарында кабыл алуу да кыйын, анткени Атбашы аймагы бир кыйла эртерээктеги 
мезгилде, Хордадбег менен Кудаманын тушунда, б.а. IX кылымда эле белгилүү болгон; 
бул аталыш XI кылымда сакталып турган. Анын X кылымда бар болуп турганы 1089—
1090-жж. чигилдердин селжуктардын Мелик-шахына каршы күрөшүндө алар 
«Атбашынын ээси Якуб тегиндин» жардамына таянышат, өз кезегинде Якуб 1090-ж өз 
жеринде Атбашы шаарында кашкарлыктар тарабынан таланып-тонолгондугунун 
фактысынан да көрүнүп турат. Атбашы шаарынын аты кийинчерээк да, XIV кылымга 
чейин жок болуп кеткен эмес. Ошондуктан Махмуд Кашкарлык Атбашыны 
«Кажингарбашы» деген ат менен эмес, өз аты менен атамак. Демек, Кажингарбашы 
Өзгөнгө жакын турган, мусулман булактарында «Маниса» тоо кыркасы деп аталган 
Фергана тоо кыркасынын чыгыш тарабында жаткан шаар катарында Шырдакбектин 
урандысы менен байланыштырылышы мүмкүн.  
Кажингарбашы ягма уруулары мекендеген аймакта пайда болгон. Ал Нарындан 
(Кетмен-Төбө) түштүгүрөөктө, орто кылымдарда Хайлам (Бартольд боюнча Хатлам) деп 
аталган аймакта: карлуктар менен чектеш жерден орун алган. Ягмалар Играж 
(Борбордук жана Батыш Тянь-Шань) тоо кыркаларынын эки тарабын мекендеп 



турушкан9. Ягмалардын бул аймакты качан басып алганы так белгилүү эмес. Махмуд 
Кашкарлык боюнча, Кашкар аймагында чигилдердин үч тобунун бири байырлап 
турган; манихей кол жазмасында айтылган атактуу Арслан Эль-Тиргюк Алп Бургучан 
Алп Тархан бег Йилантюк Эрксинтюк; кытай булактарындагы Арслан Таркан ушул 
чигилдерден чыкса керек10. 

Автору белгисиз «Мужмиль ат-теварих ва л-кысас» (1120-ж.) ягма урууларынын 
ханынан кийин чигилдердин ээсин атайт. Балким, эскерилген Арслан Таркан Махмуд 
Кашкарлык белгилеген чигилдердин үчүнчү тобунун өкүлү болсо керек Мындай 
болгондо чигилдерге тиешелүү болгон манихей тексти түшүнүктүү болуп чыга келет. 
Бул текстте: Арслан Таркан — «Аргу жана Кашу алтын урууларынын падышасы» (altun 
arƳu uluš gašu). Аргулар, Махмуд Кашкарлык боюнча, Тараздан Баласагунга чейинки 
аймакта жашаган, экинчилери, биз жогоруда белгилегендей, Кашкар чет-жакаларынын 
түндүк аймагында турган. Көрсөтүлгөн булакта — Арслан Таркан — Ордукенттин, 
Чигилкенттин (xani ordu čigilkänt) ханы деп аталат. Бул мезгил үчүн сөз Таластагы Чигил 
шаары жөнүндө эмес, — анткени Махмуд Кашкарлык сөз Талас уруулары жөнүндө 
болгондо эскертип айтат11, — дегеле чоң шаарлары болбогон Ысык-Көлдүк чигилдер 
жөнүндө да эмес, Гардизинин маалыматы боюнча Кашкарга жакын турган Тянь-
Шандагы чигилдердин шаары жөнүндө бара жатат деп болжолдосо болот, анткени, 
Кашкар да Махмуд Кашкарлык боюнча, Ордукент деп аталган, Таластагы «Чигил» 
шаары анчалык чоң эмес болучу12, ушул шаардын ээсимин деп Арслан кантип 
мактансын, тескерисинче, ошол убакта Тянь-Шанда Чигилкент (Ысык-Көл менен 
Таластан башка да чигилдердин үчүнчү борбору) алда канча чоң саясый жана 
экономикалык мааниге ээ болуп турган. 

Өзүнө баш ийип турган шаарлардын ар башка жерде болушунан улам Арслан 
Таркандан Кашкардагы аким Фумын Линча менен бирге Таласка каршы чыккан 
Фергананын ээсин көрүү туура болор эле. 

Ошентип, эгерде Алабукадагы Шырдакбек урандысы XI к. Кажингарбашы деп 
аталган болсо, анда аларды Тянь-Шандагы чигил13 урууларынын чеби катарында кароо 
керек, мындай болгондо бул чептер Фергана менен Тянь Шандын маданий-саясый 
байланыштарынын түздөн-түз таасири астында курулган болот. Бул чеп карахандар 
династиясы пайда болгондо, б.а ягма уруулары орто-азиялык майданга чыгуу үчүн 
карлуктар менен кагылышкан учурда ягмалардын түндүк тараптагы тиреги катарында 
көзгө көрүнөрлүк роль ойногон. Ферганага жана түндүк тянь-шандык урууларга каршы 
маанилүү стратегиялык плацдарм катары жана Орто Азиядан Синьцзянга баруучу 
соода жолун кайтарып турган чеп катары Кажингарбашы, биздин урандыны 
изилдөөлөрүбүз көрсөткөндөй, айрыкча XI—XII кк. камкордук менен ремонттолуп 
турган. 

9 V.Minorsky. Көрс. чыг., 278-6. Мүмкүн, Махмуд Кашкарлык бул райондун кайсы бир кыштагын Аж (?) тоо 

кыркасынын аты менен атап жатса керек . 
10 Лекок (Türkische Manichaica, 27-6.) «Iläntük  Arksin-tük». 
11 Текстти Лекоктун эмгегинен кара (26-6., 25-сап: türk uluš arƳu talas). 
12 Сал.: Махмуд Кашкарлыкта: «Тараздын жанындагы шаар»; Макдисиде: «Тараздан үн жеткен жерде 
турган кичине шаар». Таластагы Чигил шаары жөнүндө кара' А. Бернштам Памятники старины Таласской 
долины. Алма-Ата, 1941. 
13 1089-ж. Самаркандда чигилдер көтөрүлүш чыгарганда алар өзүлөрүнүн мекендеши катарында го 
Атбашыдагы Якуб-бекке жардам сурап кайрылышканын эске саламын. 



Эгерде бул ушундай болсо, анда «Тарих-и-Вассафта» айтылгандай, 1307-ж. Чагатай 
менен Угедейдин тукумдары «Алтын Ордонун» жерлерин — Чапардын бир тууганы 
Шахты, ошондой эле Таразды, Янгини, Кенжекти жана Чигилди талкалады дегенде 
анда сөз тянь-шандык Чигил жөнүндө бара жатат деп болжолдоого болот14. Мына 
ушул маалыматтардын негизинде XIV кылымдын башын Чигилкенттин — 
Кажингарбашынын жашоосунун акыркы жылдары деп атоого болот. Эгерде бул 
аталыштардын бири — Чигилкенттин эмне үчүн ушундайча аталганы ачык болуп турса, 
экинчи аталышты ажыратып окуганда түрк тектүү сөз экени белгилүү болуп турганы 
менен, аны аныктоо бир кыйла кыйын. «Башы» деген сөз адатта кайсыдыр бир жогору 
жакта, мисалы, бир суунун башында турган аймакты билдирүүчү сөзгө кошулат. 
Мындай болгондо Кажингарбашы аталышы аймактын географиясына ылайык келет, 
анткени шаар Алабука суусунун жогорку агымында турат. Аталыштын биринчи 
бөлүгүнүн этимологиясын Минорский сунуш кылгандай чечмелөөнү кабыл ала 
албайбыз («кочкор»), мындай болгондо «н» аффиксин алып таштоого туура келет, бул 
түрк тили үчүн дээрлик мүмкүн эмес. Кыязы, «Кажнгар» же «Кажангар»15 — кажан 
этишинен келип чыккан туунду сөз болсо керек (ал кыргызча «кажарлуу», 
«кыжырдуу») жана ал түрк географиясынын номенклатурасына мүнөздүү болгон 
сүрөттөмө тибиндеги көптөгөн аталыштардын бири болуп саналат. Мындагы мүнөздүү 
нерсе, кошуна өрөөн Атбашы да ушундай эле этимологиялык бөлүктөрдөн куралган 
(сөздүн акыркы бөлүгү «башы»). Чигилдердин зор саясый ролун эске алсак алардын 
шаарларынын «кажарлуу», «кыжырдуу» сыяктуу эпитеттер менен аталышы анчалык 
деле таң каларлык эмес. Анткени Тянь-Шандагы аты уйкаш шаарга караганда Таласта 
Чигил шаарлары араб адабиятында кеңири көрсөтүлгөн; Махмуд Кашкарлык болсо 
картасында тянь-шандык Чигилкенттин башка аталышын Кажингарбашыны көрсөтөт. 

Ягма урууларынын өрөөндөрүнүн бири «Атбашы» (Аттын башы), кыязы, ягма 
урууларынын жылкылуу бай эл болгонунан ушундай аталгандыр, бул жөнүндө ошол 
замандагылар да айтышкан16, анда стратегиялык маанилүү жерден орун алган, чеби 
бар башка бир өрөөндүн аталышы ягма урууларынын союздашы болгон чигилдердин 
жоокер кошуундарынын элесин көз алдыга тартат. Жогоруда келтирилгендердин 
негизинде Кошой-Коргон (байыркы Атбашы шаары) жана Шырдакбек чебинин 
(байыркы Кажингарбашы шаары) урандыларын ягма урууларынын алардын саясый 
жогорулашынын алдындагы чептери катары кароо керек. Карахандар династиясынын 
пайда болушу менен (Кажингарбашы эң биринчи карахандардын бири — Богра-хан 
менен байланышта болгонун эске салабыз) ягма уруулары түздүктөргө түшүп, Фергана 
менен Чүй өрөөнүнүн шаарларын ээлеп алышат, бирок Тянь-Шандагы алардын 
шаарларынын «көчмөн» бейнесин сактап калышкан. Кажингарбашынын ыңгайлуу 
жерден орун алганы (Атбашынын да) ягмаларга Фергана менен карлук аймактарын 
тездик менен ээлеп алууга мүмкүндүк берген. Ошентип, биз сөз кылган шаар-чептер 
өзүлөрүнүн тарыхый милдеттеринин бирин аткарган болуп чыгат.17 

14 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья. Фрунзе, 1943,стр. 58. 
15 К. Юдахин. Киргизско-русский словарь, стр.346. 
16 Кара: Гардизинин тексти В. В. Бартольддун отчетуна тиркелген, стр. 108: «Ягма — көп сандагы үйүр-
үйүр жылкылары бар бай адамдар». 
17 Маркварт, анын артынан Г. В. Птицын Кажингарбашыны Таласка жакын жерге туура эмес жайгаштырат. 
Кара: Г. В. Птицын. К вопросу о географии в Шахнамэ. ТОВЭ, IV, стр.303— 304. 



6. КЕТМЕН-ТӨБӨ ОЙДУҢУНУН МАДАНИЙ КОМПАЕКСИ - ОРТО 
КЫЛЫМДАГЫ ХАЙЛАМА 

Кетмен-Төбө ойдуңу өзүнүн географиялык абалынын көз карашынан алганда өтө 
кызыктуу. Нарын суусунун орто агымында, деңиз деңгээлинен 800 м ге жакын 
бийиктиктен орун алган ойдуң көп сандаган тоо суулары, алардын ичинен бир кыйла 
чоңураагы Узун-Акмат (Нарындын оң куймасы), ошондой эле бир канча майда суулар 
(Ничке, Бала-Чычкан ж.б.) менен сугарылат. Узун-Акмат тоолору Суусамыр жана Чаак-
Тоо тоо тармактары менен курчалып, анын климаты бир кыйла жумшак келип, дан 
гана эмес, пахта өсүмдүктөрүн ийгилик менен багып-өстүрүүгө мүмкүндүк берет. Бул 
райондо мал чарбачылыгы негизги чарба бойдон калууда. Кетмен-Төбө айлана-
чөйрөдөгү райондордон олуттуу түрдө окчун турат жана кечээ жакынга чейин эле ал 
жакка каттоо тоо ашуулары аркылуу жүргүзүлгөн. Стратегиялык жактан аймак өтө 
ыңгайлуу келет: ал Тянь-Шандын ичкерисиндеги райондорго жакын турат, Суусамыр 
тоолору менен ашуулары аркылуу Талас жана Чүй өрөөндөрүнө, ал эми Нарын өрөөнү 
жана тоо ашуулары аркылуу Ферганадагы Арсланбапка оңой эле түшүп келүүгө болот. 

Мында байыркы мезгилде калктын көп жашаганы өзүнө гана мүнөздүү белгилери 
бар, жөнөкөй эле байкоо учурунда да көзгө урунуп турган көп сандагы эстеликтер 
менен далилденет. 

Жогоруда көрсөтүлгөндөй, Кетмен-Төбөдө, баарынан мурда, сак-усун тибиндеги 
өтө чоң бейит-коргондордун үч тобу көңүлдү бурат. Алардын өзгөчөлүгү бейиттин 
үстүндөгү үймөктүн «падышалык» мүнөздө экендигинде, алардын бийиктиги кээде 
бир нече метрге чейин жетет. Ал топурактан үйүлгөн; алардын түбүндө, казуу 
көрсөткөндөй, төшөлгөн таштар бар, ал үймөктүн пайташын түзүп турган сыяктуу. 
Түндүк-Түштүк багытында узунунан тизмектешип жаткан чоң бейит-коргондор менен 
катар чачыранды жаткан майда бейит-коргондор да бар. Эгерде сак-усун бейит-
коргондору жайылманын үстүндөгү тектирчедеги үстү тегиз дөңсөөнүн дээрлик 
кырынан орун алган болсо, тоо тармактарына улай жаткан этектерде түрктөрдүкүнө 
мүнөздүү таш үйүлгөн бейиттер жана карасук тибиндеги, тегерете таш коюлган бейит- 
тер учурады. 

Баарынан бир кыйла кызыктуусу бул жерде табылган жана үчөө биз тараптан 
изилденген терт шаар чалдыбарлары болду. Шаар чалдыбарлары төрт бурчтуу жана 
тик бурчтуу келип, тараптары 50 м ден 150 м ге чейинки көлөмдө. Бул шаар 
чалдыбарларынын үчөө бейит-коргондордун тобунун арасында жатат, анткени чоң 
бейит-коргондордун бир бөлүгү ушундай шаардын дубалдарындагы мунара катары 
пайдаланылган. Бул айрыкча жылдардын курулушун изилдегенде анык билинди, 
себеби бейит- коргондордун үстүндөгү топурактар казылып алынып жалдарды курууга 
жумшалган, ошондуктан жал үчүн топурак казылып алынган чуңкурлар табылган жок. 

Шаарчанын ичи тегиз, курулуштун изи көрүнбөйт, шаарча көчмөн типте болуп, 
мында көчмөндөрдүн боз үйлөрү турса керек. III жана V шаар чалдыбарларынын 
ичинде өйдө көтөрүлүп турган жайлар бар. Бир жолку учурда шаар чалдыбарынын 
ичинде бейит-коргон бар болуп чыкты. V шаар чалдыбарында (Ничке), анын түштүк 
тарабында айрым бир курулуштардын издери байкалат. V шаар чалдыбары II 
тектирченин жээгинде, Берди-Уулу кыштагы ченден орун алган (11-сүрөт). Анын аянты 
— 400x160 м келип, узун тараптары батыштан чыгышка багытталган. Кыштактын 
дубалын курганга чейин мында бейит-коргондордун тобу турган. Андан чыгышыраак 
ченде конуш орун алган, мында бир кыйла чоң аянттан эски карапалар учурады. Бейит-
коргондордун тобу жана суу жеп кеткен жаракалары бар тектирдин жээги кыштактын 



түштүк дубалын тургузуу үчүн пайдаланылган. Бул дубал башкаларынан бийик жана 
алда канча барандуу. Кыштактын бурчтарында мунаралар турат, түштүк-батыш 
бурчунда сепил бар. Шаарчага тоо тараптагы түндүк дубал аркылуу кирген, 
дарбазанын дубалы ичкери киргизилип тургузулган. 

Кыштактын сыртында, чыгыш тарабында айдалган көп сандагы дөңсөөлөрдө — 
мурдагы турак жайлардын калдыктары жатат, ал жерден ар кыл типтеги көптөгөн 
карапалар табылды. Кыштактын чыгыш бөлүгүндө чийки кыштан тургузулган 
курулуштардын изи жатат. Азыр кыштактын бул бөлүгү да айдоо болуп калган. Чыгыш 
бөлүгүндө түштүк дубал аркылуу чыга турган эшик бар, ал бир кыйла мыкты 
бекемделген, кароолкана менен кайтарылган. Кароолкананын аймагынан фигуралуу 
алебастрдын сыныгы жана жашыл түстөгү сүйрүрөөк кыш табылды. 

Бардык шаар чалдыбарлары үч «маалга» бөлүнгөн: ортоңкусу — чоң (узундугу 220 
м) жана дубалдары калың, сепили бар, экинчиси курулуштары баарынан азыраак 

 
батыш цитадели жана дубалдары бекем (узундугу 100 м) жана курулуштары көп бирок 
начар корголгон (узундугу — 80 м) чыгыш «маала». Шаар чалдыбарларындагы жер 
үстүнө чыгып калган материал өтө ар түрдүү келет (12-сүрөт): сак-усун тибиндеги эски 
карапалар табылды, алар шамот кошулган, кара-күрөң жана кызгылтым түстөгү катат 
болгон чоподон жасалган. Сүрүлгөн, өңү сары, кара түстөгү таш- тын күкүмдөрү 
аралаштырылганы көрүнүп турган даван тибиндеги идиштер бар. Одуракай келген 
сыныктар өзгөчө көзгө урунат, аларда көгүлтүр жана кызыл боёктордун изи жана 
колдо чапталып жасалган карапанын кызыл түстө жалтыратылган сыныктары бар, алар 
өтө эски, анаус тибиндеги карапалар. Эшилме жана толкун сымал чиймелер түрүндөгү 
оюп түшүрүлгөн көркөм көчөтү, ошондой эле көзчөлүү штампы бар одуракай 
карапалар да жолугат. 

Ар кыл мезгилге, б.з.ч. 1 миң жылдыктын ортосунан б.з. 1 миң жылдыгынын 
ортосуна чейинки аралыкка таандык болгон колдо чапталып жасалган карапалардан 
башка да, карапа чыгырыгында жасалган, карахандар тибиндеги саргыч жана ак түстө 
жалтыратылган карапалардын сыныктары, ошондой эле тимурилер мезгилинин агыш-
жашыл ангоб менен жабылган, глазурланбаган карапа идиштер табылды. 

Бул карапалардын хронологиясы — б.з. VIII кылымынан XIV кылымга чейинки 
мезгилди камтыйт. Бул мезгилге мүнөздүү эмес, лак менен жабылган кушан тибиндеги 
карапа сыныгы да табылды. Шаар чалдыбарынын үстүндө жаргылчактардын, кыштар 
менен алебастрлардын сыныктары да көп. 



Башка шаар чалдыбарларында, атап айтканда, III шаар чалдыбарында, кыштактын 
жалдарын курганда топурак алуу үчүн бейит-коргондорду бузганда эски типтеги көп 
сандагы карапалар сыртка чыгып калган. Булардын арасынан сынган жери эки түстөгү 
(кызгылтым-кызыл жана кара-күрөң), начар бышырылган, шамот кошулган одуракай 
сыныктар көңүлдү бурат. Сынган жеринде таштын күкүмдөрү көп кошулганы байкалат. 
Идиштердин түрү негизинен боорлору түз, түбү жалпак келет. Бирөөнүн түбүндө 
таруунун изи бар. Идиш тасма түрүндө чапталып жасалган. Ооз жагы кайрылган 
тоголок формадагы идиштердин сыныктары да учурады. 

Бейит-коргондор тобунун «көчмөн типтеги» өтө өзгөчөлүү көрүнүштөгү шаар 
чалдыбары менен айкалышы, Беккаранын жана Луговая дөбөсүнүн1 төмөнкү 
катмарында жаткан карапаларды эске салганы, эртерээктеги доорлордун чапталып 
жасалган өтө өзгөчөлүү келген ар түрдүү (бир эле убакта түбү жалпак жана тоголок) 
карапалары, ферганалык типтеги давандык да, кушандык да карапалардын жоктугу — 
мына ушулардын бардыгы биз карап чыккан эстеликтерди — бейит-коргондорду, шаар 
чалдыбарларын жана карапаларды — өзгөчөлүү кетмен-төбөлүк маданият катарында 
бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. 
 

Кетмен-
төбөлүк 
маданият 
жана анын 
кыштактар
ы Даван 
менен 
байланышт
ан тышкары 
келип 
чыккан. 
Кыштактар
дын 
тараптары 
дүйнөнүн 
төрт бурчун 
карайт, 
аларда 
сепилдер 
жок, 
Ферганадаг
ыдай 
өзүнөн 
мурдагы 
дөбөлөр 
менен 
байланышт
а пайда 

1 Сал.: А. Бернштам. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941. 



болгон эмес. Булардын алардын Тянь-Шандан да, Ферганадан да айырмасы ушул 
Кыштактар таруу эгип өстүрө баштаган (бул жердин шартында 40 күндө бышат) 
көчмөндөрдүн отурукташып жашоого өтүшүнүн натыйжасы катары пайда болгон. 
Кыштактардын дубалдарын куруу ыгы жөнөкөй — ылайдан согулган блокторду же 
кыштарды пайдаланбай, топуракты үйүп жасаган жалдар; башка сөз менен айтканда 
биз байыркы шаарлар Атбашы (Кошой-Коргон) менен Кажингарбашынын (Шырдакбек) 
дубалдарынан көргөн ферганалык жана согдулук усталардын курулушу эмес. 

Жарым отурукташкандык түбү жалпак, эски карапалар менен далилденет; карапа 
өндүрүшү бүт бойдон, эч болбоду дегенде VIII кылымга чейин, Фергананын же Жети-
Суудагы согдулук тажрыйбалуу карапачыларынын жардамысыз өнүгүп отурган. Бул өз 
алдынчалуу жол жана чыгармачыл изденүү болгон. 

Ошентип, имманенттүү түрдө өсүп чыккан, кандайдыр бир өзгөчөлүү этностук 
топко мүнөздүү болгон өзгөчөлүү кетмен-төбөлүк маданият жөнүндө айтууга бардык 
негиздер бар болуп отурат, бул этностук топтун генезисин ушул аймактагы сакусун 
чөйрөсүнөн, анын гүлдөп-өсүшүн — карлук чөйрөсүнөн издөө керек. Белгилүү 
болгондой, Нарындан түштүк тарапта жаткан аймактар ягма урууларына, түндүктү 
карай карлуктарга таандык болгон. Демек Кетмен-Төбө карлуктар тараган аймактын 
таасир чөйрөсүндө турган. Кетмен төбөлүк маданият биз тараптан түндүк Ферганадан 
да, Алабука районундагы шаар чалдыбарларынан да байкалды. Кош-Терек шаар 
чалдыбарларынын бири (анын көлөмү 370x240 м, борбордук бөлүгү 240x240 м) 
кыштактын конструкциясында гана эмес, урандылардын үстүнөн табылган 
материалдарда да Кетмен-Төбөдөгү шаар чалдыбарларынын мүнөздүү белгилерин 
кайталайт. Анын өзгөчөлүгү күзөт кананын өтө бекем курулганында. 

Кетмен-Төбө маданияты жөнүндөгү башка маселелерди азырынча чечпей коё 
туруп, отурукташкан турмуш бул жерде үзгүлтүксүз өнүгө бергенин жана Ничке шаар 
чалдыбарында (V) да биз окшоштукту же мүмкүн башка бир кыйла өнүккөн 
райондордогу кыштактардын конструкцияларынан көчүрүп алынганын айгинелей 
турган көрүнүштөрдү байкаганыбызды белгилей кетмекчибиз. Орто кылымдарда 
Кетмен-Төбө Фергана менен көбүрөөк байланышта турган экен, бул карапа 
материалдар менен да ырасталып турат. Бул, сыягы, Фергананын кытайлар «жылкы 
менен койлору көп, жери күрдүү» деп айткан бөлүгү болсо керек.2 Мында мусулман 
булактарында Хайлама деп аталган өзгөчөлүү аймактын орто кылымдарга мүнөздүү 
бейнеси ачык көрүнөт. В. В. Бартольд Хайламаны өтө так эмес жайгаштырат, ал кээде 
Фергананын түндүгүндө, же чыгышында же Фергана тоо кыркасынын батышында 
болуп калат. В. Минорский Худуд ал-Алам булагына негизденип, Хайлама аймагын 
анын кыштактары менен бирге Нарындын орто агымына, Маниса тоосуна (Фергана тоо 
кыркасы Худуд ал-Алам боюнча ушундай аталат) ишенимдүү түрдө жайгаштырат. 
Саманилер династиясын негиздеген Исмаилдин бир тууганы, Абуль Хасан Наср 
Хайламдан (Хатламдын варианты) чыккан. Хайлама аталган дубан, шаар (кыштак?) да 
болгон, Нарындын өзүнүн ортолук, тоо жактагы агымы да Хайлама аталган.3 Бизге 
белгилүү болгондой, Тянь-Шань боюнча Нарындын «шаарлары» бар бөлүгү жок, 
ошондуктан бул аталышка биз изилдеп чыккан Кетмен-Төбө ойдуңу гана бирден- бир 
талапкер болуп кала берет. 

2Ed. Chavannes. Documents...стр. 144. 
3 Бул жөнүндө кара:V.Minorsky. Hudud al-Alam, сал.: стр. 22, 73,116, 211, 289. 



7. ХУШ-ХХ КК. КЫРГЫЗ КҮМБӨЗДӨРҮ ЖАНА ЧОЛОК-КОРГОН ЧЕБИ 
1945-ж. жана андан башка жылдарда биздин экспедициябыз тарабынан изилденген 

райондордо көп сандагы мазар-күмбөздөр жолукту. Алардын баары чийки кыштан 
тургузулуп, курулуш ыгы жана жалпы конструкциялык формалары менен жасалгаланышы 
боюнча бири биринен абдан эле айырмаланат. 

Тянь-Шань менен Ысык-Көлдүн изилденген райондорунун кыргыз күмбөздөрү негизи 
эки топко бөлүнөт. Булар, биринчиден, имараттары менен куполдорун куруунун ар кыл 
конструкцияларын байкоого боло турган ар түрдүү күмбөздөр, экинчиден, коргон 
түрүндөгү төрт бурчтуу же көп учурда чарчы пландагы күмбөздөр. 

Биз ар түрдүү типтеги күмбөздөрдү жолуктурдук (13-сүрөт). Техникалык ыктары 
боюнча баарынан эскилери пайташынан тартып шакекче түрүндө көтөрүлүп, улам жогору 
жагы ичкере берип, «термиттердин» уюгуна окшогон күмбөздөр. Мындай күмбөздүн бир 
жагында эшиктин оюгу бар, кээде устун түрүндөгү аркасы бар дубалпортал тургузулат. 
Порталы өзүнчө бөлүнбөгөн күмбөздөрдүн тибин биз Казакстанда, Иле суусунун оң 
жээгиндеги Койбын-Басчий деген жерден учураткан элек. Нарын боюнча ушундай 
типтеги, бирок порталы бар күмбөздү Куланак айылынын батыш ченинен жолуктурдук. 

Кыргыз күмбөздөрүнүн экинчи тибине тромптордун жардамы менен курулуп, 
күмбөздүн куб түрүндөгү негизине орнотулган куполдор кирет. Куполдор шакекче 
түрүндө курулуп, параболикалык кесилиши бар; кээде алар бир кыйла жогору шукшуюп 
(Ак-Талаа районундагы Жерге-Тал чендеги күмбөз) күмбөздүн дубалынын бийиктигине 
чейин жетип турат. Мындай курулуштарга мисал катары: Ак-Сай өрөөнүнүн 
солжээгиндеги, Өзгөрүш айылы чендеги, Дөрбөлжүн айылынын түндүгүндөгү 
күмбөздөрдүн комплексин көрсөтүүгө болот; аларга Конорчок айылынын жанындагы 
Аманжол манаптын күмбөзүн, Шырдакбек чеби чендеги күмбөздү ж.б. да таандык 
кылууга болот. 

Эреже катарында, порталы барлардан, бир катар учурларда күмбөздүн маңдай 
жагынын дубалы бир аз бийигирээк тургузулгандарынан (Нарындагы Шырдакбек чеби 
чендеги күмбөздөр) башка да, күмбөздөр массивдүү, дайыма дээрлик оймо-чиймеси жок, 
төрттүн үч (трехчетвертными колонками) бөлүгүнөн турган баганалар менен шөкөттөлгөн. 
Куланак районундагы жана Нарын чендеги күмбөздөрдүн баганалары фонарь сымал 
курулган. 

Порталдын ордуна маңдайкы дубалдын үстү торчолуу антаблемент менен 
бийиктетилип, кыштан геометриялык фигура түрүндө курулуп, кадимки эле кыргыз оймо- 
чиймесине окшош келет. Алардын арасынан чийки кыш менен жеңил жасала турган 
жөнөкөй формадагы ромб, крест, үч бурчтуктарды белгилеп кетебиз. 

Адатта орто кылымдардагы порталдарга мүнөздүү болгон калың, абдан эле алга 
чыгып турган пилондорду мында көргөнүбүз жок. Порталдын тегиз беттерин, кээде башка 
фасаддарды да, эреже катарында, ниша түрүндөгү оюктар менен жасалгалашкан (Нарын). 

Томолок, жапыз түрдөгү куполу бийик барабанга орнотулган күмбөз өтө сейрек 
көрүнүш (Атбашы районундагы Кара-Суу айылы чендеги мазар). 

Коргон түрүндө тургузулган күмбөздөр саны боюнча басымдуулук кылат, аларды биз 
бардык маршруттар боюнча, өзгөчө Дөрбөлжүн — Жерге-Тал аймагынан көбүрөөк 
жолуктурдук. Өзгөрүш кыштагынын жанында мындай коргондор бүтүндөй бир 
некрополду түзөт. 

Күмбөздөрдөн айырмаланып, коргондор, эреже катарында, өзбектердин ыгы менен 
ылайдан согулуп тургузулган. Көлөмдөрү өтө эле ар түрдүү келет. Эгерде күмбөздүн 
дубалдарынын узундугу орто эсеп менен 5тен 8 мге чейин жетсе, коргондордуку 4 төн 15 
л<ге чейин, бийиктиги 2—2,5 мге чейин жетет. Сейрек учурда гана төбөсү кесилген 



пирамида сыяктуу коргондор учурай калат (Ак-Талаа району, Ак-Чий айылы). Коргон- 
дордун да күмбөздөрдүкүндөй эле төмөнкүдөй жасалгалары бар: 

1) дубалдын бүт үстүңкү кыры тиштүү келет же жөнөкөй геометриялык көркөм көчөтү 
бар азем торчолуу (бул бардык жерде жолуга турган түрү — Өзгөрүш, Ак-Чий). 

2) бурчтарында төрттөн үч бөлүгүнөн турган баганалар, кээлеринин үстү фонарь 
сыяктуу келет, көпчүлүк учурда баганалар дубалдын түбүнөн эмес, анын жогорку 
бурчунан башталат (Алабука); 

3) дубалдын жогору жагына бир нече кабат тизип, портал сыяктуу болуп көрүнгөн 
анчалык чоң эмес учтуу колонкалар менен жээктелген, көркөм көчөтү бар азем торчо 
сыяктуу жасалгалар (Ак-Талаа району, Ак-Чий). 

4) бир жолку учурда коргон дубалдан алга чыгып турган пилондор түрүндөгү, үстү 
жагы ийри-буйру оймо-чиймелер менен кооздолгон, кыштан тургузулган бет жагы портал 
сыяктанган коргон жолукту; дубалдын маңдайкы бетинде жалган классикалык типтеги 
төбөсү шиштигий келген эшиктин оюгу бар (Жаңы-Булак айылы чендеги мазар). 

Нарын-Алабука алабы үчүн бир эле жерде көп сандагы күмбөздөрдүн (20 га жакын) 
топтолуп турганы (Өзгөрүш — Ак-Сайдын оң жана сол жээктери, Дөрбөлжүн — Ак-Чий 
ашуулары) жана күмбөздөргө караганда коргондордун басымдуу болушу мүнөздүү 
көрүнүш. Күмбөздөрдүн көпчүлүгү азыркы айылдардын жанында жалгыздан турат 
(Куланак, Үч-Куюн ж.б.), Дөрбөлжүн ченде гана манап Касым-Хандын тукумдары 
тарабынан тургузулган онго жакын күмбөз бар. 



 
Жыйынтыктай келип, Нарын, Куланак жана Ак-Талаа райондору боюнча күмбөздөрдүн 

негизги төптөрүн санап өтөбүз: 1) Нарын ш., андан 1 км батышта, эски көрүстөндө (портал 
тибинде); 2) Жаңы-Булак тобу (бейит-коргондор); 3) Куланак, эки чыгыш тобу (бейит-



коргондор); 4) Куланак, батыш тобу (күмбөздөр); 5) Үч-Куюн, кыштактын батыш тарабында 
(порталдык типтегилер, порталдар эки катар ниша (оюк) менен кооздолгон, ар биринде үч 
нишадан); 6) Куртка (Биринчи Май айылы) — ондон көбүрөөк порталдуу күмбөздөр; 7) 
Терек-Суу күмбөздөрү жана бейит- коргондор (Үгүттөн Дөрбөлжүнгө кетчү жарым жолдо); 
8) Дөрбөлжүн чендеги Касым-Хандын он беш күмбөзү (көпчүлүгү порталдуу); биринин 
порталы кызыл боёк менен сырдалган; 9) Ак-Чий, чыгыш тобу, — торчолуу 
антаблементтери жана маңдай беттеринде нишалары бар коргондор басымдуулук кылат; 
10) Ак-Чийден Сазга кетчү жол жаткан өзөндөгү 8 мазардан турган топ, булар коргон 
түрүндөгү мазарлар; 11) коргон түрүндөгү мазарлар, бир бөлүгү күмбөздөр (Юдон 
көбүрөөк), Ак-Сайдын оң жээгинде; 12) акайлык мазарлардын (Өзгөрүш айылы) оң 
жээгиндеги тобунда коргондору көбүрөөк, күмбөздөр да бар; 13) Аманжол манаптын 
жана анын туугандарынын күмбөздөрүнүн тобу (үчөө), Конорчок айылы ченде; 14) 
Шырдакбек чеби чендеги беш күмбөз жана коргондор; 15) үч күмбөздөн турган Жергетал 
тобу. 

Бул тизмеден көрүнүп тургандай буларда коргондор басымдуу көпчүлүгүн түзөт. 
Коргондордун да, күмбөздөрдүн да мүнөздүү белгилери — алардын топ-топ болуп 
жайгаштырылганында. Жалгыздан турган мазарлар (бардык тиби) өтө сейрек учурайт. 

Ысык-Көл менен Түндүк Тянь-Шандын күмбөздөрү чоң тарыхый-архитектуралык жана 
этнографиялык кызыгууну туудурат. Айрымдарына гана бир аз токтоло кетмекчибиз. 
Ысык-Көлдө. Тору-Айгыр айылынын батыш четиндеги, бурчтарында төрттүн үч бөлүгүнөн 
турган калың баганалары бар коргон түрүндөгү күмбөз кызыгарлык. Маңдайкы бетинде — 
төбөсү шүштүгүй, бир аз алдыга чыгып турган эшиктин сөлөкөтү бар, ал бурч түрүндөгү 
арка сыяктанган кичинекей нишалар менен кооздолгон, ал кыштын кырын алдыга 
чыгаруу жолу менен аткарылган. Маңдайы бүт бойдон кыштан фигуралуу кылып коюлган 
эки алкак менен бөлүнгөн; жогорку алкак — эки катар, ылдыйкысы — бир катар кыштан 
коюлган; алкактар Бухарадагы Исмаил Саманинин же Таластагы Бабажа-Хатундун 
күмбөздөрүндөгүдөй кыштын бурчу чыгарылып жасалган. Үстүңкү көркөм көчөттүү 
алкактын жогору жагы бүт бойдон тегерек медальон түрүндө кооздолгон. 

Ушул эле көрүстөндөгү купол менен жабылган күмбөз анчалык кызыгарлык эмес, 
көбүрөөк трафареттүү келет; бирок дубалдын үстүнө тургузулган торчолор азын-оолак 
кызыгарлык, ал куполдун негизин бир аз жаап турат. 

Чоң-Сары-Ой айылы чендеги күмбөздөрдүн тобундагы көзгө түшкөн нерсе бул, 
мындагы мазарлар турак үйгө окшошуп кетет, анын дубалдары панно менен бөлүктөргө 
бөлүнүп тургансыйт. Дубалдын үстү тыгыз кылып катар коюлган тиштер менен 
кооздолгон, ал «сасанилер шаарчаларына» окшоштурулгансыйт. Дубалдардын 
борборунда арка түспөлүндөгү, огу боюнча жарым колонкалар менен кооздолгон 
урчуктар жогору көтөрүлүп турат. Көлөмү жагынан барандуу келген бул күмбөздөр храм 
тибиндеги курулуштарга караганда кала берсе исламга чейинки мезгилдеги байыркы 
турак жайдын түрүн кайталагансыйт. 

Ысык-Көлдүн жээгиндеги Чоң-Өрүктү айылы чендеги көрүстөндөгү Күмбөздөрдүн тобу 
да чоң кызыгууну туудурат. Алардын көпчүлүгү кечирээкте курулган (XX к.) коргондор. 

Төрт бурчтуу коргондун дубалынын үстүнө ажурлуу парапет тургузулган. Бурчтарында 
коргондордун бир бөлүгү кесилишинде чарчы төмөн жагы жоон келип, жогору карай 
тектир-тектир болуп ичкерип кеткен төрттүн үч бөлүгүнөн турган баганалары бар. 

Коргонго жапыс келген эшиктин оюгу аркылуу кирет, ал оюк эки салмактуу жарым 
баганаларга коюлган жалпак арка түрүндө жасалган. Арканын үстүндө тектир түрүндөгү 
курулуш бар. Парапеттин бурчтарында кичинекей мунарачалар тургузулган. 

Мындагы белгилеп кете турган нерсе бул: кыска, жарым багана түрүндөгү, аркасы 
жалпак келген эшиктин оюгу ортоазиялык архитектурада дегеле учурабайт, ал барып-



келип эле түндүк индиялык жана чыгыш түркстандык архитектуралык элементтерди 
элестетет, бул болсо (кыргыз жана өзбек) усталардын архитектуранын ушундай типтеги 
эстеликтери менен тааныштыгын далилдейт. 

Борбордук Тянь-Шандын тоолуу бөлүгүндө, мисалы, Жумгалда, айрыкча Жумгалдагы 
кеңири белгилүү Чинабий (?) күмбөзү турган көрүстөндө бир кыйла көп сандагы куполдуу 
күмбөздөр учурады. Булар жыгачтан каршы-терши кайчылаштырылып коюлуп, чийки 
кыштан тургузулган куполдуу порталы бар күмбөздөр, анын бети бир нече өз алдынча 
аянтчаларга бөлүнүп, борборунда төбөсү шиштигий арка менен жабылган босого бар. 

Чинабийдин күмбөзүнүн жанындагы XIX к. аягы — XX к. башы чендеги бейиттерде 
жазуусу бар таш мамылар турат. 

Чинабийдин күмбөзүнүн чыгышында турган көрүстөндөгү эч кандай жыгачы жок 
курулган башка күмбөздөрдүн тобу бир кыйла кызык. Алардын кесилишинде трапеция 
түрүндөгү пайдубалы массивдүү келет, маңдайкы бөлүгү бийик көтөрүлүп, дубалдын 
баштары кесилип жасалган, парапет менен ал күмбөздүн жапыз куполун дээрлик жаап 
турат. 

Алабакан өрөөнүндөгү Өзгөрүш көрүстөнүндө күмбөздөрдүн көпчүлүгүнүн куполдору 
бар. Мында Генотайдын (?) күмбөзүндө кол жазмалар менен китептердин архиви 
табылган, алардын арасында Физулинин ж.б. чыгармалары бар болуп чыккан. 

Куполдуу күмбөздөрдөн турган бир кыйла чоң көрүстөн Ак-Мойнок ашуусуна жетпей, 
Тогуз-Торо районундагы Манакелди суусунун оң жээгиндеги «Май» колхозунун үстүңкү 
тарабында жатат. 

Эгерде Ысык-Көлдө тик бурчтуу бейит коргондор басымдуулук кылса, Борбордук Тянь-
Шанда, Фергана тоо кыркаларына жакындаган сайын куполдуу күмбөздөрдүн саны арбый 
берет. 

Тик бурчтуу бейит коргондордо байыркы, исламга чейинки, эң болбоду дегенде 
моңголдорго чейинки архитектуралык формалардын түздөн-түз мурасталып калганы 
байкалат. Кызыктуу бир нерсе, мындагы окшоштуктардын көпчүлүгү Чыгыш Түркстан 
тарапты көрсөтсө, мындай окшоштуктар бул архитектуралык формалар менен 
байыртадан тааныш болушкан кыргыздар аларды өздөрүнүн маданий табылгаларынын 
казынасына кошуп алышканын айтып турат. 

Алабука суусун бойлой кызыктай бир чептин урандысы табылды, ал болжолу XIX к. 
орто ченинде курулса керек, жергиликтүү калктын арасында ал Чолок-Коргон деген ат 
менен белгилүү. 

Чолок-Коргон Кара-Талаа капчыгайынын оозунан үч километрчелик жерде, Конорчок 
айылына кеткен жолдун боюндагы жайылманын үстүндөгү тектирден орун алган. Чептин 
капталдары төгөрөктүн төрт бурчун карайт. Түштүк дубалы чакан суу жаткан терең сайдын 
жээгиндеги жарды бойлой кетет. Планы боюнча чеп төрт бурчтук түрүндө. Түндүк жана 
түштүк дубалдары 26,5 м, чыгышы менен батышындагысы бурчтагы мунаралардын 
диаметрин кошуп алганда 53 м түзөт. Чептин бурчтарында 3 м ге чейин алга чыгып турган 
мунаралар бар. Мунаралар сүйрүрөөк келген тегерек планда, төбөсү кесилген конус 
түрүндө. Батыш жана чыгыш дубалдарда кошумча дагы бирден мунара бар, алар түштүк 
дубалга жакын тургузулган (батыш дубалдан 27 м аралыкта). Бул мунаралардан чептин 
ичинде аны экиге бөлүп турган дубал кетет, ички дубалдар өтө начар сакталган. Ошондой 
эле түштүк-чыгыш мунара да таптакыр сакталган эмес. Батыш, Чыгыш жана Түндүк 
дубалдарында тешилип ураган жерлер бар. Түштүк дубал толук сакталган. 

Түштүк дубалына карап баксак, дубалдары 8 кабаттан, ылайдан согулуп жасалган, ар 
бир кабаттын бийиктиги 0,50 м, калыңдыгы 0,60 м. Мунаралары (бир кыйла сакталып 
калган түндүк-чыгыш мунарасына караганда) 11 кабаттан турган, б.а. айланадагы 
дубалдардан 1,5 м бийик болгон. Дубалдарда жылчык түрүндө согуштук көзөнөктөр бар, 



алар дубалдардын 4 жана 5 катарларынан орун алган; мунаралардагы согуштук 
көзөнөктөрү кичине терезе түрүндө келип, бийиктиги 0,60 м, жазылыгы (түп жагы) да 0,60 
м келет. 

Түштүк дубалды бойлой ага жакын турган имараттардын дубалдарынын изи сакталып 
калган. Чептин түндүк жагында курулуштун изи жок, кыязы, малды кармоого ылайыкталса 
керек. Батыш дубалында эки уранды тешик бар, анын бири эшик турган мунаранын 
түндүк-батышына жакын, экинчиси — дарбаза үчүн курулган түштүк- батыш жана батыш 
мунаралардын ортосунда. Калган бардык дубалдар, сыягы, туюк окшойт. 

Чолок-Коргон XIX кылымдын (Кокон доору) курулушунун типтүү үлгүсү жана ал 
манаптар менен байлардын азыркы заманга жеткен өтө аз сандагы чептери болуп 
саналат. 

Эгерде кыргыз элинин курулуш объектилеринин ичинен бизге жогоруда белгиленген 
күмбөздөр, б.а. көп учурда туурап, окшоштуруп салынган (кээде булар Самаркан менен 
Бухаранын архитектурасынын классикалык үлгүлөрүнүн өтө начар көчүрмөлөрү болгон) 
культ архитектурасы экенин эске ала турган болсок, Чолок-Коргон тибиндеги курулуш чеп 
мүнөзүндөгү имарат катарында өзгөчө кызыгууну туудурат. 

Күмбөздөрдү, бейит-коргондорду жана чептерди куруу ыгы өзбек усталардан кабыл 
алынса керек. Жогоруда көрсөтүлгөндөй, бул курулуштар кыштар менен паскалардан 
курулуп, эки учурда тең чийки топурактан тургузулган. Бул курулуштардын техникалык 
жана конструкциялык ыктары, көп учурда байыркы устачылыкты кайталайт, бул жогоруда 
белгилеген «уюк» тибиндеги күмбөздөр менен ачык далилденип турат. 

Кыргыз күмбөздөрүндөгү кызыктуу нерсе бул, мында курулушчу курулушту боз үйдөй 
тегерек планда куруу жана анын үстүн томолок түрдө жабуу идеясын калыбына 
келтирүүгө, аны кайталоого аракет кылат. Куполдун бийиктиги жана анын имараттын 
тулкусу менен катышы боз үйдүн тулкусунун бийиктиги менен анын үстүнүн 
жабылышынын негизги пропорцияларын кайталайт. Мында портал экинчи даражадагы 
милдетти аткаргансыйт, сейрек учурда гана портал имараттын өз алдынчалуу, маанилүү 
деталы катарында тургузулат, ушул нерсе Тянь-Шандын күмбөздөрүн Талас өрөөнүнүн 
күмбөздөрүнөн айырмалап турат; Таласта порталдарды, мисалы Орловка кыштагы 
чендеги күмбөздөрдүн (Кочкор, Егемберди жана Шиханбай күмбөздөрү) порталдарын 
уста өтө дилгирленип жасалгалаган. Тянь-Шандын күмбөздөрүндө борборго тууралап 
тургузуу тиби басымдуулук кылат, бул кыргыздардын элдик архитекторлорунун курулуш 
табити үчүн мүнөздүү болгон үлгү катарында колдонулат. Имараттын мындай тиби 
көчмөндөрдүн боз үйлөрүн көбүрөөк эске салат. 

Кыргыз күмбөздөрүнүн экинчи өзгөчөлүгү — алардын шөкөттөп жасалгаланышында 
кышты коргондун дубалынын четки жээктерин же жупуну порталдардын 
антаблементтерин торчолуу кылып тургузуу баарынан мурда боз үйдүн жыгач тулкусун — 
«керегесин» элестетет. Бул айрыкча ромб түрүндөгү оймо-чиймеден ачык көрүнөт. 
Жогоруда белгиленген бардык элементтер кыргыз оймо-чиймесинин геометриялык 
формаларын кайталоого жасалган аракет менен тыгыз байланыштуу. Бул үч элементтен 
биз кыргыз элинин турмушунан орун алган монументалдуу курулуш жагындагы 
өзбектерден кабыл алынган маданий үлгүлөрдү кыргыздардын «кайра иштеп» чыгуу- сун 
көрөбүз1. 
 
 
 

1 Кыргыз күмбөздөрү жөнүндө биздин төмөнкү китебибизди кара: «Архитектурные памятники Киргизстана» 
(М., 1950). Биздин төмөнкү макалабызды да сал: «Краткие сообщения Института этнографии» (вып.10). 



ТЯНЬ-ШАНДЫН ЖАНА ПАМИР-АААЙДЫН ТАРЫХЫЙ 
ГЕОГРАФИЯСЫ 

(ИВГО, т. 87,1955,1 чыгарылышы, 42-53-6.) 
 

Орто Азиянын тарыхын изилдеп-үйрөнүүдө орус илими биринчи орунда турат. В. 
Бартольд орто азиялык элдерди тарыхый жактан изилдеп үйрөнүүгө негиз салгандан 
бери жарым кылымдан көбүрөөк убакыт өттү. Анын биринчи илимий сапары Жети-Суу 
менен Тянь-Шанда болгон, ал өзүнүн бүткүл өмүрүндө бул аймакка көп жолу 
кайрылган болсо да, анын тарыхы кийин В. Бартольддун илимий кызыкчылыктарынын 
борборунда турган эмес.1 

В. Бартольд өзүнүн тарых боюнча эмгектеринде тарыхый географиянын 
маселелерине өтө терең көңүл бурган. Анын калем учунан жаралган 700дөн көбүрөөк 
эмгекти эске алсак, бул маселе боюнча В. Бартольддун экскурстарын бүт бойдон санап 
чыгуу мүмкүн эмес. Бирок анын белгилүү «Түркестан» (1900-ж) деген эмгегиндеги 
«Мавераннахрдын географиялык очерки» (118 бет) деген көлөмдүү бабы, анын 1903-
ж. басылып чыккан «Историко-географический очерк Ирана» деген атайын эмгеги (176 
бет), «К истории орошения Туркестана» (1914-ж., 174 бет) деген эмгектери эле, анын 
биздин тематикабыз менен байланышта болгон «1893—1894-жж. илимий максатта 
Орто Азияда болгондугум жөнүндө отчет»2 деген эң алгачкы эмгеги жөнүндө 
айтпаганда да, В.В. Бартольддун тарыхый географиянын, атап айтканда, табигый-
тарыхый өз алдынчалыкка ээ болгон маселелерине чоң көңүл бурганын далилдейт. 
Анын Аму-Дарыянын байыркы нугу жөнүндөгү талаш-тартышка катышканын эске 
түшүрүү эле жетишерлик, ал талаштардын жыйындысы «Сведения об Аральском море 
и низовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII века» деп аталган эмгек болуп 
жарык көрөт.3 В. В. Бартольддун эмгеги географиялык илимдеги бардык күмөндүү 
маселелерди чече алган эмес, бул 1930—1931-жылдарда, «Petermanns Mitteilungen» 
дин беттеринде — (А. Херманндын, Р. Хенингдин ж.б. макалалары)4 талаш-тартыштын 
кайра башталганынан ачык көрүнөт. Узбой жөнүндөгү «түбөлүк» маселени география 
да, тарых да чече алмак эмес, аны тарых менен географиянын корутундуларын чогуу 
алганда советтик археология гана чечмек, муну Хорезм экспедициясынын ишинин 
акыркы натыйжалары ишенимдүү көрсөтүп турат.5 

Тарыхый географиянын сюжеттерине В. Бартольддун мындай көңүл бурганы анын 
өзүнүн байкоолору менен пикирлерин 1сартографиялоодо өтө кылдаттык менен 
улантылган. В. Бартольд бир да тарыхый картаны түзгөн эмес. Ал гана эмес, бизге 
белгилүү болгондой, «Историко-географический обзор Ирана» деген эмгегине 

1 Сал.: И. Умняков. В. В. Бартольд (по поводу 30-летия профессорской деятельности). Бюлл. САГУ, №14, 
1927. - Сал.:Die Welt des Islams, т. XII, 3, Berlin, 1931; А. Бернштам. Академик Василий Владимирович 
Бартольд. Предисл. ко 2-му изд. В. Бартольд. Киргизы. Фрунзе, 1943 ( кыргызча котормосу бар); А. 
Бернштам. Академик В.В. Бартольд как историк Кыргызстана. Предисл. к книге: В.В. Бартольд. Очерк 
истории Семиречья. Фрунзе, 1943. — Көрсөтүлгөн чыгармаларга акад. И.Ю. Крачковскийдин рецензиясын 
кара (К переизданию трудов В. В. Бартольда. Историч. журн. №1,1944). 
2 Зап. Акад. наук, Историко-филолог. отд, сер. VIII, т. 4, в. 4, СПб., 1897. 
3 Изв. Туркестанск. отд. ИРГО, т.1У, Ташкент, 1904. 
4 Al. Hermann u. R.Henning. Gibt es noch ein Oxusproblem? РМ, 1930. — Макала төмөнкү эмгекке жооп 
катарында жазылган: Fr. Masatschek. Landeskunde von Russischen Turkestan. Stuttgart. 1921. Талаш-
тартыштын уландысын төмөнкү макалалардан кара:Al. Hermann. Die Wohnsitye der Massageten und der 
Wasserfoll des Kaspischen Oxusfufs. 
5 С. Толстов. По следам древнехорезмийской цивилизации. М. — Л., 1948. Анын төмөнкү журналдагы 
отчетун кара: «Вестник древней истории», 1953, №2. 



Ирандын демейдеги эле картасы тиркелген, ал эми анын «Түркестан» деген китеби 
1928-ж. англис тилинде басып чыгарылганда, мунун орусча басылышында жок болгон, 
XIX— XX кылымдардагы Орто Азиянын администрациялык картасы кошо берилген. Биз 
Жети-Суу, Тянь-Шань жана Памир-Алай жөнүндөгү, — жалпы эле Орто Азия жөнүндө 
да тарыхый-географиялык ой-жүгүртүүлөрдүн өнүгүшүнө байкоо жүргүзүү милдетин 
алдыбызга койбойбуз. В. Бартольддон мурдагы изилдөөчүлөр (байыркы авторлорду 
айтпаганда) аз болгон; иш жүзүндө мындайларга П. Лерхти гана кошууга болор эле, 
бирок ал 1867-ж. барганында Жети-Суунун батыш бөлүгүн гана иликтеп- үйрөнгөн, 
бирок кандайдыр бир олуттуу байкоолорду көрсөткөн эмес6. Ошондой болсо да, В. 
Бартольддун сиңирген эмгеги жазма булактардагы өтө көп материалдарды, негизинен 
араб жана перс тилиндеги географиялык адабияттарды пайдаланып, Жети- Суу менен 
Тянь-Шанды, бир аз Памир-Алайды тарыхый-географиялык жактан таанып-билүү үчүн 
жолду тазалагандыгында болду- Анын «оппоненти», Кашкардагы консул Н. Петровский 
тарабынан Шпренгердин7 Орто Азия боюнча мусулман маршруттарынын 
жыйынтыкталган маалыматынын орус тилинде басылып чыгышы В. Бартольд өзүнүн 
«отчеттунда» келтирген маалыматтардын баалуулугун төмөндөтө алган эмес. 

В. Бартольддун Орто Азияга келип кетиши жергиликтүү ишмерлердин 
археологияга, анын ичинде тарыхый-географиянын маселелерине кызыгуусун 
козгогон. В. Бартольддун келип кетишинин ушул пландагы илимий натыйжалары анын 
«Кыргыздар» жана «Жети-Суу тарыхынын очерки» деген эмгектерине жазылган алгы 
сөздөрдө, ошондой эле, согуш күндөрүндө, 1941-ж. басылып чыккан (Биринчиси Алма- 
Атада, экинчиси Фрунзе шаарында) бул аймакты изилдөөнүн тарыхына арналып, 
биздин археологиялык изилдөөлөрүбүздө жыйынтыкталган — «Талас өрөөнүндөгү 
эскиликтин эстеликтери» жана «Түндүк Кыргызстандын археологиялык очерки» деген 
китептердин атайын барактарында биз тараптан белгиленген болчу. Бул жагынан 
жергиликтүү ишмерлерден Олуя-Ата уездинин начальниги Каллаур жана Верный 
шаарындагы өзгөчө тапшырмалар боюнча чиновник Н. Пантусов бир кыйла иштерди 
аткарышкан. Башка изилдөөчүлөрдүн аткарган иши алда канча аз болгон. Мында 
Шаванндын батыш түрктөрүнүн тарыхы боюнча кытай булактары жөнүндөгү бир катар 
тарыхый-географиялык экскурстарын8, Херманндын байыркы «Жибек жолу» жөнүндө 
изилдөөлөрүнө байланыштуу корутундусун9 жана да эскерилген бардык авторлордон 
мурдагы Томашектин10 негизинен бүткүл Орто Азияга тийиштүү болгон, анын чыгыш 
бөлүгүнөн Ферганага көңүл бурган эмгектерин гана белгилеп кетсе болот. Айрым бир 
байкоолорду биз антик авторлорун, кытай булактарын жана мусулман тексттерин 
басып чыгаруучулар менен комментаторлордон жолуктурабыз. Алардын ичинен 
Птолемейлик географиянын эң жаңы комментатору Бертелонун11 жана автору 
белгисиз X кылымдагы байыркы тажик кол жазмасы Худуд ал-Аламдын («Дүйнөнүн 
чектери») котормочусу жана комментатору В. Минорскийди12 биринчи орунга койсо 

6 Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 г. Төмөнкү макаланы да салыштыр: Д. Иванов. 
Изв. РГО, Т.ХХ1, отдотт. 
7 Н. П. Петровский. Древние арабские дорожники по среднеазиатским местностям, входящим в настоящее 
время в состав русских владений. Ташкент, 1894. 
8 Ed. Chavannes. Documents sur les Tou-kiue(turcs) occidentaux. St. Petersb., 1903. 
9 Al. Hermann. Die Seidenstrassen zwischen China und Syrien. 1910. — Сал.: Al. Hermann. Das Land der Seide 
und Tibet in Lichte der Antike. Leipzig, 1939. 
10 W.Tomaschek. Centralasiatische Studien. I.Sogdiana. Wien, 1877. 
11 Barthelot. L´Asie Centrale et Sud-Orientale d´apres Ptolemée. Paris,1930. 
12 V.Minorsky. Hudud-al-Alam. Оксфорд, 1937. 



болот. Текстке берген өзүнүн эскерүүлөрүндө иш жүзүндө кол жазманын замандаш 
авторлорунун өзүнө белгилүү болгондорунун бардыгынын жыйынтыгын берген, ушуга 
байланыштуу В. Бартольддун байкоолоруна бир катар баалуу кошумчаларды 
киргизген, В. Минорскийдин кол жазманын текстине берген түшүндүрмөлөрүнүн өтө 
кылдаттыгын өзгөчө белгилеп кетүү керек Бул эмгек биздин илимий адабиятыбызда 
жогорку баага ээ болгон13. В. Минорскийдин XI кылымдын автору Махмуд 
Кашкарлыктан алгандарына, айрыкча Жети-Суу олуттуу орунду алып турган анын 
дүйнөлүк картасына берген түшүндүрмөлөрү биз үчүн өзгөчө баалуу. Махмуд 
Кашкарлыктын картасын карап чыгууга совет изилдөөчүсү И. Умняковдун «Дүйнөнүн 
эң эски түрк картасы»14 деген эмгеги арналган, бирок анын корутундуларынын баары 
эле бизди канааттандыра бербейт. 

Бул маселелерге эң ири чыгыштаануучу акад. И. Ю. Крачковский да бир нече жолу 
көңүл буруп, арапча географиялык текстти гана эмес, картаны да изилдеп-үйрөнүүнүн 
маанисин белгилеген15. 

Ошентип, мусулман географиялык адабияты, а түгүл Жети-Суу жөнүндөгүлөр да 
(мисалы М. Массондун барып келгени) чыгыштаануучулар тарабынан каралып 
чыгылган болсо, кытай адабияты, айрыкча картографиясы жагында абал начар, бирок 
Херманн Вэй доорунан бери тарта (б.з. IV—VI кк.) кытай картографиясы илимий 
бейнеге ээ болуп калган деп эсептейт. Саякатчылардын, элчилердин, зыяратчылардын 
маршруттары бир катар окумуштуулар тарабынан жетишерлик толук чагылган, 
алардын ичинен Бретшнейдер менен Палладиядан, Хирт менен Пеллього чейинки 
жана көптөгөн башка синологдордун ысымдарын атап кетсе болот. Ошондой болсо да, 
биз бул маселелердин аягына чейин канааттандырарлык чечилишине жетише элекпиз. 

Байыркы аталыштарды жердин учурдагы картасы менен окшоштуруу 
археологиялык комплекстердин орун алып турган жерин эсепке албай жүргүзүлгөн; 
археологиялык комплекс гана байыркы конуш жайларды, аны менен бирге аларды 
курчап турган аймакты так чектеп бере алмак. Бирок кээде муну олуттуу түрдө 
даярдалган алдын ала археологиялык чалгындоосуз ишке ашыруу болбой келген. 
Мындай (тийиши жок, кокус пункттар менен жаңылыш окшоштуруп алууга жол бербей 
турган дал ири масштабдагы) чалгындоо биз тараптан 1933—1952-жылдарда 
жүргүзүлгөн болучу: ал маршрут 1952-ж. эле дээрлик 40000 км ге жеткен. Биз Жети-
Суунун, Тянь- Шандын, Алай жана Памирдин бардык негизги ири археологиялык 
комплекстерин жетишерлик аныктаганыбыздан кийин коллегаларыбызга караганда 
бизде мүмкүн болуучу жаңылыктардан алда канча көбүрөөк сактанууга шарт түзүлдү, 
анткени байыркы авторлордун жазгандарын бардык майда-чүйдөлөрүнө чейин эсепке 
алып, алардын эстеликтердин жалпы сүрөттөлүп баяндалышы менен, ошондой эле 
аны казып ачканда табылган маалыматтар жана даталар менен салыштырууга мүмкүн 
болду (404-беттеги картаны кара). 

Мындан башка да биз экспедицияларыбыздын ишине эстеликтердин өз алдынча 
өзгөчөлүктөрүн, б.а. бул райондогу байыркы адамдын маданиятын ар түрдүү 
географиялык зоналар (бул жерде өзгөчө ар түрдүү болгон!) менен, Тянь-Шандын 
жана Памир-Алайдын бийик тоолуу арктикалык алкагынан Фергана кырка тоосунун 

13 И. И. Умняков. Рецензия. ВДИ, 3,1938. 
14 Труды Самаркандск. Гос педагогич.инст. им. А. М. Горького, т. I. Самарканд, 1940. 
15 И. Ю. Крачовский. О подготовке свода арабских источников для истории Восточной Европы, Кавказа и 
Средней Азии. Зап. Инст. Востоковед. Т. 1,1932. 



батыш этектериндеги дээрлик субтропикаларга чейинки зоналар менен байланышта 
изилдеп үйрөнүүнү да киргизебиз. 

Биздин көз карашыбыздан алганда ушундай усул гана (бу да дайыма эле эмес) 
окшоштуруу жөнүндөгү маселенин тигиндей же мындай чечилишин болжолдоого гана 
эмес, так кесе айтууга да мүм1сүндүк берет. Дал ушундай усул гана Жамбыл шаарынын 
ичиндеги шаар чалдыбарын так кесе байыркы Тараз деп таанууга, аны Жамбылдын 
түштүгүндөгү Капка капчыгайынан, же Оххум өзөнүнүн түндүгүнөн, же Тюймакенттен 
издөөгө мүмкүндүк берип отурат. Эстеликтерди жогоруда саналып өткөн бардык 
учурлар менен байланышта карабай жонунан окшоштуруу менен оңой эле 
жаңылыштык кетирүүгө болот. Алсак, И. И. Умняков XI—XII кылымдардагы 
карахандардын ордо шаары Баласагунду ошол учурда эң мыкты дегенде өлөсөлү 
кербен сарай турган жерге жайгаштырат. Жазма булактар менен археологиялык 
маалыматтарды ушундайча салыштыруунун экинчи жагы жазма булактын тууралыгын 
аныктоо болуп саналат. Алсак, X к. автору Макдисинин маршруттарынын таң 
каларлыктай тактыгы ушундайча аныкталды. Бул усул булактаануу, атап айтканда, 
жазма түрүндөгү географиялык булакты сынга алуунун ыктарынын да бири болуп 
саналат. 

Биздин бир катар корутундуларыбыз менен байкоолорубуз өзүбүздүн басылган 
эмгектерибизде жарыялангандыктан, бул макалабызда Жети-Суунун, Тянь-Шандын 
жана Памир-Алайдын тарыхый географиясы менен байланышкан айрым бир 
маселелерге гана токтолуу менен, өзүбүздүн алдыбызга койгон милдет катарында, 
күчүбүздүн жетишинче, биз археологиялык саякаттарыбыздын учурунда иликтөөлөрдү 
жүргүзгөн эки маселеге жооп бермекчибиз. Бул, биринчиден, көрсөтүлгөн райондордо 
көчмөн коомдорду локалдаштыруу жана алардын чарбасынын түрлөрүнүн байыркы 
мезгилдеги табигый-тарыхый зоналарга баш ийгендиги, экинчиден, конуш жайлардын 
жана дыйканчылыктын өнүгүшү, орто кылымдарда соода жолдорунун уюштурулушу. 

Көрсөтүлгөн аймактардын географиялык өзгөчөлүктөрү ар түрдүү чарбалык 
профилдеги уруулардын жайгашып турушун так аныктады. Биз бул аймакты, атап 
айтканда, Жети-Сууну изилдегендердин айрымдарынын Чүй өрөөнүндө дыйканчылык 
коло доорунан бери эле өнүккөн мүнөзгө ээ болгон деген пикирлерин бөлүшө 
албайбыз16. Мындай деп айтууга бизде эч кандай далилдер жок, датасы б.з.ч. II миң 
жылдык менен белгиленген жана Жети-Суунун (Иле, Чу) түздүк зоналарынын бардык 
чөлкөмдөрүндө белгилүү болгон орок сыяктуу бычак, сыягы, жарым-жартылай 
отурукташкан малчылыктын ургаалдуу формасы менен (тоют даярдоо) байланыштуу 
болсо керек. Ушул эле комплекс менен байланышкан жаргылчактар ар түрдүү 
максаттар үчүн, алардын ичинде өсүмдүктөрдүн тамырларын майдалоо үчүн да 
пайдаланылышы мүмкүн эле. 

Ошондуктан биз коло доорундагы дыйканчылык Тянь-Шань жапа анын тоо 
этектери үчүн эмес, Фергана үчүн көбүрөөк мүнөздүү деп эсептейбиз. Коло доорунун 
табылгаларынын комплекстери жана 1941-ж. Чүй өрөөнүндө начар маданий катмары 
бар конуштарды казуу көрсөткөндөй, булар жарым-жартылай отурукташкан 
малчылардын (пастухов-скотоводов) конуштары, сыягы кыштоо тибиндегилер болгон. 
Жайкысын малчылар тоолордо жакын жаткан капчыгайларда жашаган. Кышкы 

16 Биздин Чоң Чүй каналы жөнүндөгү эмгегибизге А. Тереножкиндин рецензиясын кара: (Вестн. древн. 
ист., №2, 1947). — Кандай болгон күндө да дыйканчылык өндүрүштүн негизи болгон эмес Чүйлүк 
конуштардын эстеликтерин борбордук Казакстандын эстеликтери менен салыштыр, мында 
дыйканчылыктын алдыңкы ролу жөнүндө айтуу дегеле болбойт. 



конуштардын зонасы «карасуктардан», б.а. жер астынан суу чыга турган жерлерде 
орун алып турган. Түздөн-түз тоо этектеринде турган конуштарды биз көргөнүбүз жок. 
Мүмкүн алар сел менен жуулуп кеткендир, анткени ар түрдүү курулуштардын 
жүрүшүндө чополуу-кумдуу калың катмарлардын астындагы шагылдардын 
катмарынан ушул доордун айрым куралдары табыла калат. 

Ошентсе да жарым-жартылай отурукташкан малчылар Тянь-Шандын тоолуу 
өрөөндөрүндө да жашагандыгында шек жок, мында туруктуу жашаган жерлер деңиз 
деңгээлинен 3000 м ге чейинки бийиктикте белгиленди. Биз алардын жайгашып 
турганы Арпа өрөөнүндөгү коло доорунун Бурмачап көрүстөнү менен далилденгенин 
айтып жатабыз. 

Мен мурда белгилегендей17, бул көрүстөн Казакстандын, Алтайдын жана Минусин 
крайынын талаа райондору үчүн мүнөздүү болгон коло доорунун типтүү буюм-
тайымын көрсөттү, ал эми Тянь-Шандын башка комплекстери түштүк сибирлик 
маданият менен байланышы ачык эле көрүнүп турганына карабастан өзүнүн 
жергиликтүү бейнесине ээ. Дагы бир кызык факт бул: Аламышык өзөнүндө, Нарын 
өрөөнүндө, а түгүл Алайда да (Чакмак өзөнү) б.з.ч. VI—IV кылымдардын казылган 
көптөгөн көрүстөндөрүнөн теги казакстандык жана түштүк сибирлик типтүү андроид 
расалык тибиндеги бейиттер табылды, ал эми мурда топтолгон крониологиялык 
материалдар негизинен «сак» жана памир-ферган тибин, эң башкысы, — алдыңкы 
азиялык жер ортолук деңизинин тибин берген. 

Табылган жаныбарлардын сөөктөрү Тянь-Шань өрөөндөрүндө да, ошондой эле 
Жети-Суунун түндүгүндө да кой багып өстүрүлгөнүн талашсыз көрсөтүп турат. 

Ошентип, коло доорунда Тянь-Шанда түздүгүнөн деңиз деңгээлинен 3000 м 
бийиктиктерге чейин адамдар байырлап турган, анда жергиликтүү уруулар гана эмес, 
өзүнүн теги жагынан түштүк сибирлик этностук топтор жана Казакстандын уруулары 
менен байланышкан уруулар да жашап турган. 

Бул уруулардын кеңири тараганы алардын түштүккө кирип келгени менен да 
далилденет. Ушул мезгилдеги, б.а б.з.ч., II миң жылдыктагы Фергананын дыйканчылык 
маданиятынын Орто Азиянын батыш бөлүгү (Түркмөнстан) менен болгон байланышы 
ачык көрүнүп турганда, Түркстан тоо кыркаларынын тоо этектеринде биз коло 
доорунун теги ошол эле түштүк сибирдик болгон «карасук» тибиндеги эстеликтерин 
жолуктурдук. 

Түштүк сибирлик жана казакстандык этностук топтордун кийинки сак-усун 
доорундагы (б.з.ч. VII к. — б.з. I к.) таралышынын изи андан да ачык. Жети-Суу, Тянь- 
Шань, бир аз кийинчерээк Памир да (б.з.ч. V—IV кк.) сактар менен усундардын 
борбору болгон. Алар бардык жерде текши жайгашып турган. Ошол мезгилге карата 
алардын изи көрүнбөгөн бир да тоо өрөөндөрү жок. Көрүстөндөр өтө көп санда 
жолугат, бейит коргондор да ар түрдүү келет, демек алардын пайда болушунун мүнөзү 
кокустук жана кыска мезгилдүү эмес экени айдан ачык. 

Памир-Алайдын шартында бул көчмөн уруулар Алайда жана Чоң-Алайда жана 
башка тоо арасындагы өрөөндөрдө (археологиялык материалдарга караганда) чоң- 
чоң топ болуп жашап турган. Бул жерлерден айырмаланып, Чыгыш Памирде көчмөн 
уруулар Вахан-Памир (Юмхона, Койтезек, Жашыл-Көл) меридианына чейин таралып, 
чакан-чакан топ болуп жашаган, бул сыягы, жергиликтүү жайыттардын аянттары 
чектелүү болгондугуна байланыштуу болсо керек. 

17 А. Н. Бернштам. Основные этапы истории культуры Семиречья и Тянь-Шаня. Сов. археология, XI,1949. 



Чыгыш Памирде байыркы көчмөн уруулар түштүк бөлүгүндө Ак-Суу, Мургаб, 
Памир, Ыстык сууларынын бойлорун мекендеп турушкан. Түндүк чеги Пшарт суусунун 
өрөөнү болгон. Ал эми Ак-Байтал боюнча байыркы конуштардын изи жок. Ак-Байтал 
ашуусунан түндүктөгү Муз-Көлдө, Кара-Көлдө жана Маркан-Сууда андай издер андан 
бетер жок. Сак урууларынын борборлору Памир (Тамды) суусунун боюнда жана бай 
бейиттер (Ак-Бейит) казылган Ак-Суунун жогорку тарабында орун алган. Ортоңку Ак-
Суу өрөөнүндө (Мургаб ченде) жана Пшартта жарым-жартылай отурукташкан кедей 
малчы чарбалар (пастухи-скотоводы) көчүп-конуп жүрүшкөн. 

Памирдин этностук курамы татаал болгон. Расасы жагынан анын калкы жер 
ортолук деңизинин бойлорундагы сүйрү баш расага таандык. Маданиятында түштүк 
Сибирь жана Ордос менен байланышы ачык байкалат. Тибеттин (бейит 
курулуштарынын типтери), Индиянын (алмаз менен тешилген акак таш шурулар, 
гималай кедринен жасалган жебенин жыгач тыктары) жана Алдыңкы Чыгыштын 
(карапа буюмдар, жасалгалардын кээ бир түрлөрү) маданий таасири анда-санда 
учурайт (бирок өтө көрөсөндүү келет). 

Колдо болгон маалыматтарга караганда, Чыгыш Памирде калктын жайгаша 
башташы VI кылымдан эртерээк эмес мезгилде, б.а. болжол менен жылкы колго 
үйрөтүлгөндөн бери тарта жүргөн. Мингич унаа болбосо Чыгыш Памирдин ээн 
талааларын өздөштүрүү мүмкүн эмес болсо керек, ал эми топоздун колго 
үйрөтүлүшүнүн мезгили бизге белгилүү. Калк бул жерге чыгыштан, түштүк менен 
батыштан гана келип жайгаша алмак, түндүктөн, Заалай кырка тоолору аркылуу келүү 
мүмкүн эмес эле, анткени Маркан-Суу жана Кара-Көлдүн ээн талаалары аркылуу атчан 
адам өтө алган эмес. Памирдин жана, мисалы, Чоң-Алайдын бир мезгилдеш 
(синхрондуу) урууларынын маданиятындагы жана расалык тибиндеги олуттуу 
айырмачылык ушуну менен түшүндүрүлөт. Чу, Иле, Кызыл-Суу тибиндеги чоң 
дарыялардын жайылмаларында мындай конуштар жок. Алайдын бийик тоолуу 
өрөөндөрүндө жайкы көчүп- конуулар бийикти, тоону карай кеткен, ал эми кыштоолор 
суунун эки жээгинде орун алган. Суунун бир жээгиндеги конуштар анын маңдайкы 
жээгиндеги эл жашабаган жерге дал келет, б.а. ар бир көчмөн жамааттын 
«резервдеги» кышкы жайыттары бар болгон. Нарындын кууш каньонундагы 
конуштардын жайгашуу тартиби да өтө кызык. Мында конуштар дарыянын жардуу 
жана бийик жээктери өрөөндүн кеңейип кеткен жерине келгенде жантайыңкы болуп, 
көп малды сууга айдап түшүүгө ыңгайлуу болгон жерлерде орун алып турган. 

Мындагы мүнөздүү бир нерсе, байырлап жашоого ыңгайлуу болгон бирдей 
зоналардын биринде калк өтө жыш жайгашса, башка бир бөлүгү ээн калган. Алсак, 
мисалы, Кара-Тоонун Бийли-Көл көлүнүн түштүк жээгине карама-каршы жаткан түндүк 
бетине калк өтө жыш жайгашкан, андан Тамды өзөнүнө чейин «чөл» жатат, андан 
кийин эл жайгашкан Тамды аймагы жана дээрлик Алтын Тоого чейин «чөл» жатат. Бул 
ээн талаалар кышкы жайыттар үчүн резервдеги корук жайыттар болуп, ал жерлер 
конуш жай үчүн пайдаланылган эмес. 

Мына ушул «микрочөлдөр», эл жашабаган ээн жерлер менен катар 
«макрозоналар» да орун алып турган. К. Маркстын моңголдор жөнүндө айткан эң 
сонун сөзү бүтүнү жана толугу менен ырасталып турат: «Моңголдор Россияны 
бүлүндүргөндө өздөрүнүн өндүрүш жолуна ылайык аракеттенишкен. Мал 
чарбачылыгы үчүн кеңири ээн аймактар башкы шарт болуп саналат».18 Тянь-Шань үчүн 

18 К.Маркс иф.Энгельс.Ккритикеполитическойэкономии.Соч.,т.XII,ч.I,Партиздат, 1933, стр. 188. 



Аксай өрөөнү, Чоң-Алай үчүн Төө-Моюн, Кара-Тоонун жондору анын тоо этегиндеги 
тургундар үчүн жана негизинен Моюн-Кум, Чунун төмөнкү агымы, бир аз түштүк 
Бетпак-Дала дал ушундай эле эл жашабаган кеңири аймактар болгон. 

Памир менен Алайдын сак-усун көчмөн урууларынын теги тянь-шандык. Сактар 
эртерээк мезгилде түздүк Фергананын таасири астында турган. Бул жөнүндө бизге 
Төлөйкөндүн, Чакмактын, Кызыл-Кыштактын (Шарт), Кургактын казылган бейит-
коргондору, Ферганадагы сак-усун эстеликтеринин табылгалары айтып турат, бул 
таасир сак-усун формасындагы идиштерди жасоонун ферганалык ыгынан гана эмес, 
бейит курулуштарынын конструкцияларынын мүнөзүнөн да көрүнөт. 

Б.з. I миң жылдыгынын башталышынан бери тарта башкача көрүнүш түзүлө 
баштайт. Эгер ушул доорго чейин көчмөндөрдүн маданиятынын таралышында 
негизинен табигый-тарыхый шарттар роль ойногон болсо, биздин замандын 
башталышынан бери тарта тарыхый-экономикалык шарттар ачык роль ойной баштайт. 
Биринчиден, биз айрым райондордо дыйканчылыктын гетерогендик процессин жана 
отурукташууну байкайбыз. Алай үчүн — бул кумед маданияты, Тянь-Шань үчүн Кетмен- 
Төбө болуп саналат. Бул жерде биз биздин замандын чегинде калкы таруу айдаган 
отурукташкан конуш жайлардын пайда болгонун аныктадык. Кара-Тоо зонасында 
көчмөндөрдүн эң байыркы отурукташуусун Кара-Тоонун түндүк бетиндеги, Алтын- Тоо 
өзөнү ченде (Ак-Дөбө, Түбө-Дөбө) жолуктурдук. Көчмөндөр чарбачылыгында жер 
аянты башкы мааниге ээ болгон. Экинчиден, отурукташкан-дыйканчылык 
маданиятынын тоолуу райондордун тереңин карай жылуу процесси жүргөн. Алсак, 
мисалы, Памир-Алай үчүн бул процесстин биздин замандын алгачкы кылымдарындагы 
кушан мезгили үчүн бир кыйла активдүү формалардан жүргөнүн белгилейбиз. Алайга 
дыйканчылык конуштар батыштан — Тохарстан менен Ферганадан «басып кирген» 
(Дароот-Коргон конушу). Ушул типтеги жакын конуштар Көк-Суу менен Катта-
Карамукта (Сурхобдун оң куймасы), ал эми түндүгүнөн эң жакыны (Алай өрөөндөрүнө) 
Памир жолунун 104-километриндеги Куналяк өзөнүндөгү конуш жайы — Гүлчө дөбө 
катталды. 

Тянь-Шанда бул процесс бир аз кечирээк башталат. Ал, сыягы, эки этапты башынан 
кечирсе керек жана ал процесс эки борбордон келген. Алсак, мисалы, батыштан 
ферганалыктар Тянь-Шанга биринчи жолу VI—VIII кылымдарда кирет (Алабука суусу, 
Шырдакбек комплекси жана Атбашы), түндүктөн — XI—XII кылымдарда гана (Кочкор 
өрөөнү) келет. 

Жети-Суунун түпкү облустары үчүн — Чүй өрөөнүндө — дыйканчылык (таруу) 
биздин замандын биринчи кылымдарынан бери тарта белгилүү, негизинен согдулук 
тектеги дыйканчылык конуштар V—VIII кылымдардан бери тарта пайда боло баштайт. 

Көчмөн дүйнө менен канатташ жаткан бул аймактардын экономикалык 
профилинин өзгөрүшү көчмөндөрдүн жайгашуусунун мүнөзүндө да өзгөрүүнү пайда 
кылган. 

Эгерде мурда сак-усундардын «падышалык» урууларынын жайгашып турган жери 
Чу—Иле жана Чу—Талас дарыяларынын аралыгы болсо, ал эми азыр бул жерлер 
дыйкандарга ыйгарылган. Түрк көчмөндөрүнүн борборлору шаардык жана 
дыйканчылык борборлорго жакын турган өрөөндөрдөн (Кочкор өрөөнү, Чоң-Кемин) 
орун ала баштаган. Сак-усун мезгилиндеги чачкын жашаган калктын ордуна эми жаңы 
экономикалык борборлорго (Ысык-Көлдөгү Жогорку Барскан конуштарынын 
жанындагы Ой-Булак, Күрмөнтү) түздөн-түз жакын жаткан көчмөндөрдүн конуштары 
топтоло баштайт. Түрк көчмөндөрүнүн ак сөөктөрү шаарлардын ак сөөктөрү менен 



чырмалышып, көп учурда алар шаарда отурукташып калышкан. Тоолуу Тянь-Шанда 
түрк көрүстөндөрү сейрек жана некрополдогу бейиттер аз санда жолугат. Мисалы, 
Сары-Жаз алабындагы же Иле Ала-Тоосундагы Темирлук, Нарын өрөөнүндөгү Ала- 
мышык көрүстөндөрү ушундай көрүстөндөр. 

Ушул мезгилге карата этностук топтор да өтө татаал. Тянь-Шань жана Памир- 
Алайда сак-хаомаварга топторунун сак уруулары жайгашып турган, алардын этностук 
аталыштары аймактын топонимдеринде сакталып калган, бул жерге алар баарынан 
кечирээк келишкен жана мында башка этномаданий топтордун катмарлануулары 
баарынан аз болгон. Памирде эң башкы дарыя магистралдарынын бири — Мургаб 
байыркы этноним «Мурх-амюргду» эске түшүрүүгө аргасыз кылат. Памир-Алай 
аймагында сактардын ири топторунун бири — аристей урууларынын этнонимин сактап 
калган, ал Уреш-Раштын топониминде чагылып, байыркы шаар, Фергананын 
борбору — Эршиде сакталып калган. Сыр-Дарыянын азыркы топонимикасында 
Птолемейдин мезгилиндеги (б.з.ч. II к.) Яксарт урууларынын этнонимдери өтө ачык 
байкалат: караттар, комарлар, тохарлар, арилер, яксарттар ж.б. 

Сыр-Дарыяда сак уруулары массагет-алан уруулары менен жуурулушуп, кангүйлөр 
конфедерациясын түзөт. Жүрө-жүрө Тянь-Шандын, жарым-жартылай Памир-Алайдын 
сак уруулары, сыягы, усун мезгилинде (б.з.ч. III—I кк.) түрктөшүп кетсе керек. 
Фергананын түздүгүндө чыгыш иран уруулары басымдуулук кылган (аристейлер, 
парикандар, скиф-абийлер). Бул жерде усундар кирип келген учурда (ферганада алар 
хюсюнь деп аталышкан) Кушан мамлекетинин курамына кирген уруулар түзүлгөн 
(б.з.чУ к. — б.з. IV к.). Калктардын отурукташкан жана көчмөн бөлүктөрүнүн коло 
доорунан башталган өз ара байланыштары мында, кечирээк мезгилде да уланып, 
бирок дыйкандар «чабуулга» өтө баштаган эле. 

Фергана тоо кыркасында Көгарт ашуусундагы Саймалы-Таштагы сүрөттөр бул өз ара 
мамилелердин өтө маанилүү документи болуп саналат. Аңчылык жана көчмөн турмуш 
жөнүндөгү сүрөттөр менен катар ырасымдык сценалар, топоздордун жардамы менен 
жер айдоо да чагылтылган. Дыйканчылык сценаларында алыңкы чыгыш тибиндеги 
таасир ачык байкалат; аңчылыктын жана көчмөндөрдүн сүрөттөрүндө жалпы борбор-
азиялык мотивдер камтылып турат.19 

Ферганада жарым-жартылай отурукташкан малчылыкты (постушества) ургаалдуу 
формаларга тартуу ийгиликтүү жүргөн, мисалы, бедени айдап чаап алуу пайда болгон, 
бул аристейлерде жылкыларды багып өстүрүүгө таасирин тийгизбей койгон эмес, алар 
кеңири белгилүү күлүк жылкылардын тукумун, айтылуу даван жылкыларын чыгарып 
өстүрүшкөн, бул кытай жылнаамалары жана Араван аскасындагы иконография менен 
далилденип турат20. Памир-Алай округунда б.з.ч. III—II кылымдардан бери тарта топоз 
чарбасы мааниге ээ боло баштайт. Ал Саймалы-Таштын сүрөттөрүндө гана эмес, культ 
эмблематикасында да чагылган. 

Чыгыштан гуннулардын келиши менен байыркы түрк элементтери жуурулушуп, 
Жети-Суу менен Тянь-Шандын түрк урууларынын түзүлүү процессин тездеткен. 
Таластан Арпага чейинки Тянь-Шандын гуннулары маанилүү звено болгон, бул 
аймактарда биз тараптан гуннуларга таандык көрүстөндөр табылды (Кеңкол, Кыз-Арт 
жана Бурмачап II). 

19 Биздин төмөнкү макалабызды кара: «Наскальные изображения Саймалы-Таш» (Сов. этнография, N° 
1,1952). 
20 Биздин төмөнкү макалабызды кара: «Араванские наскальные изображения и древнеферганская 
(даваньская) столица Эрши» (Сов. этнография, № 4,1949). 



Гуннулар моңголоиддүүлүктүн түзүлүшүн тездетип, алардын жардамы менен Орто 
Азиянын көчмөндөрүнүн азыркы маданиятынын түпкү белгилери калыптанат, 
(эмеректер, кийим ж.б.). бул Орто Азияда түрк урууларынын түзүлүп, 
калыптанышынын эң маанилүү этабы болгон. 

VI кылымга карата биринчи этап, мурда Орто Азиянын антик борборлорунун (Согду, 
Хорезм, Даван ж.б.) чет-жакалары катары саналган түрк көчмөндөрүнүн 
мамлекеттеринин түзүлүшү аяктап бүтөт. 

Ферганалыктардын батыш Тянь-Шанга жана Памир-Алайга, согдулуктардын, 
кийинчерээк сырдарыялыктардын Талас—Чуга, андан да кечирээкте (XI—XII 
кылымдарда) Илеге жана түндүк Тянь-Шанга келиши чарбанын зоналык бөлүнүшүн 
жана уруу топторунун жайгашып турган аймактары менен алардын борборлорун 
өзгөрткөн. Бул процесс ар түрдүү жолдор менен жана ар түрдүү мезгилдерде жүргөн. 
Сыр- Дарыяда жана жарым-жартылай Ферганада ал ургаалдуу жана бир кыйла 
негиздүү нукта жүргөн. Бул жерде биз б.з.ч. I миң жылдыктын аягы ченде эле 
көчмөндөрдүн бир бөлүгүнүн отурукташуусунун, маданияттын көчмөн түрү менен бир 
катарда отурукташкан түрү күчөгөнүн байкайбыз. Тянь-Шанда жана Памир-Алайда 
отурукташуу менен көчмөнчүлүктүн өз ара байланышы кийинчерээк түзүлүп, 
көпчүлүгүндө ал көчмөндөрдүн турмушунда али сырткы фактор катарында жашап 
турган. Мындай айырмачылык түндүк Тянь-Шанда азыраак, борбордук Тянь-Шань 
менен Памир-Алайда көбүрөөк ачык байкалат. 

Соода-кол өнөрчүлүк дыйканчылык оторлорунун көбөйүшү аларды кайтаруу үчүн 
чоң аскердик күчтү талап кылат. Бул жөнүндө чеп курулуштарынын бекемдиги жана 
Чүй өрөөнүнүн дыйкандарынын абалын сүрөттөп элестүү жазылган кытай тексти айтып 
турат. Анда мындай дейт: «Дыйкандар соот-чопкутчан жүрүшөт, бирин бири туткундап 
алышат, алар батышта Таласка таандык». 

Шаарлар жана чептер бирдиктүү мамлекеттик түзүлүштө адегенде түрктөрдүн 
саясый бийлиги менен келгиндердин отурукташкан маданиятынын жана 
экономикасынын синтези катарында пайда болуп, алмашуунун жергиликтүү 
рыноктору жана эл аралык байланыш трассалары үчүн таяныч катары кызмат кылган. 

Бул аймактарды сооданын жардамы менен экономикалык жактан 
канааттандыруунун каражаты болгон кербен жолдор ферганалык жана түштүк 
памирдик жолдор менен ийгиликтүү атаандашып турат. «Жибек жолу» бир кыйла 
түндүгүрөөктөн, Жети-Суу аркылуу өтө баштайт. Анын зор экономикалык мааниси 
жана эл аралык ролу тажик, кытай, араб, перс жана башка элдердин географтарынын 
көңүлүн буруп, алар өздөрүнүн эмгектеринде ага аз эмес барактарды арнашкан. Бул 
эмгектер урандыларды шаарлардын аталыштары менен бир кыйла жеңил 
окшоштурууга мүмкүндүк берди, андай болбогондо аймакты жапырт изилдөө 
учурунда тарыхый картаны түзүүдө аралыктарды кытай ли си (1/2 км) же араб фарсахы 
(6—7 км) менен гана аныктоого туура келбестен, оазистин же конуштун өзүнүн 
археологиялык топографиясында текст түрүндө жазууга да туура келмек. 

Биздин карталарыбызда жарым-жартылай чагылтылган бул байкоолор бизди 
төмөнкү корутундуларга алып келди (шаарлардын аталыштарынын 
окшоштурулушунан башкасы): 

1) байыркы мезгилде калктын жайгашуусунда оазистик система үстөмдүк кылган; 
2) соода жолдорунун трассалары калыптанган оазистерге ыңгайлашып, 

трассалардын өзү жаңы отурукташкан борборлорду пайда кылган; 



3) борбордук Тянь-Шань орто кылымдарда саясый күчтүн булагы болгон, бирок 
экономикалык борбор болгон эмес; 

4) Иле өрөөнү жана Тянь-Шань — отурукташуунун бир кыйла кечирээктеги 
борборлору. 

Орто кылымдардын бардык конуштары негизги суу магистралдары менен 
чектелип, чептер менен бекемделген жайлардын жакшы ойлонуштурулган 
системасына киргени аныкталды. Бул жагдайдан алганда Талас оазиси өтө мүнөздүү, 
мында ортоңку Талас дээрлик бүт бойдон чептердин системасы жана дубалдардын 
бөлүктөрү менен курчалган. Анткени бул дубалдар үзгүлтүгү жок чынжыр сыяктуу 
эмес, бөлөк-бөлөк турган дубалдар, алар сырткы душмандан коргоо үчүн өзгөчө 
мааниге ээ болбосо керек, алар барып-келип эле кулдар менен көз каранды 
адамдардын оазистен качып кетүүсүн алдын алган полициялык милдетти аткарса 
керек. 

Оазистердин, мисалы, Талас—Чунун ортолорундагы аралыкта өндүрүштүк-
экономикалык мүнөздөгү конуш жайлар эмес, кербен сарайлар менен чептер турган. 
Мындай кербен сарайлар жана аларды кайтарган чептер-рибаттар, же хиснилер 
кербен жолдордун нугун белгилейт. Алар бизге, мисалы, жол Чүй өрөөнүнөн 
Синьцзянга мурда болжолдонуп жүргөндөй Боом аркылуу эмес, Чоң-Кемин аркылуу 
өтүп, Көкойрок ашуусунан Ысык-Көлдүн түндүк жээгине — болжол менен Чолпон-Ата 
ченден чыккан. 

Бул көпөстөрдүн кызыкчылыгы менен түшүндүрүлөт, 1) алар түрк каганынын 
ордосу аркылуу өтүүнү каалашкан, буга ордо да кызыгдар болгон; 2) Ысык-Көлдүн 
дыйканчылык оазиси Жогорку Барсханга таянууну көздөгөн; дыйканчылык Ысык-
Көлдүн батышында болгон эмес, ал байыркы убакта түштүгүндө Күн чыгыш, түндүгүндө 
Чолпон-Ата менен чектелген. 

Жол Тянь-Шанга Чудан Шамшы-Кочкор ашуусуна келип, андан ары азыркы жол 
менен кетип, Нарын—Атбашыга барган, Атбашыдан кийин Ак-Бейит менен Түз-Белге 
эмес, Таш-Рабатка келген. Бул жолдун багыты Түз-Белдин каардуу климаты жана тоют 
корунун аздыгы жана, мунун тескерисинче, Таш-Рабат капчыгайында кардын жоктугу 
менен аныкталган. Фергана тараптан да жол Таш-Рабатка келген, ал Манакелдидеги 
Жазы ашуусу аркылуу өтүп, андан Ала-Букадагы (байыркы Кажингарбашы шаары) 
Шырдакбекке келип, андан ары Калкабар жана Байбиче-Тоо тоолору аркылуу кеткен. 
Бул жолдун нугун ошол эле байыркы кербен сарайлардын урандылары көрсөттү. Сөз, 
албетте, малчылардын көчүп-конуп жүргөн жери эмес, соода байланыштары жөнүндө 
болуп жатат. 

Кетмен-Төбө ойдуңу Тянь-Шандын өзгөчө жана түнт чөлкөмү болгон, Алабука 
(Шырдакбек) жана Атбашы ягмалардын ээлигине киргендей, Кетмен-Төбө карлук 
урууларынын чөйрөсүндө турган. Ягмалар Фергана менен тыгыз байланышта болгон. 
Талас менен Чу түргөштөргө таандык болгон, чигил уруулары түргөштөр менен Ысык- 
Көлдү чогуу бийлешкен; кийинчерээк алар (766-ж.) өз орундарын карлуктарга өткөрүп 
беришкен. 

Тянь-Шандын Нарындан түштүгүрөөктөгү отурукташкан турак жайлары 
Жумгалдагыдай, Тогуз-Тородогудай жана Алабукадагыдай, Чу-Таластан айырмаланган 
мүнөзгө ээ болгон, алар Ферганага, Памир-Алайдын чептери менен кыштактарына 
жакын турган. 

Чүйдүн Тянь-Шанга таасирин (түндүгүнө гана) биз XI кылымга карата байкайбыз, 
бирок бул таасир Чу—Иле сууларынын аралыгында өзгөчө ачык көрүнөт, ошол учурда 



мында отурукташкан типтеги конуштар алда канча активдүү өсүп чыгат. Алар да чакан 
суулардын боюнан, Иленин (Узун-Агач, Каргалы, Каскелен, Алмаатинка, Талгар, Ыссык, 
Түргөн, Чилик сыяктуу) куймаларынын бойлорунан орун алып турган. Конуштардын 
орун алышы өтө мүнөздүү. Негизинен алар тоо капчыгайларынын оозу ченде, демек 
сугат системасынын башынан жана ылдыйда, жер астынан суу чыга турган жерлерден 
орун алган. Ушул жерлер менен түштүк илелик соода жолу Синьцзяндагы Нарын-Көлгө 
б.а. чыгыш түркстандык жолго чыккан. Чиликтен түштүккө карай төрткүлдөр — 
байыркы кербен сарайлардын — «чептердин» урандылары жок болуп кетет. Алар 
түштүккө бурулуп, Кеген—Каркыра аркылуу Нарын-Көлгө алып барат. Башка бир, 
түндүк Иле, же «моңгол» жолу Алма-Ата—Талгар аймагынан байыркы Эквиуска 
(Махмуд Кашкарлыктын картасында Ики Өгүз), б.а. Чингилди деген жерге келип, андан 
ары Айна-Булак жана Биже, Мукри сууларынын системасы ар- кылуу Көк-Суу өрөөнүнө 
жана байыркы Койлык шаары турган Кара-Талаага келген. Андан наркы жолду Да 
кербен сарайлардын урандылары көрсөттү, буларды мындагылар төрткүл деп аташат, 
алар Копалда, Авакумовскийде, Сарканда, Лепсиде жана андан ары, 1253-ж. ушул 
жерден өткөн Рубруктун жазганына караганда, сыягы, Жунгар дарбазасына чейин 
жетсе керек. 

Түндүк Жети-Сууда Иленин оң өйүзүндөгү конуштар бир кыйла даражада соода 
жолунун кызыкчылыгы жана түштүк Жети-Суунун тоо кыркалары аркылуу саясый 
коммуникациялар менен байланышта турган. Түштүктө соода жолу эски отурукташкан 
борборлорго ылайыкташтырылган; мында, түндүктө болсо конуштар тескерисинче 
соода жолуна карата түшкөн. 

Түштүктө өтө бир кызыктай өзгөрүүлөр болуп өткөн. Кушан мезгилинде Ферганада 
жана ага жакын жаткан тоолуу райондордо калктын алда канча көбүрөөк жана бир 
кыйла текши жайгашканын байкадык. Кушан мезгилинин конуштары тоонун ичин 
карай тереңирээк кетип, деңиз деңгээлинен 2500 метрге чейин көтөрүлүп барат, бул 
дыйканчылык эмгектин жана кол өнөрчүлүк өндүрүшүнүн экстенсивдүүлүгүнүн 



 
көрүнүшү болгон, ал кезде кол өнөрчүлүк олуттуу даражада үй өндүрүшүнүн мүнөзүнө 
ээ болгон. Орто кылым тибиндеги шаарлардын пайда болуп, өнүгүшү менен 
райондордун бейнелери да кескин өзгөрөт. Шаарлар түздүктөрдөн орун алып (Кува, 
Касан, Өзгөн, Куршаб), ошол эле убакта тоо өрөөндөрүнүн конуштары бул 
борборлордун айылдык округдары катарында кала берет, ал конуштарда көз каранды 
дыйкандардын арасында феодалдардын сепилдери — бир кездеги кубаттуу чептердин 
урандылары гана көтөрүлүп көрүнүп жаткан эле. 

Памир үчүн, археологиялык эстеликтер жана жазма булактар далилдеп тургандай, 
түштүк жол Вахан аркылуу кетип, андан кийин тармактанып Вахан-Дарыя менен Кара-
Чуңкур жана Памир суусу аркылуу Зор-Көл—Ыстык—Сары-Көлгө кеткен. Мургаб 
боюнча да жол болгон деп болжолдоймун, бул ботаникалык маалыматтар менен 
айгинеленип турат. Алсак, И. А. Райкованын билдирүүсү боюнча, Мургаб—Бартанг 
боюнча кытай насилиндеги пияздын өзгөчө түрү (Allium monadelfu) белгилүү болгон, 
бул пияз кербен көчү менен Сары-Көлдөн Бартанга алынып келингени анык. 
Чыгыш Памир кесип өткөн Вахан жолу кытай булактарында айтылып, саякатчылар 
Сюан Цзандан (VII к.) Марко Полого (XIV к.) чейин белгилешкен, атап айтканда, Хой Чао 
(VIII к.) тарабынан өтө жакшы баяндалып жазылган, ал эми анын кокустук эмес 
экендиги, хотан-сак тилиндеги, Хотандан Сары-Көл, Памир, Вахан, Гилгит аркылуу 
Кашмирге бара турган жол баяндалып жазылган, X кылымдын «жол көрсөткүчү» 
сыяктуу жарыяланган документ менен далилденип отурат. 



Биз жогоруда көрсөткөндөй, бул жол ошол мезгилдеги Жети-Сууну керектөөчү- 
көчмөндөрдүн бир кыйла бай аймактары аркылуу өтүп, негизги трассасы тармактанып 
кеткен түндүк жолго тең келе алган эмес. Сары-Дарыянын отурукташкан конуштары 
өнүгүүнүн өзгөчө жолуна ээ болушкан, биз мында көчмөндөрдүн дыйканчылык 
турмушка жакындашып, бул борборлор менен биригип кеткенин байкайбыз. 
Кийинчерээк гана, негизинен XII—XIV кылымдарда, кыпчак-моңгол мезгилинде, 
айрыкча Тимурдун тушунда Сыр-Дарыянын дыйканчылык жана кол өнөрчүлүк 
райондорунун маданиятынын көчмөндөрдүн зонасына, мисалы, Ишкент 
конуштарынын түштүк-батышына жана Рандын Кара-Тоодон түндүк-чыгышка карай 
кадам шилтегенин байкайбыз. 

Моңгол жеңип алуулары негизинен Иледен Таласка чейинки аймакта, шаарларды 
кыйратып, жайыттарды калыбына келтирүү менен Жети-Суунун тарыхый географиясын 
катуу өзгөртөт. Рубруктун Койлык округу жөнүндөгү эң сонун сөзүн эске саламын: 
«Жогоруда эскерилген түздүктө мурда көптөгөн шаарлар турган, бирок алардын 
көпчүлүгү ал жерде малды багууга эң мыкты жайыттар бар болгондуктан, татарлар 
тарабынан кыйратылган»21. 

Тимурилердин конуштарды калыбына келтириши нагыз согуштук-стратегиялык 
мүнөзгө ээ болгон; Талас өрөөнүндөгү Шелжи тибиндеги конуштар да, Чүйдөгү Аш- 
пара тибиндегилер да райондун бейнесин түбүңөн тарта өзгөртө алган эмес. Бул ошол 
кезде Жаңы деп атала баштаган, өлүп бараткан Таласка да таандык 

Хайду же Тармаширин сыяктуу моңгол хандарынын көчмөндөр менен 
дыйкандардын кызыкчылыктарын элдештирүүгө умтулган саясаты кыйроо менен 
бүтүп, өз ара согуштардын жаңы дүрт этип чыгууларын пайда кылган. Мавераннахр, 
соода, кол өнөрчүлүктүн борбору катарында өзүнүн алдыңкы чектеринде, негизинен 
Сыр- Дарыяда бул райондор менен ийгиликтүү атаандашып, муну менен алардын 
экономикалык көз каранды эместигин кайра жандандырууга болгон аракетине 
тоскоолдук кылган. Тимур бул борборлорду Сыр-Дарыядан чыгышка жылдырган. 
Тимурдун ишмердигинин тынчтык багыттагы аракетин кокон колонизациясынын кайра 
жандандыруу аракети чабал болуп чыккан. Бирок, сыягы, кокондуктар Тянь-Шанга 
келгенге чейин эле, эң болбоду дегенде жунгарлардын тушунда Тянь-Шанда (Атбашы) 
дыйканчылык менен кол өнөрчүлүктүн кайра жандануусу башталат. 

Бизге чоң аймак, ар түрдүү саясый облустар, географиялык зоналар менен 
таанышууга мүмкүндүк берген биздин археологиялык саякаттарыбыздын учурундагы 
бул айрым байкоолорубуз ушул райондордун калкынын тарыхы үчүн географиялык 
чөйрөнүн ролундагы эки негизги учурду баса белгилейт. 

1. Б.з. чегине чейин, б.а. Орто Азиянын саясый картасын кескин өзгөртүп жиберген 
андагы активдүү тарыхый окуяларга чейин, табигый-тарыхый шарттар калктын 
жайгашуусунда жана экономикасынын багытталышында чечүүчү мааниге ээ болгон. 
Көчмөндөр менен дыйкандардын өз ара мамилелери экстенсивдүү мүнөзгө ээ болуп 
көчмөндөрдүн дүйнөсү орто азиялык антиктин варвардык чет-жакасы катарында 
чыккан. 

2. Б.з. I миң жылдыгынан бери, б.а. дыйканчылык тилкенин калкы менен 
көчмөндөр активдүү түрдө аралашкан мезгилден бери тарта жаңы тарыхый-саясый 
бирикмелердин чектеринде алмашуунун ургаалдуу формалары аныктала баштайт. 
Табигый- тарыхый шарттардын мааниси арткы планга жылат. Тышкы өз ара мамилелер 

21 Путешествие в Восточные страны. Пер. А. И. Малеина СПб., 1911. 



көчмөндөр менен дыйкандардын анчалык туруктуу болбогон экономикалык бир 
бүтүндүгүнө орун бошотуп берет. Бул биримдик моңголдордун тушунда бузулуп, 
Тимурдун учурунда да, жунгарлардын тушунда да VI—VII кылымдардын деңгээлине 
жеткен эмес. 

Тянь-Шань менен Памир-Алайдын тарыхый географиясы жөнүндө айтылгандар 
буржуазиялык адабиягга көп кезиге турган эки негизги теорияны төгүнгө чыгарып 
отурат. Биз, мисалы, Э. Хантингтондун анын «Пульс Азии»22 деген китебинде 
өнүктүргөн теориясын айтып жатабыз, анын автору бул райондордун тарыхый-
этнографиялык чындыгын талдоосун, анын пикири боюнча, миңдеген жылдар бою эч 
кимге баш ийбей, тынымсыз аракет кылып келген географиялык шарттардын 
негизинде жүргүзөт. Тянь-Шань бөксө тоолору («плато»), анын пикири боюнча, 
кыргыздардын турмушунун түрүн түздөн-түз аныктаган. Климат жана өсүмдүктөрдүн 
өсүү жана өрчүү мезгили көчмөндүүлүккө жол берип, дыйканчылык үчүн мүмкүндүк 
берген эмес. Маданиятынын мүнөзү да ушуга байланыштуу болгон Хантингтондун 
теориясы башка авторлорго да жат эмес. 

Тарыхчыларга мүнөздүү болгон башка бир ашкере кеткендик, — бул райондордун 
тарыхый географиясынан тышкы факторлордун кагылышууларынын натыйжасын 
көргөндүк болуп саналат, бул кагылышуулар бүткүл тарыхый процессти түзүп, 
элдердин жайгашуусун аныктаган имиш. Г. Раулинсондун23 китебин же андан бир 
жылдан кийин жарык көргөн Скайлердин24 китебин эске саламын. Мында, Г. 
Раулинсондун пикири боюнча, Түркстандын ичиндеги «скифтердин миграциясы» жана 
Чыгыштан келген түрктөрдүн иммиграциялары индоевропалыктар менен күрөштө 
Азиянын тарыхынын кыймылдаткыч күчү катарында көрсөтүлөт. Г. Раулинсон 
«Чыгыштын чоң көчмөн улуттары пайда болгону менен реалдуу өнүгүүгө жөндөмсүз» 
келет, алардын колунан келе турган олуттуу бир нерсе кээде айрым гетерогендик (теги 
жана курамы ар түрдүү) фрагменттерди баш коштура алганы деп ачык эле айтат. Бул 
«ар түрдүү бөлүктөрдөн куралган иррегулярдуу формациялар биздин күнгө чейин 
жашап жатат»25. 

А. Германдын көп сандаган эмгектери тарыхый көрүнүштөргө талдоо жүргүзүүгө 
карата, демек, муну менен Азиянын тарыхый картасын түзүүгө карата ушундайча 
мамиленин варианты гана, бул автор үчүн тышкы саясый окуялар тарыхый процесстин 
негизин түзөт. 

Биз көптөгөн жеке маселелерге токтолгонубуз жок. Биз үчүн жазма булактардын 
маалыматтарын археологиялык изилдөөлөр менен чогуу алып кароо тарыхый жана 
географиялык билимдердин бул унутулган жана каралбай ташталган бөлүгүн тарыхый-
географиялык изилдөө үчүн алда канча бекем негизди камсыз кыла ала тургандыгын 
көрсөтүү маанилүү болду. 
 
 

22 E.Hungtinton. The Pulse ot Asia. Boston - New York, 1907. 
23 H.Raulinson. England and Russia in the East. London, 1875. 
24 E.Schayler. Turkistan-Notes of a journey in Russia. Turkistan, Khokand, Bukhara and Kuldja. London, 1876. 
25 Биздин төмөнкү макалабызды салышт. «Советская археология Средней Азии» (кратк. собщ. Инст. ист. 
материальн. культуры, XXVIII, 1949, стр. 249—250). 



ПАМИР САКТАРЫ 
(ВДИ, 1956,1,121-134-6.) 

Памирдин археологиялык эстеликтери али начар изилденген. Жазма булактардын 
маалыматтарынын бир кыйла толук жыйнагы орус окумуштуулары — И. Минаевге1 жана 
Н. Аристовго2 таандык. О. Олуфсен3 менен А. Стайндын4 Памирди археологиялык жактан 
изилдөөлөрү ИЛИМДИ Батыш Памирдин, көпчүлүгүндө Вахан (Ка'ахка, Замрташ-и-параст 
ж.б.) боюнча айрым сепилдер менен тааныштырды. Чыгыш Памирде, а түгүл Алайда да 
А.Стайн байыркылардын эстеликтерин көргөн эмес жана алыскы өткөн замандарда бул 
аймакта эл жашаган эмес деген шашылыш корутунду чыгарган. Э. Герцфельд теңирден 
тескери көз карашты туткан, ал өзүнүн эмгектеринин бириндеги картага «Даван өлкөсүн» 
түшүргөн, б.а. климаты жана флорасы субтропикалык болгон Фергананы аз жерден 
Гармонун тоо түйүндөрү жаткан районго жайгаштырып коё жаздаган5. 

Памирди археологиялык жактан изилдөөнү биз 1946-ж. баштап, тыныгуулары менен 
1952-ж. чейин уланттык6. 

Масштабы боюнча жупуну иштердин натыйжасында Чыгыш Памирдин эң байыркы 
тургундарын мүнөздөөгө мүмкүндүк бере турган айрым археологиялык материалдарды 
ача алдык. Бул макалабызда биз эстеликтердин сак тобуна токтолмокчубуз7. 

Чыгыш Памир таш корунду (морена) ландшафттары бар бийик тоолуу ээн аймак. Бир 
кыйла тегиз келген өрөөндөр көп сандаган тоо кыркалары менен курчалып, суулары мол 
дарыялардын нугу менен тилмеленген. Бул дарыялардын бойлорунда кыска, өтө калың 
өскөн, аш болумдуу, мал үчүн эң сонун тоют болгон өсүмдүктөр бар. Ээн жерлерде эң 
сонун отун боло турган терескен өсүп турат. Чыгыш Памирде азыр 
 
 

 
 

 
 

                                                              

1 И. Минаев. Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи. СПб., 1879. 
2 Н. Аристов. Этнические отношения на Памире и в прилегаюгцих странах по древним, преимухцественно 
китайским, историческим известиям «Русский антропологический журнал», 1900, вып. 3; 1901, вып. 2, 3-4; 
1902, вып. 1,2, 3; 1903, вып. 1; 1904, вып.1,2, 3-4. 
3 O.Olufsen. Through the Unknown Pamirs, The second Danish Pamir Expedition, 1898— 99, БД904; сал: ошол 
эле.The Empire of Bokhara and his Country. Copenhagen, 1911. 
4 A.Stein. Innermost Asia. Oxf., 1928, т. II, гл. XXV; т. III, тб. 45-49; ошол эле, Serindia. Oxf., 1921,т. I,разделы I 
и II; сал: ошол эле.An ancient Central Asian Track. L., 1933, ошол эле. Ancient Khotan L., 1907, т. I. 
5 E.Herzfeld. Sakastan, AMJ, т. IV, вып.1 -2, В., 1931, стр. 21 ж.к.б. 
6 Биздин алдын ала берилген маалыматыбызды кара: ВАУ, 1947, № 12, 1948, № 11; КСИИМК, XXVII, XXVIII; 
ВДИ1949, № 3; «Эпиграфика Востока», вып. III ж.б. 
7 Бир кыйла кечирээктеги эстеликтер жөнүндө кара: А. Бернштам. Историко-археологические очерки 
Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. МИА, 26, өзгөчө III бөлүгү. Сакские памятники Памира VI—IV вв. до 
н.э. — булар бул жерде ачылгандардын эң байыркысы. 



 
1-сүрөт. Тамдык бейиттин тиби. 

 
токой дээрлик жок, бирок, изилдөөчүлөр болжолдошкондой, байыркы мезгилде 
токойдун чеги (арча, чычырканак) азыркыга караганда алда канча бийиктен орун алып, 
деңиз деңгээлинен 3600—4000 м бийиктике чейин жеткен. 

1946—1948-ж. жана 1952-жылдагы маршруттар менен биз Чыгыш Памирдеги бардык 
негизги өзөндөрдү камтый алдык. Бул аймак менен алгачкы ирет таанышкан- дан кийин 
биз тараптан жасалган жалпы корутунду — кийин ырасталган корутунду бул болду: Чыгыш 
Памирдин түндүк бөлүгү Кыз-Арт ашуусунан Ак-Байтал суусунун башына чейин эл 
жашаган эмес болуп чыкты. Бул районду меридионалдык багытта соода жолдорунун жана 
мал менен көчүп жүрүүнүн туруктуу трассасы катарында пайдаланышы мүмкүн болгон 
деп болжомолдоо кыйын. 

Чыгыш Памирдин жашоо-турмушунун «борбору» түштүгүрөөктө жаткан экен, анын 
түндүк чек арасы Пшарт суусу (Ак-Байталдын оң куймасы) болуп, бирок мында да, Пшарт 
өрөөнү, Ак-Суу-Мургабдын жээктери бир кыйла эле начар өздөштүрүлүптүр, бул жөнүндө 
бирин-серин кезиккен бейит коргондор айтып турат. Бул аймак малчы чарбалардын 
мезгилдүү көчүп-конуп жүрүүчү жайы болгон. Бир топ түштүгүрөөк аймакта кескин 
өзгөрүүлөр көзгө урунат, бул аймактын түндүк чек арасы болжол менен Токтомуш өзөнү 
ченден, Ыстык суу Ак-Сууга куйган жерден өтөт. Бул жакта бейит коргондордун саны 
көбөйүп, Чыгыш Памирдин түштүк бөлүгүндө ар биринде бир нече ондогон бейит 
коргондору бар көрүстөндөр жатат. Памир суусунун оң жээгиндеги Тамды көрүстөнү 
ушундай көрүстөндөрдүн бири, бул толук казылды (18 бейит-коргон) жана өзгөчө, Кызыл-
Рават өзөнүндөгү Ак-Суу суусунун оң жээгиндеги Ак-Бейит көрүстөнүнөн 60 бейит-коргон 
катталып, алардын тогузу казылды. Биз кызыккан мезгилдин айрым бейит-коргондору 
башка жерлерден да — Тугурак-Баманда (Ак-Суу), Пшартта, Харгушта (Памир суусу) 
казылды. 

Эреже катарында, бул бейит-коргондор таланып-тонолгон эмес, ошондуктан алар 
Чыгыш Памирдин байыркы тарыхынын айрым проблемаларын алдын ала белгилөө үчүн 
бир кыйла маанилүү материал берди. 



 
Биз кызыккан мезгилдин бейит-коргондорунун үстүнкү курулушу таштан тургузулган, 

алардын арасында бир нече тиби айрымаланат. Булар: 1) үстү бүт бойдон таштар менен 
корумдалган, диаметири 3-4 метрден 10 м ге чейин, бийиктиги 0,1ден 08 м ге чейин, 
буларда көп учурда тышкы жана ички кромлех байкалат; 2) тегерек же сүйрү шакек 
түрүндө келип, диаметри адатта 3 м ге чейин жетет; 3) төрт бурчтук түрүндө келип, өлчөмү 
2x5 м, кээде тикесинен чоң, узун таштар коюлган; акырында 4) биз ошол мезгилге 
таандык кылган дольмен түрүндөгү коргондор, алардын диаметри 1 м, бийиктиги 0,8 м. 
Биринчи үч тибинде өлүктүн сөөгү табылды, төртүнчү тибинде жагылган оттун изи гана 
калган. 
Памирдин ар кайсы жериндеги бейиттердин биринчи жана экинчи типтеринин үстүнкү 
үймөктөрүнүн абдан эле окшоштугуна карабастан, Тамды жана Харгуш көрүстөндөрү өлүк 
көмүүнүн ырасымы жана буюм-тайымдарынын комплекси боюнча Ак-Бейит көрүстөнүнөн 
олуттуу түрдө айырмаланат. Мындан башка да Тамды менен Харгушта жана башка 
жерлерде да, үчүнчү типтеги бейитти (тик бурчтуу түрүндөгү) жолуктурдук, бул Ак-Бейитте 
гана бар. 



 
Тамды менен Ак-Бейиттеги бейиттердин жалпы мүнөздөмөсүн келтиребиз. 

Тамды тобундагы үстүнө таш корумдалган жана шакекче түрүндөгү бейиттерде өлүк 
бүктөлгөн абалда, башы чыгышка же батышка, бети, эреже катарында, суу тарапка 
каратылып коюлган (Памир суусу; 1-сүрөт). Таш корумдалгандары эркектердин, шакекче 
түрүндөгүлөрү аялдар менен балдардын бейиттери болуп чыкты. Бейиттин чуңкуру тик 
бурчтуу, терең эмес (1 мге чейин, көп учурда 08 мге чейин), ал топурагы кумдакшагылдуу 
жерде казылып, үстү туурасынан жука, жалпак арча тактай менен жабылган. 



 
Аялдардын бейитинде буюм-тайымдар жарды жана бир өңчөй: түбү дөмпөк, казан 
түрүндөгү, кара-күрөң түстө жалтыратылган, оймо-чиймеси жок, кээде ооз жагы жукарып 
бир аз кайрылган чопо идиштер (2-сүрөт), алмаз менен тешилген акак таштан (кыязы, 
индиялык болсо керек), пастадан, стеариттен, оникстен, көгүлтүр ляпистен, колодон ж.б. 
жасалган шуру-мончоктор, көпчүлүгүндө алар цилиндр түрүндө, ошондой эле колдоруна 
темирден эшилип жасалган билериктер жолугат. 

Эркектердикинин буюм-тайымдары бир кыйла ар түрдүү келет. Булардан төмөнкү 
курал-жарактар табылды: ар түрдүү жыгач (гималайлык кедрден), коло, сөөк жана темир 
тыктары бар жебелер салынган саадактар (3-сүрөт). Ар түрдүү шамшарлар менен 
бычактар, шамшарлар жалаң темирден, бычактар — коло менен темирден (4- сүрөт). Ар 
түркүн геометриялык оймо-чиймелери бар коло жасалгалар көп санда учурады (5-сүрөт). 
Башка буюмдардын томолок коло чөйчөктөрдү, жыгач идиштерди, жүн кездеменин 
айрыктары, жөкөдөн согулган чабра түрүндөгү буюмдар бар. Дагы бир бейиттен өлүктүн 
жанынан 72 чүкө табылды8. 

Расасы боюнча бардык топ бир түрдүү жана алдыңкы чыгыш, жер ортолук деңиз 
тибине таандык9. 
 
 

8 Коллекция Мамлекеттик Эрмитажда сакталып турат. Төмөнкү көргөзмө боюнча жол көрсөткүчтү кара: 
«Культура и искусство народов Средней Азии VI в. дн.э. — Середины XIX в.». М, 1952, стр. 6-8. 
9 Бардык антропология аныктамалар В. В. Гинзбургга таандык, ал биз топтогон антропологиялык материалды 
дайыма иштеп чыгып турат; анын төмөнкү макаласын кара: КСИЭ, вып.Х!, стр. 83 ж.к.6. 



 
Тамды көрүстөнүнөн алынган табылгалардын бүт тобу ачылган бейиттерди б.зл. V—IV 

кк. таандык кылууга мүмкүндүк берет. Харгуш көрүстөнүн биз бир кыйла кечирээк 
мезгилге — б.з.ч. III—II кк. таандык кылабыз.10 

Ак-Суу суусунун оң жээгиндеги жайылманын үстүңкү тектиринде жаткан Ак- Бейит 
комплекси — мезгили боюнча ушуларга жакын, бирок өлүктү көмүү ырасымы жана буюм-
тайымдары боюнча өзгөчөлөнүп турган комплекс. 
 
 

10 Табылган коллекциялардын баяндалып жазылышы жана даталарын тактоонун кеңири далилдерин кара: 
МИА, 26, ч. III, стр. 275. ж.к.б. 



 
Терең эмес, кеңири, чарчыраак келген чуңкурда бирден же экиден көмүлгөн өлүктөр 
жатат (Тамдыда жалгыздан гана), мында өлүк кээсинде бүктөлгөн, кээсинде отургузулган 
абалда коюлган. Кээ бир бейиттердин үстү жука арча тактайлар менен, башка бир 
учурларда согуш калканы менен жабылган (6-сүрөт). Өтө мүнөздүү нерсе, арча тактайдын 
үстүнө көп учурда курал-жарактар коюлган: темир саптуу ай балта, эки миздүү кылыч, 
бычак, алардын сабы өлүк тарапка каратылып коюлган (7-сүрөт). Өлүк оң же сол 
капталынан жаткызылган, башы чыгышка, бети суу тарапка эмес, түндүккө же түштүккө 
каратылган. Өлүктүн маңдайына эреже катарында, түбү жалпак коло чөйчөк (7-сүрөт, 
ылдыйкы оң жак бурчта) жана тамак-аштын калдыгы (койдун сөөгү) бар жыгач табак 
коюлган. Өлүк табакты колу менен кармап тургансыйт 



 
(6-сүрөт). Коло жасалгалар жана темир курал-жарактар көп учурайт (7- жана 8- сүрөттөр). 

Курал-жарактар темирден: алар темир саптуу ай-балталар, эки миздүү оор кылычтар, 
бычактар, узундугу 35 см келген шамшарлар (9-сүрөт). Ак-Бейиттен жебенин бир да учу 
табылган жок. Жалпы узундугу 35 см. 

Бир бейиттен өтө бир кызыктай калкан табылды. Алкагы төрт бурчтуу, өлчөмү 
1,40х0,5м, туурасынан арча тактайлар коюлган калкан экен. Ортосундагы эки тактай 
туткасын бекитүү үчүн бири-бирине тыгыз коюлган. Калган жерлери чычырканактын 
чырпыктары менен арчылаштырып, толтурулган. Калканга тери капталган (6-сүрөт). 
Кийимдердеги коло жасалгалар өтө көп санда учурады. Кийимдер жүндөн, териден жана 
кийизден жасалган. Тери менен жүн кызыл түстө боёлгон. Курду илип бекитүү үчүн коло 
күбөк-кнопкалар жана кайыштар пайдаланылган. Белдеги курга чети 



 
жүн жип менен бүрмөлөнүп тарамыш менен тигилген баштыкчалар илинип коюлган, ал 
баштыкчалар илинген, алар шакекчелер жана куштун башы түрүндөгү тордомолуу коло 
жасалгалар менен кооздолгон. 

Бел курчоо ченде да ажыдаардын, куштун башы түрүндөгү тордомолуу илгичтер 
табылды. Бир таралга баканын, дагы бири башын артка чалкалатып качып бараткан 
бугунун сүрөтү түрүндө жасалган (8-сүрөт). 

Бир шамшардын сабы өзгөчө кызыгууну туудурат. Сабы колодон куюлган, ал үч 
бөлүктөн турат. Мельгуновск кенчиндеги же Чертомлыктагы шамшарлардын айкалышкан 
эки айчык түрүндөгү толтосу бар. Сабы ар биринде үчтөн тоо текенин баштары бар эки 
катар тилке, саптын эки тарабына симметриялуу жайгаштырылып, ортосу эки катар кеткен 
бүртүкчөлөр менен бөлүнүп кооздолгон. Текелердин тумшугу ири штрихтер менен, 
көздөрү терең тегерек чуңкур түрүндө берилген, мүйүздөрү кырдуу. Саптын башы 
мүйүздөрүн артка чалкалатып чуркап бараткан текенин сүрөтү менен аяктайт. Бул үч 
бөлүк бири-бири менен бир кыйла начар бириктирилген, бул айрыкча төмөнкү бөлүгүндө 
текелердин тумшуктары өтө эле одоно жасалып, алар айкалышкан эки айчык түрүндөгү 
толтосу менен жарым-жартылай жабылып каган (9-сүрөт). 
Ак-Бейиттен табылгандар өзгөчөлүү келет, көптөгөн буюмдарга, айрыкча тордомолуу 
илгичтерге, түздөн-түз окшоштуктарды табуу кыйын. Композициялык жагынан 
кечирээктеги рулистандык коло жасалгалар сыяктуу «адаттан тышкаркы» жасалгаларды 
элестетет. Ордос колосуна бир кыйла окшоштуктар бар. Тордомолуу илгичтерге, айрыкча 
текелердин тумшуктарына айрым окшоштуктарды Ордосто табылып жарыяланган 
табылгалардан көрүүгө болот. Жасалгалардын арасында 



 
баканын сүрөтүнүн пайда болушу, кыязы, кытай таасирине байланыштуу болсо керек. 

Ошондой болсо да, жалпысынан Ак-Бейиттен алынган комплекс өзгөчөлүү келип, 
Алдыңкы Чыгыштын да, Ордостун да сыртында жаткан, кайсы бир борборго таандык. 
Ошону менен эле бирге ушул буюмдарды бизге калтырган уруулар атам замандан бери 
эле Памирде жашап, бул маданият ушул жерде калыптанган деп болжолдоо кыйын, биз 
бул уруулар мекендеген негизги жерлер Памирден тышкаркы жакта, Тянь-Шанга жана 
Чыгыш Түркстанды түндүгүнөн, батышынан жана чыгышынан курчап турган тоо 
тармактарына жакын аймактарда жатса керек деп болжолдойбуз. Тилекке каршы, бул 
жөн гана божомол, анткени Чыгыш Түркстандагы байыркы эстеликтер таптакыр 
изилденген эмес, бирок дал ушул аймакта теги сактар болгон, тибеттиктер менен тыгыз 
байланышкан уруулар жашаган. Бул алардын маданий борборун Памирдин түштүк-
чыгышынан издөө мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп турат. Бирок алгач Ак-Бейит комплексин 
Памирдеги башка бир көрүстөн — Тамды менен салыштыра отуруп, анын даталарын 
аныктоого токтолмокчубуз. 

Тамды көрүстөнү (1949-ж.) биз жогоруда белгилегендей, бейиттин үстүн жабуунун бир 
түрдүү системасы белгилүү бир калыпка салынган багыт боюнча тургузулганын көрсөттү. 
Тамды көрүстөнүнөн алынган табылгаларды талдап көргөнүбүздө негизги окшоштуктар, а 
түгүл окшош параллелдер басымдуу көпчүлүгүндө «тамдылыктардын» тянь-шандык жана 
түштүк сибирлик уруулар менен тыгыз байланышы бар экенин көрсөттү. 

Ак-Бейит көрүстөнү болсо башкача көрүнүштү берет. 
Негизинен 1952-жылдагы иштердин натыйжасында сак бейиттеринин үстү эреже 

катарында, кромлех түрүндө жабылганын аныктоого мүмкүн болду. Кромлех таш менен 
толтурулуп, ал үстүнөн караганда калкан сыяктуу болуп көрүнсө, анда ал демейки түрк 
мезгилиндеги казанактуу бейит болуп чыгат. Алардын экөөндө тең өлүктүн 
жаткырылышынын багыты да окшош келет, алардын окшоштугу мына ушунда эле, калган 
бардык жактарынан айырмачылыктары көп. Жалпысынан демейде өлүктүн башы 
чыгышка каратылып коюлса, Тамдыда өлүктүн башы түштүккө, дарыяга каратылып 
коюлган, ал эми Ак-Бейитте болсо өлүктүн түштүккө каратылганы дарыя тарапка 
каратылгандыкты билдирбейт. 

Тамдыда негизинен өлүктөр «жатындагы» абалда жаткырылат, Ак-Бейитте болсо 
өзгөчөлүү келип, өлүк отурган абалда коюлган. 

Ак-Бейитте шуру-мончоктор дээрлик жок. Ар түрдүү типтеги темир куралдар 
басымдуулук кылат. Өлүктүн маңдай тушуна жыгач жана коло чөйчөктөрдүн коюлганы 
мүнөздүү көрүнүш жана Тамдыдагыга караганда мында карапа аз санда жолугат. 
Жасалгалардын стилистикалык жана тематикалык өзгөчөлүктөрү булардын эң башкы 
айырмачылыгы болуп саналат. 
Ак-Бейиттин жасалгалары өтө өзгөчө келет. Тянь-Шанда же Түштүк Сибирде аларга 
түздөн-түз окшоштуктар жок. Мүмкүн болуучу окшоштуктардын басымдуу көпчүлүгү, биз 
жогоруда көрсөткөндөй, баарынан мурда же Ордоско, же эң болбоду дегенде байыркы 
эстеликтердин ордос-забайкалдык тобуна, же Луристанга алып барат. Луристанды сөз 
кылганыбызда биз 4-бейит коргондон табылган илгичти эске алып отурабыз, анда 



ортодогу тегерекченин айланасында куштардын (?) жана ажыдаардын башынын 
сүрөттөрү жайгашылган (8-сүрөт). Айтмакчы, Луристан колосу бир кыйла адаттан 
тышкаркы көрүнүшкө ээ. Ушундай эле типтеги илгич ордос эстеликтеринен да белгилүү, 
бул эстеликтерден, баарынан мурда, тоо текелердин тумшуктарын, айрыкча 
мүйүздөрүнүн 3-бейит коргондон табылган шамшардагы сүрөттөрүнө окшоштуктарды 
табууга болот (9-сүрөттү кара). № 4-бейит коргондон алынган илгичтер Кара деңиз 
бойлорунда «скиф» искусствосунун шартында «сарматташтыруунун» башталышы, же, 
Минздин айтканы боюнча, скиф искусствосунун «кедеринен кетип баратышы» катарында 
каралат.11 

Бирок бул «кедеринен кетүүгө» 3-бейит коргондон табылган шамшардын сабынын 
башындагы тоо текенин сүрөтү карама-каршы келип турат, анткени бул сүрөт сак 
мезгилиндеги айбанат стили гүлдөп турган учурдун салттарында аткарылган. 

Дегинкисинде Ак-Бейиттеги 3-бейит коргондон алынган шамшар бир кыйла карама-
каршылыктуу көрүнүш. Жалпысынан бул саптын мотивдери, анын жалпы композициясы 
биздин табылгабызды окшоштугу жагынан б.з.ч. VI кылымдагы Келермес жана Литой 
бейиттериндеги шамшарларга жакындаштырат. Жакын окшоштук катарында ошол эле 
мезгилдеги Днепропетровскинин жанындагы Острой бейитинен алынган шамшарды 
көрсөтүүгө болот. Акырында келип жалпы мотивдер б.з.ч. IV кылымга таандык кылынган, 
Чертомлык бейит коргонунан табылган шамшар менен салыштыра келгенде да 
табылышы мүмкүн. Саптын конструкциясы жана жасалгаларынын жайгаштырылышы 
жана эки айчык түрүндөгү айкалышкан толтосу б.з.ч. VI кылымдан IV кылымга чейинки 
аралыкка таандык кылынат. 

Ак-Бейит жасалга буюмдарын шөкөттөөнүн стилистикалык ыктарынын 
өзгөчөлүктөрүнүн бири «шакекчелүү» оймо-чиймелери жана волюталары болуп саналат. 
Мындагы биринчи ык эмнегедир бир кыйла кечирээктеги датага тийиштүү белги деп 
эсептелинип жүрөт. Бул туура эмес деп ойлоймун. Буга Келерместеги табылгалардын 
комплексиндеги алтындан жасалган илбирстин таманынын сүрөтүн эске түшүрсөк эле 
жетиштүү болот. Ушул эле элементтер башка эстеликтерде да байкалышы мүмкүн. 

Ак-Бейиттен табылган эстеликтердеги айрым сюжеттерге окшоштуктар б.з.ч. VI 
кылымга эмес, бир кыйла кечирээктеги мезгилге таандык кылынат, айрыкча темирдин 
кеңири колдонулушун эске ала турган болсок, алар IV кылымга таандык кылынса туура 
болор эле. Ошентсе да мындагы айрым бир окшоштуктардын тамыры байыркы үлгүлөрдө 
жатат, алсак, мисалы, 3-бейит коргондон алынган ай-балта Мельгунов кенчиндеги 
табылгага окшош келет. 

Ак бейиттин канжарлары менен шамшарларынын арасында скиф-сармат 
тибиндегидей саптын башы айчык түрүндөгү же Гинтерстин12 терминологиясы боюнча 
«антена» түрүндөгүдөй жасалган жок. 

4-бейит коргондон алынган илмектер өтө мүнөздүү көрүнүштө. Буларда сүрөттөөнүн 
реалдуулугунун жоголгону ачык байкалат, жасалгаларда азем торчолор пайда боло 
баштаган. Мына ушулардын баары бизди искусстводогу «сарматтык» багыттын башатына 
кайрадан жакындаштырат, б.а б.з.ч. VI кылымдарда эмес, IV к. менен көбүрөөк 
жакындаштырат. 

Памирден алынган материал биротоло бир корутунду пикирге келүү үчүн өтө эле аз. 
Анык жана так кесе корутундуга келүү үчүн жакынкы, канатташ жаткан аймак- тардан 
окшоштуктар да жок. Ошондуктан биз өтө кеңири датаны — б.з.ч. VI—IV кк. сунуш кылып 
отурабыз. 

11 E.Minns. The Art of the Northern Nomads. L., 1942. стр. 31, 
 
12 W.Ginters.Das Schwet der Skyrchen und Sarmaten in Sürussland. B., 1928. 



Ак-Бейиттен табылгандарга биз келтирген окшоштуктар өтө кеңири аймакты ээлейт, ал 
Ордос менен Луристанды камтыйт. Бул окшоштуктарда айрым бир деталдарды 
айтпаганда, бүтүндөй комплекстер боюнча толук дал келүү жок. Бейиттердин расалык 
тибин эсепке алсак, (Тамдыдагыдай, жер ортолук, башы сүйрү) булардын баары бул 
маданияттын очогу, Тамды көрүстөнүнөн айырмаланып, Түштүк Сибирде же Орто Азияда 
эмес, башка жерде жатканын айгинелейт. 

Мен ак-бейиттик сактардын борбору түштүк-чыгышта, б.а. Чыгыш Түркстан менен 
Тибеттин тоо этектеринде, Түндүк Кытайга чейинки аймакта, б.а. Ордосто жатат деп 
болжолдоймун. 

Ак-Бейит көрүстөнү памирлик башка көрүстөндөрдөн көп жагынан айырмаланат. Бул 
айырмачылыктардын ичинен өлүктүн башын бутунан өйдөрөөк коюп, бейиттин үстүн 
калкан менен жаап, анын үстүнө курал-жарагын коюп, алардын мизин өлүктөн тескери 
каратып жаткызганын белгилегим келет. Ак-Бейит маданиятындагы түштүк-чыгыш жана 
батыш көрүнүштөрү жана өлүктөрдүн расалык тиби Памирдин бул районундагы 
эстеликтер тамдылыктардан теги башка уруулар тарабынан калтырылганын айтып турат. 

Археологдор Памирде жетиштүү көлөмдө казууларды жүргүзө турган заман да келер, 
ошондо айныгыс маалыматтар менен куралданып алып, таланттуу орус окумуштуусу Н. 
Аристовдун Памирдеги этностук мамилелер жөнүндөгү концепциясын кайра карап 
чыгууга мүмкүнчүлүк да болор. Бирок азыр да табылган материалдар илимий 
коомчулуктун көңүлүнө байыркы мезгилде Памирди байырлаган, археологиялык жактан 
ар түрдүү болгон жана этностук жактан айырмаланган уруулар тобун мүнөздөй ала турган 
маалыматты сунуш кылууга мүмкүнчүлүк берет. 

Тамды жана Ак-Бейит көрүстөндөрү Памирдин эң байыркы эстеликтери болуп саналат. 
Биринчисин биз V—IV кылымга, экинчисин VI—IV кылымга таандык кылдык. Бирок кеп 
даталардын аз айырмасы бар экендигинде эмес. Кеп, биз жогоруда көрсөткөндөй, бул эки 
көрүстөн, биринчи учурда Памирлик түндүк-чыгыштан келген (Тамды), экинчи учурда 
түштүк-чыгыштан (Ак-Бейит) келген байыркы мезгилде Памирди мекендеген эки этностук 
толкунду даана чагылдырып тургандыгында. Эки учурда тең Алдынкы Чыгыштын 
таасирин танууга болбойт, бул жөнүндө батыштан келгени анык көрүнүп, ачык байкалган 
жер ортолук расалык тип айтып турат. Эгерде алмаз менен тешилген акак мончокту 
(Тамды), Ашурда толук окшоштугу бар омфалуу коло чөйчөктү эске алсак, анда түштүк-
батыш тенденциясы, б.а. биз алдыңкы чыгыш таасири деп атаган тенденцияда (үчүнчү 
компонент катарында) Памирде орун алгандыгында шек жок. Ошентип, Памирдин 
этностук бейнесинин калыптанышында эми үч жол белгилүү болуп отурат. 

Бул жөнүндө буюм-тайымдар да жана бир жагынан бейит үстүндөгү курулуштар да 
айтып турат, булардын арасында түндүк-чыгыш таасири (жети-суулук — тянь-шандык 
кромлехтер, бардык варианттары менен) жана Памир тараптан экени ачык көрүнгөн 
түндүк-чыгыш таасири (тик бурчтуулар, үстүңкү курулуштарынын варианттары менен) 
өзгөчөлөнүп бөлүнүп турат. 

Бул аймакты начар билген жана өз маалыматтарын Имаус (Заалай тоо кыркасы) тоо 
кыркасынын боорлору менен чектеген антик авторлору чыныгы Памирди билишкен эмес. 
Аны ахеменилер да билген эмес, бирок анын тургундарынын, четки чыгыш сактардын 
атын сака-хаомаварга деген аталышта туура бергени көрүнүп турат. А. Германндын13 бул 
аталышта чыгыш сактарына кол жетпестикти билдирген, аскаларда уялаган «куш» — 
«мург» камтылып турат деп айтканы туура деп ойлоймун. Г. Григорьевден кийин да, 
изилдөөчүлөр божомолдогондой, термин «мург», айрыкча «мургаб» топонимикасында, 

13 A.Hermann. Das Land der Seide und Tibet im Lichte der Antike. Lpz., 1939. 



кандайдыр бир даражада амюргий сактары байырлаган районду чагылдырып турганы 
ачык. 

Усун уруулары жогорулаган тушта сактардын Тянь-Шандан Памирге ооп кетишкени 
кеңири белгилүү факт. 

Кытай текстин эске саламын: «Адегенде бул өлкө (б.а. усундардын өлкөсү — А.Б.) сэ 
элине (сактарга — А.Б.) таандык болгон. Чоң Юечжилер батышта сэ ээсин (Сайван) 
талкалап, кууп жиберди. Сэ ээси асма көпүрөдөн ары түштүккө кетти. Чоң Юечжи батышка 
барып, Дахяны (Бактрияны — А.Б.) багындырды; усунь Гуньмосу анын жеринде калды (б.а 
сактардын — А.Б.); ошондон улам усундардын арасында сэ жана юечжи урууларынын 
тайпалары (чжун — А.Б.) турат»14. 

Бул текст өтө маанилүү. Ал сактар (сэ) менен массагеттердин (даюечжи) Тянь- Шанда 
чогуу байырлап турганын далилдейт. 

Биз эмгектерибиздин биринде Тянь-Шанда сак жана массагет урууларынын изи 
сакталып калганын көрсөтүүгө аракеттенген элек15. 

Ошондо эле биз сак урууларынын түндүк-батышка Алайга ооп кеткенин көрсөткөнбүз, 
сыягы алар Памирге (Тамды) Сары-Көл аркылуу өтүп келишсе керек. «Асма өтмөктү» биз 
Лянгар кыясы (=ашуусу?) менен окшоштурган элек. Эми биз башка суроо коёбуз: Ак-Бейит 
көрүстөнүнүн Тамдыдан ушунчалык айырмаланган өзгөчөлүгүн эмне менен түшүндүрүүгө 
болот жана мындан түштүк-чыгыш таасирин көрүүгө болобу? Бул жөнүндө жазма 
булактарда далилдер барбы? 

Цяньханыпуда Чыгыш Тибеттин этек-жакаларында, Хотандан алыс эмес аймакта 
жашаган сийе (же юльэрек) уруулары ху урууларына таандык эмес, «бирок кяндарга 
(тибеттиктер) жана дилерге (протоуйгурлар) жакын окшош келет жана көчмөн ээликти 
түзөт. Суусу көп, оту мол жер издеп, малы менен көчүп-конуп жүрүшөт»16. Булар менен 
пули, же сэрлыктер, б.а. Жаркентке кошуна туруп, ал жактан эгин алып турушкан уруулар 
канатташ жашайт. Пулилердин кошунасы, сийе уруулары кала берсе Хотандын түндүгүндө 
турушкан деп божомолдоого болот. Андан кийинки түндүк тараптагы инай (же ингасар) 
уруулары Кашкар жана Жаркент оазистерине кошуна болуп калышат, б.а. Памирдин 
чыгыш чек арасында жашап турган, бирок этнографиялык жактан цзыхэ урууларына 
окшош келет, булар, кыязы уруулардын тибет тобуна кирсе керек. 

Төмөнкү урууларга — улэйлерге (же арачул) кызыгуу ого бетер жогорулайт. Алардын 
ээлигин «түштүктө Уто (Гиндукуш? — А. Б.) менен чектеш, түндүктө гюаньду (Алайдын 
кумеддери менен! — А. Б.) менен, батышта Чоң Юечжилер менен (б.а. Дася өлкөсүндө, 
Бактрияда — А. Б.) канатташ. Кийимдери усундардыкы (Тянь-Шань уруулары — А. Б.) 
менен окшош келет, үрп-адаттары юлъэректердики (Тибет этек-жакаларындагы уруулар 
— А. Б.) менен бирдей17. 

Н. Аристов арачулду Памирдин дарыясы жана өрөөнүнүн топоними Алигур менен 
салыштырса болот деп адилеттүү эсептейт, ал эми уруулардын жогоруда келтирилген 
чектери жөнүндөгү маалыматтар (түштүктө — Гиндукуш , батышта — Бактрия, түндүктө — 
Алай) да арачул (улэй) урууларын Памирге жайгаштырууга мүмкүндүк берет. 

Кыязы, памирдик улэй (арачул) уруулары тибеттик цзыхэ урууларынын 
конфедерациясына кирген болуу керек. Эске салып кетейин, булакта айтылгандай, пули, 
инай, улэй уруулары сийесцилер менен бир уруулар, инай болсо цзыхэ менен үрп-адаты 

14 Н. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древнейшие времена, М., 1950, 
ч. III, стр. 190 ж.к.б. 
15 МИА, 26. 
16 Н.Я. Бичурин. Көрс.чыг., III, стр. 178. 
17 Н.Я. Бичурин. Көрс.чыг., III, стр. 178. 



бирдей жана «чектеш»18. Ушунун негизинде памирлик улэй урууларынын теги тибеттик 
деп корутунду чыгарууга болот. Бул жерде изилдөөчү этностук теги башка болгон бөлөк 
уруулардын аймагына өтөт. Биринчиден, бул жөнүндө Кашмир (Гибинь) жөнүндөгү кабар 
ачык айтып турат. Мында түз эле мындай деп айтылат: «Хуннулар Чоң Юечжилерди 
талкалаганда (б.з.ч. II к. — А. Б.), Чоң Юечжилер батышта Дахя мамлекетин (Бактрияны — 
А. Б.) ээлеп алышты, ал эми сэлердин ээси түштүктө Гибинь (Кашмир) мамлекетин ээлеп 
алды. Сэ уруулары бытыранды жашайт, башкаларга көбүрөөк көз карандылыкта турушат 
(б. з. ч. II кылымдан бери тарта — А. Б.). Кашкардан түндүк-батышта Хюсюнь [Сюсюнь] 
(Чыгыш Фергана — А. Б.) жана Гюаньду (Алай кумеддери — А. Б.) турат, булар байыркы 
сэлердин тукумдары»19. 

Биз жогоруда көргөндөй, Памир менен Таш-Коргон аркылуу байланышып турган 
Кашкар аймагы ченде теги тибеттик болгон уруулар (инай уруулары) менен сактардын 
(хюсюнь жана гюаньду) ирегелеш жашап турган жер болгон. Дал ушул жерде этностук 
теги ар түрдүү уруулар өз ара аргындашып кетишкен, алар сак мезгилинен бери Чыгыш 
Памирди бир бүтүн конфедерация катарында жердеп турушкан. 

Сийе, пули, инай, улэй уруулары теги жагынан Тибеттин этек-жакаларындагы уруулар 
экени жазма булактарда ачык көрсөтүлгөн. Батыш авторлор үчүн, кыязы, алар хаомаварга 
сактарынын бир бөлүгү катары кабыл алынса керек. 

Кашмирдин калкы да сак тегиндеги, б.а. тянь-шандык жана чыгыш түркстандык сак 
тегиндеги калктар болуп саналат. Бул уруулар Памирдин чыгыш тоо-этектерин четтеп 
өтүп, Тянь-Шандан Кашмирге бара алмак эмес. Бирок булардан башка да, ферганалык 
жана алай уруулары — хюсюнь жана гюаньду уруулары да Тибеттин этек- жакаларындагы 
уруулар менен тыгыз байланышта болуп турушкан. Хюсюндар жөнүндө «үрп-адаттары 
жана кийими усундардыкына окшош, хюсюндар суусу мол, оттуу жайыттарды издешип, 
малы менен көчүп-конуп жүрүшөт. Алар байыркы сэлердин (сактардын) бир бутагын 
түзөт» деп айтылат20. 

Гюаньду уруулары жөнүндө да ушундайча айтылат. Алар түндүгүндө усундар менен 
чектеш. «Калкынын кийими усундардыкына окшош. Суусу мол, оттуу жайыттарды 
издешип, малы менен көчүп-конуп жүрүшөт; Пияз тоонун (Памир — А.Б.) жанында 
турушат. Сэлердин бир бутагын түзөт»21. 

Мындан бир аз мурдараак, хюсюнь Цунлиндин батыш тарабында (б.а. түндүк- 
батышында — А. Б.) турушат деп айтылган эле, бирок, сыягы, мынчалык алыс эмес болсо 
керек, анткени алар Кашкар аймагына да жакын турушкан. Демек, бул эки уруу — хюсюнь 
менен гюаньду Кашмир сактарынан айырмаланып, Памирден түндүк тарапты мекендеп 
турушса керек. Тянь-Шандын сак уруулары (усундардын аймагындагы) Кашкар чет-
жакаларында көчүп-конуп жүрүшкөндө тибеттик уруулар менен бир аз жуурулушуп, 
калган бир аз бөлүгү аралашкан эмес. Мына ушул процесс Памирдин эртерээктеги 
тургундарынын эки этностук тобун, эки бутагын жараткан, бул Тамды жана Ак-Бейит 
көрүстөндөрүндө археологиялык жактан чагылып көрүнүп турат; бир жагынан 
усундардын арасында туруп калышкан, маданияттагы түштүк-сибирлик жана жети-суулук 
мотивдерди Памирге алып келишкен Тянь-Шандык сактар — хюсюнь жана гюаньдун 
уруулары (Тамды), жана экинчи жагынан, маданияты тибеттик-кытайлык уруулар менен 
аралашкан, барынан мурда, Ак-Бейит көрүстөнүнөн улам белгилүү болгон сак уруулары. 
Этностук жактан курамы татаал бул эки топтон башка да Памирде кечирээктеги түрк-

18 Ошондо эле. 
19 Н.Я. Бичурин. Көрс. чыг., III, стр. 179. 
20 Ошондо эле, стр. 188. 
21 Н.Я. Бичурин. Көрс.чыг., III, стр. 188 ж.к.б. 



карлук мезгилинин (Ак-Бейит, Чыгыш Пшарт — түрк мезгили — V—VIII кк.) жана Тамды 
(ачык эле карлук мезгилиники - б.з. VIII—X кк.) эстеликтери белгиленди. 

Харгуш жана Тамды көрүстөндөрүнөн биз хюсюнь, гюаньду сыяктуу уруулар же Юйту 
өрөөнүндөгү уш уруулары сыяктуу байыркы сак урууларынын тукумдары менен 
байланышкан, б.з.ч. 111—I кк. эстеликтерин бөлдүк22. Бул эстеликтердин мүнөзүнөн усун 
урууларынын маданияты менен этнографиялык окшоштуктары бар экени байкалат жана 
сактар менен генеологиялык жактан тектештиги ачык көрүнөт. 

Эстеликтердин жазма булактардын маалыматы менен байланышып турган эки негизги 
тибинен башка да, казып алынган археологиялык эстеликтердин датасын белгилөө үчүн 
да, этностук белгилерин аныктоого да бекем негиз бере албаган түрлөрүн да белгилеп 
кетүү керек. Ошентсе да, биздин билимибиздин азыркы деңгээли: өлүгү жок бейиттер, 
дольмендер жана башка Тибетте23 өтө толук архитектуралык окшоштуктары бар 
курмандык жайлары менен кенотафтар дал тибеттик уруулардын эстеликтери болуп 
саналат, анын үстүнө бул уруулардын Тибеттен тышкаркы аймакта жайгашып турган 
жерлери батышта Чыгыш Түркстандын (тоо этектери) жана Памир менен чектелет. 
Алардын түндүгүрөөк, б.а. Тянь-Шань менен Алайда жайгашуусуна сак урууларынын жыш 
байырлап турганы тоскоолдук кылган. 

Биз мурда Чыгыш Памирдин тарыхый топографиясынын өзгөчөлүгүн белгилеген элек. 
Чыгыш Памирдин түштүгү — Памир, Ыстык жана Ак-Суу дарыяларынын өрөөндөрү эл 
көбүрөөк жайгашып жашап турган аймак болгону шексиз. Түндүккө жылган сайын 
(Токтомуш аймагынан баштап) бейиттерде буюм-тайымдар жарды боло берет. Бул аймак 
мал багып-өстүргөндөр мезгилдүү көчүп-конуп жүргөн жер болгондуктан археолог 
малчылардын аз санда, бытыранды жаткан кедей бейиттерин гана таба алат. 

Бирок түштүктө Тамды көрүстөнү да, андан да ири (Памирдеги эң ириси) Ак- Бейит да 
бизди булардын жергиликтүү, байыркы маданияттын эстеликтери экенине ишендире 
албайт. Бул уруулар келгиндер экени анык, алар унаа малдын (жылкынын, топоздун?) 
жардамы менен бул сүрү катуу, ээн аймакка биринчи болуп келгендер. 

Искусство менен маданияттын эң сонун эстеликтери, казып алына турган, борбору 
Памирден тышкары жаткан кендердин мүнөзү (темир, чопо, акак таш, гималай кедри — 
мунун түндүк чеги Гиндукуштун түштүк беттери, коло, морена), буюмдардын жогору 
чеберчиликте жасалышы жети-суулук — тянь-шандык борбор менен катар түштүк-чыгыш 
тарапта бир кыйла ири, падышалык көрүстөн бар деп болжолдоого аргасыз кылат, аны 
Алтын-Тагдын аймагын эсепке алып, Кашкардан Хотанга чейинки, Лоб-Нордон Ордоско 
чейинки аймактан издөө керек. 

Бул маселени Ак-Бейиттеги казуулар чече алган жок, бирок бул маселени өтө ачык 
коюп отурат. 

Тамды көрүстөнү да, Ак-Бейит да б.з.ч. III—I кк жөнүндө айтпаганда да, б.з.ч. VI— IV 
кылымдар мезгилинде Алдыңкы Чыгыш менен, эң болбоду дегенде анын бир тарабынан 
Анауда, экинчи тарабынан (кечирээкте?) Памирде пайда болгон раса тиби келген аймагы 
менен байланыш үзүлбөгөнүн айтып турат. 

Түндүк Азия көчмөндөрүнүн искусствосу жөнүндөгү өзүнүн акыркы эмгектеринин 
биринде Минз көчмөндөрдүн айбанат стилинин жалпы элементтеринин чек арасы 
Ордостон Тянь-Шань аркылуу батышка кеткен сызыкта жатат деп жазган. 

Тянь-Шанды эскерип, Минз Памир жөнүндө эч нерсе айткан эмес. Бул анын айыбы 
эмес Бул 1942-ж. болгон. 1948-жылдап кийин гана совет изилдөөчүлөрү эгерде Чыгыш 
Памир сак урууларынын бир кездеги бийик маданиятынын очогу болбосо да, эң болбоду 

22 Н. Я. Бичурин. Көрс.чыг., III, стр. 190. 
23 Кара: Рерих. Звериный стиль кочевников Тибета. Прага, 1930. 



дегенде, анын эң камкор сактоочусу болгондугун ачык көрсөткөн объективдүү, өжөр 
фактыларды бере башташкан. Тамды жана Ак-Бейит көрүстөндөрү ушул планда гана 
маанилүү болбостон, эң алыскы аймактар менен болгон реалдуу байланыштарды 
көрсөтүп тургандыгы менен, Памир да тоскоолдук кыла албаган эң байыркы көчмөн 
малчылар реалдуу көчүп-конуп жүргөн аймактарды көрсөтүп тургандыгы менен да 
маанилүү. 
 
 
 
 





БАЙЫРКЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН МАДАНИЯТЫ 
(Фрунзе, 1942) 

<..> Кыргызстан элдеринин маданияты өткөн замандардын маданий 
байлыктарынын ичинде акыркы эмес орунду ээлейт. Бул очерк Кыргызстандын ошол 
маданий мурасын кыскача мүнөздөөгө арналды. 

I 
Тянь-Шань деп аталган «асман тиреген» тоолордун кыйыры чексиз. Анын түбөлүк 

кар менен мөңгү баскан бийик чокулары тоолордун этек-жакаларын байырлаган 
элдердин миңдеген жылдарга созулган тарыхынын күбөсү. Тянь-Шань өзүнүн 
өрөөндөрү менен капчыгайларында өткөндүн даңазалуу маданияты жөнүндө 
эскерүүлөрдү сактап турат. Мында миңдеген жылдар бою ар түрдүү элдер жашап, 
турмуш-тиричилигин өркүндөтүшкөн, бул жерде чыгармачыл маданий турмуш 
булактай оргуштап кайнап турган. Көп сандаган согуштар канчалык бүлгүн салса да 
Тянь-Шандын элдеринде чоң маданият түбөлүк соолбой жашап, кийинки урпактарга 
азыркы замандын адамы толук укук менен сыймыктана ала турган мурас калтырган. 
Маданияттын ушул жерде жаралган чыгармалары байыркы ар түрдүү өлкөлөргө тарап, 
өзү менен кошо карт Тянь-Шань жөнүндөгү, анын элдери жана алардын иштери 
жөнүндөгү даңазаларды да жеткизген. 

Кыргызстанга адам байыртадан эле жайгашкан. Жыл өткөн сайын илим анын иш- 
аракетинин байыркы издерин улам көбүрөөк аныктоодо. 

Ал эми б.з.ч. экинчи миң жылдыкта (б.а. төрт миң жыл мурда) адамдар 
чарбачылыгы менен техникасы жагында көптөгөн ийгиликтерге жетишип калганын 
билебиз. Адам мал өстүрүп, ал жөнүндө камкордук көрүү анын башкы милдети 
болгон. 

Адамдар тоо этектей отурукташып, жазында жайылмалар менен шалбааларга 
малын жайып, тоют өсүмдүктөрүнө бай, көптөгөн көлмөлөрү бар аймакта мал 
чарбачылыгы менен катар, кышка тоют даярдашып, илбээсиндерге аңчылык кылып, 
балык уулашкан. Өндүрүштүн бардык ушул тармактары үчүн колодон, б.а. жез менен 
калайдын кошулмасынан турган өзгөчө металлдан жасалган эмгек куралдарын 
пайдаланышкан. Бул куралдар агайын таш калыптарга эритилип куюлуп жасалган. 
Кенди адамдар таш барскандар менен тоодон казып, андан кенди издеп табышкан. 
Ушул кыйынчылык менен алынган металлды эритип аны атайын калыптарга куюп 
орокторду, оор балталарды, бычактарды, балык уулоо үчүн кайырмактарды, найзанын 
учтарын ж.б жасап алышкан. Көп учурда металлдын ордуна али да таш колдонулган, 
андан барскандарды, кетмендерди жана жаргылчактарды даярдашкан. Коло чоң 
баалуулукка ээ болгон, коло буюмдардын бактылуу ээси аларды көп учурда кенч 
катарында катып, сактап жүргөн. 

Бул жумуш жана үй тиричилигинин анчалык көп эмес шаймандарын чоподон 
одуракай түрдө жасалган идиштер менен толуктаса болот; бул идишти адамдар чекит, 
сызыктар, чиймелер түрүндөгү көркөм көчөт менен кооздошкон, ал эми бир аз 
кийинчерээк анын бетин боёк менен боёп, жылмакай кылып жалтыратууну 
үйрөнүшкөн. Бүткүл Түндүк Кыргызстан боюнча малчылык менен кесиптенген бул 
байыркы адамдын изи ачылды: ал Кайыңды кыштагынын түндүгүн жана Жайылма 
кыштагынын аймагын, Сокулук суусунун оң жээгинде Каганович кыштагынан түндүктү 
карай кеткен, Кант шаары жана Ивановское кыштагынан түштүктү карай кеткен 
жерлерди, Ысык-Көлдүн жээктерин, Нарын суусунун бойлорун жана Талас суусунун 



жогорку жагындагы Дмитриевское кыштагы чендеги жана башка аймактарды кучагына 
алат. Демек, ошол учурда эле бүткүл Түндүк Кыргызстанда адамдар жашап турган. 

Ошол мезгилде Тянь-Шанда жана анын этек-жакаларында мал чарбачылар 
(пастухи-скотоводы) көчүп-конуп жүргөндө, түштүк Кыргызстанда адамдар мал өстүрүү 
менен катар, примитивдүү дыйканчылык менен да шугулданышып, арпа менен буудай 
эгишип, жемиш бактарын (өрүк) багып өстүрүшкөн. Жалал-Абад облусунда белгилүү 
болгон эстеликтер ушулар. 

Малдын көбөйүшү жана анын калктын айрым бөлүгүнүн колунда аз же көп болушу 
(мындай абал уруу ичинде мүлк жагындагы теңсиздикти, жайыттар жана оттуусуулуу 
жайлоолор үчүн күрөштү), турмушта дээрлик тынымсыз жүрүп турган согуштарды 
пайда кылган. Согуш аркылуу уруулар малга, жерге, байлыкка ээ болууга умтулушкан. 
Бул согуштук иш-аракеттердин ийгиликтүү болушуна, биринчиден, жылкынын мингич 
унаа катарында үйрөтүлүшү, экинчиден, темирдин пайда болушу өзгөчө жардам 
берген. Бул биринчи жана экинчи ачылыштар б.з.ч. VII кылымга таандык, ошол учурда 
Кыргызстанды байыркы антик авторлору сактар деп атаган согушчан көчмөн уруулар 
мекендеп турган. 

Кыргызстанда сак маданиятынын эстеликтери кеңири белгилүү. Алардын коло 
менен темирден жасалган эмгек куралдары менен жоо-жарактары, кооздук 
жасалгалар жана культ буюмдары Тянь-Шанда, Ысык-Көлдө, Чүй өрөөнүндө (Красная 
Речка, Ивановское кыштактары ченде, Сокулукта), Таласта ачылды. Сак мезгилинин 
айрым эстеликтери Түштүк Кыргызстанда, мисалы, Куршабда белгилүү, алардын 
коргондору азыр да турат, ал эми Ош аймагында, Араван айылы ченде жана Айрымач- 
Тоодо аскада чыгыш аргымактарынын сүрөтү ушул күнгө чейин сакталуу, бул 
аргымактар байыркы Фергананын даңкын чыгарып, ушул аргымактар үчүн кытайлар 
б.з.ч. II—I кылымдардын чектеринде Фергана менен айыгышкан согуш жүргүзөт. 

Жылкыны мингич унаа катарында пайдалануу сак уруулары менен байланыштуу 
болгон. Жүгөн ойлонуп табылгандан кийин мурда баш бербеген ат эми адамга толук 
баш ийип калган. Бирок сактар али үзөңгүнү билишкен эмес, ээр примитивдүү түрдө, 
кээде абдан кооз, жумшак жаздык сымал жасалган. 

Курал-жарактын бир бөлүгү али колодон жасалып турган, ошол маалда эки миздүү 
канжар жана жаанын кичинекей коло тыктары пайда болот. Булар менен катар 
темирден бычактар, эмгек жана согуш куралдары жасалат. Ошол маалда колодон 
атайын калыпка куюлуп чебер жасалган кооздуктар да пайда болот. Куюу өнөрү өтө 
жогору өнүгөт. 

Жасалгалардагы жагымдуу сюжет көчмөн сактар жакшы билген айбанаттардын 
сүрөттөрү болгон. Алар айбанаттардын көнүмүш адаттарын, дене түзүлүшүн, алардын 
баскан-турганынын мүнөздүү белгилерин өтө көркөмдүк менен тартышкан. Каганович 
кыштагы ченде табылган таралгалардын биринде эки арстандын сүрөтү өтө чебер 
тартылган. Ысык-Көлдө Кырчын капчыгайында, Сазановка кыштагы ченде табылган 
курмандык буюмдар кооздолгон, алышып турган теке менен жолборстордун 
фигуралары өтө жандуу берилген. XIX к. орто ченинде эле Түптө табылган бир 
жасалгадагы антилопанын дене турпаты өтө келишимдүү түшүрүлгөн. 

Сактар көптөгөн алыскы өлкөлөр жана элдер менен, Иран жана Кытай менен өз ара 
карым-катышта турган. Иран менен Согдудан алар негизинде жамандык менен 
жакшылыктын ( Ариман менен Ахурамазданын) күрөшү жаткан зороастризм динин 
кабыл алышып, сыягы, аны өздөрүнүн шамандык ишеними менен толукташса керек. 
Өчпөс от культу ушул дин менен байланышкан, бул үчүн сактар колодон атайын 



курмандык буюмдарын жана каляндарды жасашып, аларды коло скульптуралар 
менен кооздошкон. Байыркы ирандык Ахеменилик падышалардын согуштук 
жортуулдарына катышкан сактар ахеменилик падышалардын ордо сарайларындагы 
курулуштардагы таш сүрөттөрдө чагылып калган. 

Бул сүрөттөргө караганда, сактар кыска кафтан, төбөсү шиштигий калпак, чалбар 
тибиндеги кенен шым, бутуна аттын капталын кысып алганга ылайыкталган жум- шак 
маасы кийишкен. Канжар, ай балта жана жеңил жаа сактардын такай жанында алып 
жүргөн курал-жарагы болгон. 

Кытай менен болгон байланыш сактардын маданиятына өз белгилерин киргизген, 
атап айтканда, сактар алардан жаныбарларды укмуштуу түрдө сүрөттөө ыгын кабыл 
алышкан. Алсак, мисалы, кытайлар адатта өтө ийрилип алып, өзүн-өзү тиштеп турган 
мифтик ажыдаардын сүрөтүн тартышат, сактар да ушул сюжетти кабыл алышып, ошол 
эле позада топоздун сүрөтүн өз жасалгаларына түшүрүшкөн. Бул жөнүндө 1941-ж 
Нарын өрөөнүндө табылган бир алтын жасалгадагы сүрөт ачык айтып турат. 

Сак мезгилинен бери тарта салт болуп калган Кыргызстандын элдеринин Батыш 
жана Чыгыш, Иран жана Кытай менен байланышы андан кийинки мезгилде — б.з.ч. III 
жана б.з. I кылымдарында эң сонун өнүгүүгө ээ болот, ошол маалда Кыргызстан сактар 
менен тектеш, кытай булактарында усун деген аталышта белгилүү болгон жаңы 
уруулардын бийлиги астында турган. 

Кыргызстанда усундар үстөмдүк кылып турган мезгилге карата Кытайдын алыскы 
Батыш менен байланышы түзүлөт. Кыргызстандын жери аркылуу «Улуу жибек жолу» 
деген аталышта кеңири белгилүү болгон соода жолу өтүп турат. 

Эки эң ири цивилизацияны, Кытай менен Иранды (андан кийин Рим империясын) 
байланыштырып, Кыргызстандын аймагы аркылуу бир нече чыйыр менен (Чүй өрөөнү 
жана Фергана аркылуу) өтүп турган кан жолдо бул цивилизациялардын изи калганы 
табигый нерсе. 

Батыштан антик салты менен байланыштуу болгон, Чыгыштан өкүлү Грек — Бактрия 
мамлекети болгон таасир келип турган1293. 

Алсак, антик мифологиясынын сюжеттери Чүй өрөөнүндө табылган жасалга 
буюмдарда жолукту. 

Бул кезде Кытайдын таасири да өзгөчө күчтүү болгон. Усундардын жол башчылары 
кытай ханзаада бийкечтери менен никелешип, алар менен бирге Кытайдан кытай 
императорлорунун баалуу белектери, кытай кол өнөрчүлөрү келип турган. Ал кезде 
соода да аз эмес мааниге ээ болгон. 

Натыйжада ошол мезгил үчүн Кыргызстандын аймагында кытай буюмдары — 
жибек кездемелер, кызыл жана кара лак менен сырдалган жыгач буюмдар жана 
башка көп нерселердин келип турганы мүнөздүү. 

Усундар көчмөн эл болгон. Алардын турмуш-тиричилигинде темир кеңири тарайт, 
андан курал-жарак даярдашкан. Ушундай арзан металлдын пайда болушу менен соот 
— чопкуттарды жана калкандарды жасоо башталат. Мына ушулардын бардыгы курал-
жарактардын жаңы типтерин ойлоп табууну, баарынан мурда, алыскы аралыктан 
салмактуу тыгы бар жебени атууга жөндөмдүү оор жааны түзүүнү талап кылган. Атчан 
салгылашта эми кыска канжар жарабай, анын ордуна узун кылычтар пайда болот, 

1293 Грек-бактрия мамлекети б.з.ч. III—II кылымдарда Афганистандын 
аймагынын бир бөлүгүн, Түндүк Индияны, Иранды жана Орто Азияны ээлеп 
турган. 



булардын калдыктарын Чүй өрөөнүндөгү усундардын бейит коргондорун казганда 
археологдор таап жатышат. 

Усун жол башчыларынын бейит коргондору бай келет. Усун урууларынын ак 
сөөктөрү менен карапайым калкынын ортосундагы айырмачылык улам көбүрөөк 
кескин байкала баштайт. Бул мүлк жагындагы теңсиздикти кулчулук ого бетер 
тереңдетип, алгачкы жамааттык коомдук мамилелердин биротоло кыйрап жок 
болушун шарттаган. 

Усундардын турмушу ошол эле көчмөндүү турмуш бойдон калган. Усундар — 
жоокер-мал чарбачылар болгон. Алар боз үйлөрдө жашап, мал чарбасынын азык- 
түлүктөрү менен тамактанышып, ошол маалда эле кымыз ичишкен. Жылкы алардын 
башкы байлыгы болгон, андан башка да, кой, бодо мал багып өстүрүшкөн. Алардын 
эркектеринин да, аялдарынын да кийимдери дайыма атка минип жүрүүгө 
ылайыкташтырылган (кенен чалбар, такасы жок жумшак маасы). Эмеректер көчүп-
конуп жүрүүгө ылайыктуу, чакан болгон. Турмуш-тиричилигинде оор чопо буюмдарды 
Тянь-Шандын карагайы менен арчасынан жасалган жеңил жыгач буюмдар сүрүп 
чыгарган. 

Кыштоолорунда гана алар анча чоң эмес көлөмдө дыйканчылык менен 
шугулданышып, таруу эгишкен. Усундар Кытайдан күрүч алышып, өздөрү Кытайга 
койлорун айдап барып сатышкан. Көчмөн дүйнө менен отурукташкан Кытайдын 
чегинде чыгыштын сүйүктүү тамагы — палоо жаралган. Тянь-Шандын көчмөндөрү бул 
тамакты ойлоп тапкандардын бири экени шексиз. 

Тянь-Шанда көчмөн маданият калыптанып жатканда Кыргызстандын түштүгүндө 
жасалма сугатка негизденген дыйканчылык маданияты гүлдөп-өсүп жаткан болучу. 
Ошол учурда «Даван падышачылыгы» деп аталган Фергананын калкы майда тоо 
сууларын сугат үчүн пайдаланышкан, бирок Кара-Дарыя же Нарын сыяктуу 
дарыяларды өздөштүрүүгө али күчү жеткен эмес. 

Азыр Ош облусундагы, өзгөчө Жалал-Абад облусундагы, айрыкча Ак-Буура, Куршаб, 
Кара-Дарыя сууларынын өрөөндөрүндөгү жана Базар-Коргон районундагы 
урандылары көп санда сакталып турган байыркы отурукташкан конуштарда калк 
дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен кесиптенишкен. Кытайлар 
давандыктардан бедени жана жүзүмдү багып өстүрүүнү үйрөнүшкөн. Давандыктар 
асыл тукум аргымактарды багып өстүрүшүп, алардын отурукташкан жашоо-турмушу 
чочкону багууга да мүмкүндүк берген. Давандыктардын конуш жайларынын негизинде 
Фергананын шаарлары өсүп чыккан. Давандын Ю шаары азыркы Өзгөндүн түпкү 
уюткусу болгон, мунун биринчи бөлүгү — «Өз» б.з.ч. II кылымдагы эски давандык 
аталышты кайталайт. 

Усун коомунда көчмөн турмуш биротоло калыптанып бүтөт. Бул көчмөн 
маданиятка жакынкы 500 жылда Заравшан суусунун алабынан (Самаркан менен 
Бухаранын аймагы) келген жана азыркы тажиктердин ата-бабалары, согдулуктар деген 
аталышта белгилүү болгон отурукташкан дыйкандардын бийик маданияты менен 
жолугушууга туура келет. 

II 
Б.з. V к. үчүн Түндүк Кыргызстанга согдулуктардын келиши талашсыз факт. Бул 

жерде ирандык дыйканчылык маданияты көчмөн түрктөрдүн маданияты менен 
аралашат. Натыйжада жергиликтүү оригиналдуу маданият түзүлүп, анын таасири 
Кыргызстандан сырткары алыска тарайт. 



Б.з. V—X кылымдарындагы Кыргызстандын маданияты өз кезегинде учурдагы 
дүйнөлүк мамлекеттер менен мурда болуп көрбөгөндөй тыгыз байланыш түзүп, 
алардан алууга боло турган бардык баалуу нерселерди өзүнө сиңирип алып турган. 

Адегенде, согдулуктар Таласта анчалык чоң эмес аймакта орун алып турушат. 
Алардын оторлору Жамбыл шаарынын аймагында жана Кыргыз ССРинин Киров 
районундагы («Май-Дөбө» совхозунун аймагы) Ак-Таш тоосунан түндүк тарапта 
болгон. Чүй өрөөнүндө согдулуктардын чоң оторлоштугу азыркы Красная Речка 
кыштагы ченде белгиленди. Кийинчерээк алардын оторлору Токмоктон Чымкентке 
чейинки 
бардык аймакка тарайт. Ушул согдулук конуштардын негизинде кийин шаарлар, 
сооданын, кол өнөрчүлүктүн жана саясый бийликтин борборлору пайда болот. 

Согдулуктар тажрыйбалуу дыйкандар, чебер кол өнөрчүлөр жана ишкер 
соодагерлер болушкан. Алар Кытайдан Чүй өрөөнү аркылуу Орто Азияга гана эмес, 
Иран менен Византияга чейин кетип жаткан жибек менен соода жүргүзүүнү 
жайылтышкан. 

Чүй өрөөнү аларга дыйканчылыктын кеңири өнүгүшү жана эң байыркы сугат 
системасынын түзүлүшү менен милдеттүү, тике ылдый шар аккан тоо сууларын 
өздөштүрүүнүн эсебинен ирригацияны өнүктүрүү жолго коюлган. Техникалык жак- тан 
жогору өнүккөн айыл чарбасынын базасында күрүч, жүзүм жана өрүк сыяктуу 
өсүмдүктөрдү багып өстүрүүгө мүмкүн болгон. Чүй өрөөнүндө жүзүм VII к. башы ченде 
пайда болот. Ошол мезгилден бери тарта дан өсүмдүктөрү, өзгөчө арпа менен таруу 
кеңири эгиле баштайт. Мал чарбачылыгынын азык-түлүктөрү кеңири белгилүү болуп, 
алар Кыргызстандын чегинен тышкары алыска ташылып турган. 

Ошол мезгилден бери тарта фундаменталдуу курулуш иштери да кеңири жүрүп, 
архитектурада кыш менен со1смо дубал пайдаланылат. Чоподон көптөгөн ар түрдүү 
буюмдар, өзгөчө идиштер жасалат. Бул мезгилде карапа чыгырыгы жана кол 
жаргылчак белгилүү болуп калат. Идиштерди жана имараттарды кооздоодо негизинен 
кескич (резец) колдонулуп, аны менен тажрыйбалуу кол өнөрчү татаал оймо-
чиймелерди түшүргөн, көп учурда алыскы аймактардан алынып келинген штамптар да 
жолугат. Штамптар менен скульптуралык чыгармачылыктын бийик көркөм үлгүлөрүн 
көчүрүп алышкан, ал үлгүлөрдүн чыккан жери Иран, а түгүл Түндүк Индия менен тыгыз 
байланышта болгон (биз Сокулукта табылган скульптуралар менен кооздолгон 
кумураны айтып жатабыз). Кыргызстанда металлды — жезди, колону, алтынды, 
күмүштү жана анчалык баалуу эмес эритмелерди иштетүү чоң чеберчиликке жетишет. 
Жука алтын каңылтырга византиялык тыйындар сыяктуу нерселердин көчүрмөсү 
түшүрүлгөн (Сокулуктагы табылга), күмүштөн кумура жана башка идиштер жасалган 
(Кант районундагы Покровка кыштагы чендеги табылга), ошондой эле штамптын, 
кескичтин, пунсондун жардамы менен кооздуктар даярдалган. 

Кочкордон табылган буюмдар өтө зор кызыгууну пайда кылат, ал, сыягы, байыркы 
кыргыз зергерлери тарабынан даярдалса керек. 

Жасалгалардын бул тобу өз ара бири-бири менен укмуштуудай чырмалышкан 
өсүмдүктөр менен айбанат мотивдеринин айкалышынан турат. Колодон ошол эле 
зергерлер ат жабдыктарынын жана кийимдердин жасалгаларын да даярдашкан. 

Бул жасалгалардын көркөм көчөттөрүндө түштүк сибирлик көчмөн уруулардын 
таасиринин изи ачык байкалат, бул, балким, кыргыз урууларынын Енисейден Тянь-
Шанга ооп келиши менен байланыштуу болсо керек. 



Ушул мезгилде Кыргызстанда Кытайдын таасири да күчтүү болгон. Алсак, мында 
Кытайдын коло күзгүлөрү кеңири тарап, Кыргызстанда алардын жергиликтүү усталар 
окшоштуруп даярдаган үлгүлөрү пайда болот. Жергиликтүү башкаруучулар кытай 
үлгүсү боюнча өз тыйындарын согуп чыгарышкан. 

Ушул мезгил үчүн биринчи жолу ташты иштетүү өнөрү пайда болгонун белгилөө 
керек, мисалы, бейит үстүнө коюлган айкелдер даярдалган, алардан кээде 
тажрыйбалуу устанын чеберчилик жөндөмү байкалат. Уста анча татаал эмес штрихтер 
менен сүрөт- түн негизги жана мүнөздүү белгилерин бере билген. Таш чекмечилер 
бейит үстүндөгү эстеликтерде байыркы түрк тилинде маркумду даңазалаган 
жазууларды чегишкен. 

Ушул доордо Кыргызстандын аймагында Чыгыштын үч эң ири дини — зороастризм, 
буддизм жана ислам таасири өзгөчө ачык байкалат, бул диний таасир үчүн күрөш 
исламдын жеңиши менен аяктайт. Түндүк Кыргызстандагы зороастризмдин 
эстеликтери — бардык жерде тараган астодандардан (кичинекей табыттар) турган, 
буга өлгөн адамдын этинен ажыратылган сөөгү сакталган. 

Сыртынан караганда бул табыттар көчмөндөрдүн боз үйүн эске салат, бул болсо 
көчмөндөрдүн ирандык дыйкандардын маданиятына тийгизген таасирин ачык 
көрсөтүп турат, алар өз мекенинде астодандарды отурукташкан дыйкандын үйүнө 
окшоштуруп жасашкан. Мындан башка да көп санда культ буюмдары — отту өчүрбөй 
сактап турууга арналган чырагандар табылды. 

Кыргызстанда Кең-Булуң, Красная Речка, Сокулук зороастризмдин ири борборлору 
болгон. 

Зороастризм менен катар мында буддизм эстеликтери да табылды. Буддалык үгүт- 
насыят Кыргызстанга Кытайдан жана Чыгыш Түркстандан келген. Чүй өрөөнүнөн 
табылган буддизм эстеликтеринен (Александровка кыштагынан табылган буддалык 
сүрөттөрү бар идиш, Ново-Павловка кыштагы чендеги культ маанисиндеги дубал 
сүрөттөрү бар храм) чыгыш түркстандык буддизмдин белгилери, атап айтканда, бул 
жакка IX кылымда уйгурлар тарабынан кеңири таратылган белгилери ачык байкалат. 

Кыргызстанга VIII кылымда тараган ислам кечирээкте, өзгөчө XI—XII кылымдар- да 
өзүнүн эң жогорку өнүгүшүнө жетишет. 

Мына ушул маданий таасирлер жана элдер менен бирге Кыргызстанга ар түрдүү 
жазуулар жана тилдер да кирген. Жергиликтүү калк негизинен түрк жана согду 
тилинде сүйлөшкөн, жазуу үчүн согдулук гана эмес, байыркы түрк жазуусун да 
пайдаланышкан, булардан башка да кытай жана сирия тилдери да колдонулуп, 
жазуулары да тараган. 

Үстөмдүк кылган тил түрк тили болгон, ал эми түрктөрдүн саясый үстөмдүгү, өзгөчө 
VII—VIII кылымдарда анын Орто Азияга, баарынан мурда, Ферганада таралышына 
алып келген. 

Орто Азия менен Кытайдын чегинен орун алып турган Кыргызстандын эли эки 
маданияттын өз ара катышын камсыз кылууга жана жаңы маданиятты түзүүгө тийиш 
эле. Алсак, мында согду жазуусу түрктөр тарабынан түрк тилине колдонулган, ал эми 
уйгурлар бул жазууну кабыл алышып, аны өз тилине ылайыкташтырышкан. 
Кийинчерээк бул жазуу уйгурлардан моңголдорго, алардан манжурларга өткөн. 

Мында кытай лотосу сасанилер Иранынын көркөм көчөттөрү менен укмуштуудай 
чырмалышып түшүрүлгөн сүрөттөрү бар жибек кездемелердин үлгүлөрү жаралып, 
кеңири тараган. 



Баяндалгандардан көрүнүп тургандай, VI—VIII кылымдардагы Батыш түрк 
кагандыгынын доорунда жана VIII—X кылымдардагы карлуктардын мезгилинде 
Кыргызстан элдеринин башка өлкөлөр менен кеңири маданий байланыштары 
түзүлгөн. Мында чоң жана өз өзгөчөлүгү бар маданият түзүлүп, тышкы таасирлерди 
кабыл ала билген көчмөндөр бул улуу цивилизациялардын жемиштеринин өкүлдөрү 
жана белгилүү бир даражада сактоочулары да болуп калышкан. 

Көчмөн түрктөр Чүй өрөөнү боюнча өз аймагын согдулуктарга «бошотуп» берип, 
алардын саясый кожоюну болуп калуу менен өздөрү тоолорго, өрөөндөр менен 
капчыгайларга жайланышат. Алардын башкы ордосу Чоң-Кемин өрөөнүндө, азыркы 
Новороссийск кыштагы ченде турган. Ушул жерде, ордодо, Суяб шаарында, адам өтө 
алгыс тоонун койнунда Кыргызстандын эң жогорку өкүмдары түрк каганы отурган; ага 
алыскы Византиядан, Кытайдан жана башка өлкөлөрдөн падышалар менен 
императорлордун элчилери белек-тартууларын алып, келишимдерди түзүү үчүн, 
монахтар үгүт-насыят жүргүзүү үчүн, көпөстөр товарларын сатуу үчүн келип турушкан. 

Ушул жерден, Суяб ордосунан кагандын кошуундары батыш менен түштүккө 
жортуулга чыгышкан. 

Өркүндөтүлгөн жаа, жебелер, найзалар, кылычтар менен эң сонун куралданып, 
учкул аттарга минип, басып кирип келген душмандарга каршы күрөшкө аттанган, баш 
ийбеген жат жол башчыларды баш ийдирип, бөлүнүп кеткен ээликтерин кай- тарып 
алуу үчүн жүрүшкө жөнөшкөн. 

Ушул учурда, көчмөндөр эң жогорку маданий өсүшкө ээ болуп турган мезгилде 
Енисейдин көчмөн кыргыздарынын Тянь-Шанга ооп келиши өзгөчө күч алат. Мында 
кыргыздар ушул чоң маданий-чыгармачылык процесстердин замандаштары жана 
катышуучулары катарында өздөрүнүн элдик чыгармачылыгынын эстеликтеринде V— X 
кылымдардагы Кыргызстандын маданий байлыктарын топтой берген. 

III 
Эгерде мурдагы мезгилдерде Кыргызстан баалуулуктарды топтоп, өзүнүн эски 

көчмөн турмушун алмаштырууга жетишип калган болсо, XI—XII кылымдардын 
доорунда мындан мурдагы бардык өнүгүштөр эң сонун ийгилик менен аяктап бүтөт. 

XI—XII кк. маданият жагынан алганда шаарлардын жана монументалдуу 
курулуштардын мезгили, исламдын, өзгөчөлүү түрдө болсо да, абсолюттук үстөмдүгү 
орногон мезгил, феодалдык мамилелердин бир калыпка түшүшүнүн, акырында келип, 
VII— VIII кылымдардан кийин, Кыргызстандын элдери кайрадан экинчи жолу Аму-
Дарыяга чейинки аймакты камтып турган Орто Азиянын кожоюндары болуп калышкан 
мезгил болгон. 

Кыргызстанда шаарлар жыш орун алып турган. Ошол учурда Ош, Медва (азыркы 
Мады айылы), Өзгөн түштүктөгү чоң шаарлар болгон. Өзгөндө карахандар 
мамлекетинин Мавераннахр уделинин башкаруучулары бийлик жүргүзүп отурганда ал 
шаар орто азиялык борбор да болгон. 

Бул борборлор саясый бийликтин, соода менен кол өнөрчүлүктүн борборлору гана 
болбостон, алардын айланасында Ферганадан алыскы жактарга даңкы чыгып турган 
кен казып алуу өнөр жайы топтоштурулуп, күчтүү өнүгүүгө ээ болгон. Түндүк 
Кыргызстанда, Чүй өрөөнүндө, Ысык-Көлдө жана Тянь-Шанда шаарлардын, аскердик 
чептердин жана кербен сарайлардын тармагы жыш орун алып, ушул аймактар аркылуу 
Самаркан, Бухара жана башка шаарлардан Чыгыш Түркстанга көп сандаган кербендер 
ары-бери өтүп турган. Талас менен Чуда шаарлар көп болгон. Алсак, Кыргызстандын 
аймагында Талас боюнча Тараздан (азыркы Жамбыл ш.) түштүктө төмөнкү шаарлар 



турган: Атлах (Солдатское кыштагы ченде), Хамукат (Серафимовка кыштагы ченде), 
Шелжи (Киров кыштагы ченде), Сусы (Водное кыштагы ченде), Кул (Орловка кыштагы 
ченде), Текабкет (Дмитриевское кыштагы ченде). Чүй өрөөнүндө, Кыргызстан менен 
Казакстандын азыркы чек арасында төмөнкү шаарлар орун алып турган: Ашпара 
(Чалдыбар айылы), Нузкет (Карабалта), Харран-Жуван (Ак суу айылынын түндүгү 
ченде), Жул (Ново-Павловка кыштагы ченде), Сарыг (Красная Речка кыштагы), 
Баласагун (Токмоктун жанында), Невакет (Орловка кыштагы), Кум брикет (Совет 
кыштагы), Суяб (Новороссийск кыштагы). Ысык- Көлдүн Тоң булуңунан Түп булуңуна 
чейинки аралыкта Жогорку Барсхан дубанында 9 шаар, Тянь-Шанда, атап айтканда 
Кочкордо башка шаарлар орун алып турган. 

Бул мезгилдин шаарлары бекемделген борбордук бөлүктөн туруп, ал жерде 
байлардын үйлөрү (шахристан) жана өкүмдардын сепили орун алган, дубалдын 
сыртында соода-өнөр жай рабаддары жайгашкан. Шаарларды бекемделген чептер 
(рибаттар) курчап, анда «дин үчүн күрөшкөндөр» жашаган, ал эми шаарлардын 
ортолорундагы жолдо мындан да кем эмес бекемделген кербен сарайлар турган. 

Шаар маданият топтолгон жай болгон. Мында чебер усталар жашап, алар үй 
тиричилигине керектүү эмеректер менен катар жогорку көркөмдүктөгү буюмдарды да 
жасашып, эң кооз архитектуралык имараттарды тургузушкан, үйлөр менен храмдын 
дубалдарын сүрөттөр менен кооздошкон, жазуучулар менен окумуштуулар өз 
чыгармаларын жаратышкан. 

Кыргызстан мындай чыгармачылыктын көптөгөн эстеликтерин сактап калган. Ошол 
мезгилдин архитектурасынын эң көрүнүктүү эстеликтеринен болгон Өзгөндөгү мунара 
жана күмбөздөр азыр да сакталуу турат. Архитектуранын эң көрөсөндүү эстелиги — XI 
кылымдын мунарасы Токмок ченде, эски конуш Кирмираунун урандыларынын үстүндө 
турат, ал «Бурана мунарасы» деген аталыш менен белгилүү. 

Бышкан чарчы кыш курулушка улам көбүрөөк колдонулуп, ал кыштан 
монументалдуу курулуштар, баарынан мурда, ак сарайлар, мечиттер, мунаралар, 
күмбөздөр, 
мончолор ж. 6. тургузулат. Көп учурда бул имараттардын маңдайкы бети оймо-
чиймеленген кыштар менен кооздолуп, кыштан куралган көркөм көчөт жогорку 
көркөмдүктөгү чыгарманы түзүп, килемдин ажайып кооз композицияларын эске салып 
турган. Мындай такталардын оймо-чиймелери мурда идиштерди оймо-
чиймелегендей түрдө аткарылып, жыгачка оймо түшүрүү ыгын кайталаган. Мүнөздүү 
бир нерсе, династиясы Жети-Сууда түзүлүп, биринчи ордосу Чу суусундагы Баласагун 
шаары болгон карахандардын пайда болушу менен, бул эң сонун архитектуралык 
ыкма бүткүл Орто Азияга тараган. Сыягы, түпкү тамыры мурдагы көчмөндөрдүн 
чыгармачылыгында жаткан оймолуу-чиймелүү, кооз жука кыштын пайда болушу 
(изразец) Кыргызстандын элдеринин ачылыштарына таандык болсо керек, ошол 
учурда көчмөн түрктөрдүн кооздук табитине согдулук устанын чебер колунан 
жаралгандар да таасир берип турган. Кыргызстандын искусствосунда ислам расмий 
үстөмдүк кылып, ал көркөм көчөттүн тематикасын, сүрөттөрдүн сюжеттерин, курандан 
алынган жазуулардын өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер менен чырмалышкан 
тексттерин мыйзамдаштырган. Исламдын урматына курандын аяттары жана насааттар 
жогорку сапатта даярдалган жана технологиялык жактан чебер глазурланган бай, кооз 
идиштерди жасалгалоого такай колдонула баштайт. Бирок үстөмдүк кылып турган 
карахандардын түрк династиясынын дини болуп калган ислам канчалык күчтүү 



болбосун, мына ушул диний чүмбөттү искусстводогу элдик багыт туруктуулук менен 
жарып өтүп, исламдын катып калган догмаларына жат болгон идеология өнүгө берген. 

Согдулуктардын эркиндикти сүйгөн салты али жашап турган Кыргызстандын 
калайык калкы исламга кайдигер мамиле жасаган. Кыргызстандын элдерине көз 
каранды эместикти сүйүү мүнөздүү болгон жана алар мусулмандык жол-жоболор 
менен катар, айбанаттар дүйнөсүнөн кабыл алган реалисттик маанайдагы сүрөттөрдүн 
тематикасын аныктап турган. Мына ушул талаптарды эске алып, сүрөтчү-кол өнөрчү 
курандан алынган жакшылык каалоолор менен бирге өз сүрөттөрүнө кыргоолдун, 
баканын, аюунун жана адамдын сүрөтүн да киргизген. 

Идиштерди ар кандайча кооздоо менен катар, сүрөтчүлөр имараттардын 
дубалдарын фрескалар менен жасалгалашкан. Эгерде мурдагы өткөн доордо 
имараттардын дубалдарынын жаңы шыбактарына оймо-чийме түшүрүү жана өсүмдүк 
сюжетиндеги (Сарыг ш.) көркөм көчөттөр менен кооздошкону белгилүү болсо, эгерде 
ошол эле мезгилде дубалдарга уйгур чеберлери тарабынан будда темасында кургак 
боёктор менен (альсекко техникасы) сүрөт салышканын билген болсок, эми альсекко 
менен катар фреска (желимдүү боёк менен жаңы шыбактын бетине сүрөт тартуу) да 
пайда болот. 

Шаар турмушу жана улам өсүп жаткан рынок өндүрүштү өстүрүүнү талап кылат. 
Эгерде, бир жагынан, өзүнүн жекече аткарылышы жана жогорку сапаты менен 
мүнөздөлгөн чыгармалар жаралып, өсүп-өнүгүп жаткан болсо, экинчи жагынан, 
калайык калктын керектөөсү үчүн көп сандаган буюмдар даярдалып, базарга агылып 
келип турган. Идиштерди даярдоодо эми карапа чыгырыгы толук үстөмдүк кылып 
калат, ал эми идиштерди кооздоо дайыма штамп менен аткарылат. Ошентип сүрөтчү 
кол өнөрчүгө ордун бошотуп берет. 

Идиштерди бай жана ар түрдүүчө жасалгалоо кээде уста чеберчилик менен 
айкалыштырган көркөм сүрөттүү штамптардын анча көп эмес түрлөрү менен ишке 
ашырылат. 

Бул доордо карапачылык өзгөчө гүлдөөгө жетишет. Чоподон кичинекей кутучадан 
чоң челек — хумдарга чейинки идиштер, кыш, беттелүүчү тактачалар, акырында суу 
түтүгү сыяктуу курулуш материалдары даярдалат. 

XI кылымда Чүй өрөөнүнүн шаарларында шаар курулушунун бийик маданиятын 
мүнөздөгөн суу жүгүртүүлүчү курулуштар кеңири тарайт. Чийки кыш менен катар 
курулушта бышкан кыштар колдонулуп, көп учурда ал имараттардын таманына гана 
төшөлүп турган. 

Айыл чарбасында ирригациялык система өнүгөт. Чу суусунун жайылмалары 
өздөштүрүлө баштайт. Арыктар менен катар чигирлер да пайдаланылат. Бул мезгилде 
уңгусун карай ичкерип кеткен, миз жагы жарым тегерек келген өтө чоң көлөмдөгү 
кетмендер дыйканчылыктын универсалдуу куралы болуп калат. Жерди айдоо үчүн үч 
бурчтуу темир учу бар жөнөкөй соко колдонулат. Ошол учурдагы көптөгөн эмгек 
шаймандары кечээ жакынга чейин колдонулуп келди, начар ийилген ороктор, теринин 
челин кыра турган кыргычтар, койдун жүнүн кырка турган жуушандар ж.б. ушундай 
шаймандар. 

Шаарлар бактар менен курчалып турган. Жемиш бактарынан өрүк, алма, тыт 
дарагы кеңири тараган, талаада будай, таруу жана арпа эгишкен. Жүзүм да кеңири 
өстүрүлгөн. Кыргызстандын жергиликтүү тургундары үчүн шарап даярдоо ыгы 
белгилүү болгон. Шарап даярдоо үчүн керектүү шайман 1939-ж. Красная Речканын 
жанындагы казуу учурунда табылды. 



Шаар базарларында соода шакардай кайнап, мында алыскы өлкөлөрдөн товарлар 
агылып келип турган. Соода жолдору тармактанып, мурда жүрүүгө кыйын болгон 
аймактар, Чу суусунан түндүктөгү жерлер бир катар соода жолдорунун түйүндөрү 
менен чулганат. Кыргызстанда мурда кеңири тараган товарлар гана сатылбастан, 
алардын жаңы түрлөрү да пайда болот. Буга жасалга буюмдар мүнөздүү. Бул жакка 
Балтика деңизинин янтары, Инди океанынан седеп, коралл жана каура раковиналары 
жана башка көптөгөн нерселер келип турган. 

Ислам маданияты үстөм абалга жетишет. Классикалык мусулман тыйындарынын 
үлгүсүндө карахандардын өкүмдарлары өз тыйындарын согуп чыгарышып, мечиттер 
менен күмбөздөрдү, медреселер менен ханакаларды курушат. Азыркы Токмок 
шаарынын жанындагы, бир кезде карахандардын ордо шаары болгон Баласагундан 
Хажиб Жусуп Баласагундук чыгат, ал 1069-ж. көп саптуу насыят ырлардан турган 
Кудатгу Билик, б.а. «Билимдердин китеби» аттуу чыгармасын жаратат, анда 
мамлекетти кандайча жакшы башкаруу керек деген мааниде акыл-насыят айтылат. Ал 
чыгарма жогорку өкүмдарга — карахандардын бири Табгач Кара-Каханга арналып, 
анда шаарларды, андагы көпөстөр менен ак сөөктөрдү коргоо, кол өнөрчүлөрдү 
колдоо, көчмөндөргө сак мамиле жасоо жөнүндө нускалуу кеңештер айтылат, ал 
көчмөндөрдөн өздөрүнө жакпаган башкаруучулардын бийлигин кулатып салууга 
жөндөмдүү күчтү туура баамдаган. 

XII к. ортосунда Кыргызстанга кара кытайлар басып киргенде эски борбор Баласагун 
келгиндердин ордосу болуп калат. Кара кытайлардын тушунда Кыргызстандын 
маданияты өзгөчөлүү бир өзгөрүүлөргө учураган эмес, бирок буга буддизмдин жаңы, 
алда канча күчтүү агымы келип кошулат. Буддизмдин бул агымындагы маанилүү 
нерсе, ал өзүнө орто азиялык маданиятты сиңирип алып, маданияттын жаңы керемет 
үлгүлөрүн жараткан. Ыраакы Чыгыш менен Орто Азиянын маданияттары байыркы 
Кыргызстандын шаарларында өз ара айкалыша өнүгөт. Буддалык үгүт-насыят 
иштеринин борборлорун — храмдар менен монастырларды куруу үчүн Чыгыш 
Түркстандан жана Түндүк Кытайдан кайрадан усталар келишет. Изилдөөчү эми 
кайрадан Хенандагы (Кытай) классикалык үлгүлөр боюнча Будданын статуяларын 
чеберчилик менен чеккен таш сом доочулардын колунан, Кара Кожонун (Чыгыш 
Түркстан) монументалдуу живопистериндеги сүрөттөрдү кайрадан кайталап тарткан 
сүрөтчүлөрдүн кыл калеминен жаралган чыгармаларды, Мирандагы эң сонун 
фигуралардын үлгүсүндө чоподон статуяларды жасаган скульпторду, чопонун (Чыгыш 
Түркстандын Түштүк бөлүгү) бетине «Хинка билоба» деп аталган ыйык будда 
дарагынын бутагын чийген оймочу-чиймечини көрөт; бул дарак азыр Кытай менен 
Жапониянын айрым райондорунда гана сакталып калган. 

Имараттарды куруучулар өздөрүнүн тегин черепицалардын бетине жазган уйгур 
тилиндеги жана санскритте жазылган жазуулары аркылуу, өздөрүнүн ыраакы 
чыгыштык жана орто азиялык үлгүлөрдөгү көркөм көчөттөрү аркылуу чагылтып 
калтырышкан. Бирок баары бир кара кытайлар буддизмди исламга карама-каршы коё 
алган эмес. Ислам бул жерде буддизмден жаш болсо да, тынымсыз өнүгүп отуруп, 
тамырын терең жаюуга жетишкен. 

Мусулмандарды куугунтуктоо кара кытайларга каршы жергиликтүү калктын 
көтөрүлүшүн пайда кылат. Кыргызстандын жергиликтүү уруулары тарабынан колдоого 
алынган Чыгыш Түркстандагы Бузардын көтөрүлүшү кара кытайлардын мамлекеттик 
түзүлүшүн кыйратып, олуттуу даражада моңголдордун оңой кирип келишине алдын 
ала жол ачат. 



Моңголдордун келиши жана алардын кыйраткыч жортуулдары Кыргызстандын 
маданиятынын ургаалдуу өнүгүшүн узакка токтотот. Эгерде саякатчылар моңголдор 
үстөмдүк кылган алгачкы жылдардагы (XIII к. 20-ж.) Кыргызстанда али да маданий 
жана дыйканчылык турмуштун көрүнүштөрүн белгилешкен болсо, XIII к. орто ченинде 
ал жөнүндө сөз кылуунун кереги жок болуп калган. 1253-ж. саякатчы Рубрук ушул 
жерлерден өтүп баратып, моңголдор басып өткөн шаарлардын ордунда кыйроолор 
менен өрттүн күлү гана калганын сүрөттөп жазган. Ошондой болсо да, мейли ушундай 
өзгөчөлүү шартта да, мителик жол менен кандайдыр бир көлөмдө маданий турмуш 
улана берген. Ээн калган Кыргызстандагы моңгол хандарынын ордолорунда ар түрдүү 
улуттардын көп сандаган кол өнөрчүлөрү жашап турган. Кыргызстанда табылган көп 
сандаган табылгалар, айрыкча Токмок менен Фрунзе шаарларынын жанындагы 
табылгандар, сириялык жазуу менен кооздолгон эстелик крест турган бейиттер 
көптөгөн кесиптер жөнүндө жана кол өнөрчүлөрдүн теги жөнүндө айтып турат. 
Моңголдордун ар түрдүү диндерге жол бергени жана алардын байлыкка жана асыл 
буюмдарга ээ болууга умтулуусу дини боюнча христиан, ар түрдүү өлкөлөрдөн келген, 
ар кыл кесиптеги кол өнөрчүлөрдү кармап туруунун себеби болгон. Ошого карабастан 
бул мезгил маданияттын кыйрашынын, өспөй токтоп калуунун жана регресстин доору 
болгон. Маданияттын бир кездеги кубаттуу борборлору кыйрап жок болуп, шаарлар 
күл менен урандылардын алдында калган. Моңголдордун мындай жоболоңун 
алардын замандашы, географ Якут келиштире жазат: 

«Алар ал жерде калгандарды да жок кылышып, аларды мурда жок 
кылынгандардын катарына кошушту. Бузулган дубалдардан жана жок болуп кеткен 
элдердин изинен башка, эң сонун гүлдөгөн бак-дарактардан жана бийик сепилдерден 
эч нерсе калган жок». 

Кыргызстандын аймагында көчмөндөрдүн толук бийлиги кайрадан калыбына 
келтирилет. 

Кыргызстанды Тимурдун, анын уулу Шахрухтун жана небереси Улугбектин 
жигердүү иш-аракеттери да куткарып кала алган жок Кытайга жортуул жасоо үчүн 
өзүнө таяныч түзүү максатында Кыргызстанда шаардык турмушту кайра калыбына 
келтирүү аракеттери кандайдыр бир сезилерлик натыйжа берген эмес. 

Шашылыш калыбына келтирилген шаарлардын, мисалы, Ашпаранын же 
Шелжинин тургундары маданият жагында өзүлөрү жаңы нерселерди жаратууга 
караганда Самаркандын эсебинен жашаган. Ислам идеясын таратуу менен, тимурилер 
Кыргызстанда мусулман үгүт-насият иштеринин монументалдуу борборлорун түзүү 
максатында мусулман эстеликтерин тургузушкан, бирок Таластагы Манастын мазары 
деген аталышта белгилүү болгон Кенизек-Хатундун мазары (Эмир Бука тарабынан 
курулган) деңиздей чалкыган көчмөндөрдүн жана түрктөр менен моңголдордун 
исламга жат карапайым калкынын ичинде бирин-серин гана болгон. 

Бардык өткөн замандар урандылардын алдында калып, кийинки элдин-тукумдун 
маданиятында изи да калбай жок болуп кеткенсийт. Бирок Тянь-Шандын эски 
маданиятынын өкүлдөрү жашап жаткан, алар алда канча мурда Тянь-Шанга келген 
кыргыз эли болучу. 

Алыскы Енисейден Тянь-Шанга дээрлик эки миң жыл бою келе беришип, 
кыргыздар Тянь-Шань элдеринин чоң маданий-чыгармачылык процессинин 
замандаштары жана катышуучулары болгон. 

Енисейден келген кыргыздар «жапайы» эл болгон эмес. Енисейде алар бир кыйла 
бийик маданиятка ээ болушкан. Кытай булактары ал жерде көптөгөн кытай кол 



өнөрчүлөрү болгонун кабарлап, бир катар кыргыз шаарларын санап көрсөтүшөт, 
алардын ичинен, баарынан мурда, Ийлан Чжоу шаарын белгилесе болот. 

Енисей кыргыздары өткөндө өздөрүнүн усталары, өзгөчө темир усталары менен 
кеңири даңкталышкан, алардын чыгармалары Кыргызстанга алда канча мурда эле 
жакшы тааныш болгон. 

Тянь-Шанда кыргыздар көчмөн турмушун уланта беришкен, бирок алардын бир 
бөлүгү шаарларга отурукташып, металлдан буюм жасап чыгарышкан. Дайыма көчмөн 
бойдон калып, бирок шаарлар менен жакын алакада болушуп, кыргыздар өздөрүнүн 
элдик акыл-эсинде, элдик чыгармалары менен фольклорунда өткөндүн маданий 
баалуулуктарын өздөштүрүп, чагылтып калтыра беришкен. 

Моңголдордон кийин өлкө кыйрап, андан соң Кыргызстан ойроттордун бир нече 
жолку кыйраткыч жортуулдарын башынан кечирсе да XVI кылымдагы кыргыздардын 
замандашы Мухаммед Хайдер «Могулстандын жапайы арстандары» деп атаган 
кыргыздар жашоосун улантып, өлкөнүн эркиндиги үчүн күрөшө берген. Өздөрү көчмөн 
эл болгондуктан кыргыздар ошол эле көчмөн моңголдор менен ойроттордун басып 
киришинин азап-тозокторунан анчалык катуу каржалган эмес, бирок ошол эле убакта 
моңголдор менен ойротторго караганда эң эски тургундар катарында Кыргызстандын 
V—XII кылымдардагы мезгилде гүлдөп-өнүккөн маданиятынын жападан-жалгыз 
сактоочулары болуп калышкан. 

Кыргыз көркөм көчөтү, элдик фольклор өзүнө моңгол дооруна чейинки 
Кыргызстандагы маданияты гүлдөп-өскөн доорунан баардыгын болбосо да, көп 
нерсенин өзүндө чагылдырып кала алган. Шырдактар менен туш кийиздердин көркөм 
көчөттөрүндө согдулуктардын ыйык кушу — кыргоолдун, XI—XII кылымдардагы 
карахандардын бурганактуу розеткалары, VII—VIII кылымдардагы сасанилик көркөм 
көчөттүү тегерекчелердин, токчулуктун жана жыргалдуу турмуштун кытайлык символу 
«тао-тьенин», VIII—X кылымдардагы карлук мезгилинин геометриялык оймо-
чиймелеринин, XI—XII кылымдардагы штамптын көчөттөрүн жана ар түрдүү кочкор 
мүйүздүн ар кыл варианттарынын, азыр шырдактарда кайталанып жүргөн байыркы 
көчөттөрдүн жана башка көптөгөн нерселердин сүрөттөрүн көрүүгө болот. 

Элдик фольклор да айрыкча «Манас» эпосу да ошондой эле байыркы нерсе. 
Көкөтөйдү көмгөндө, салт боюнча анын сөөгүнөн этин шылып алып салганы өлүктү 

көмүүнүн зороастриялык салтын эске салып турган жокпу? Ал эми Манастын Бейжинге 
жасаган жүрүштөрү — Яглакар хандын IX к. Бешбалыкка жасаган жортуулун эскерүүнүн 
эле дал өзү эмеспи ж.д.у.с. 

Кыргыз элинин көчмөн маданиятында Кыргызстандын чыгармачылык күчүнүн 
гүлдөп турган учурдагы бийик маданиятынын изи сакталып калган болуп чыкты. 
Моңголдор менен калмактардын үстөмдүгү мезгилинде бул маданиятка урулган сокку 
Кыргызстандын маданиятынын жүз жылдарга төмөндөп кетишин шарттады. 

Кыргызстандын маданиятынын кайрадан жанданышы орус эли менен, улуттук 
маданияттын гүлдөп-өсүшү — Улуу Октябрь революциясы менен байланыштуу. 

IV 
Шаарлар менен кыштактардагы орус калкы менен кыргыздардын катышы 

Кыргызстандын жана кыргыз элинин маданиятынын өнүгүшүнө таасир тийгизгенинде 
шек жок. Кыргызстанда өз үстөмдүгүн орнотууга умтулган Кокон хандарынын аракетин 
токтотуп, Россия бул жерде дыйканчылык маданиятын өнүктүрүүгө, айыл чарбасында 
бир кыйла өркүндөтүлгөн эмгек куралдарынын жана өнөр жай өндүрүшүнүн 



продуктуларынын таралышына шарт түзөт. Биринчи орус кыштактары Тундук 
Кыргызстанда 1865—1883-жылдарда пайда болот (Лебединовка, Беловодское, 
Новотроицкое, Михайловское, Александровское, Дмитриевское жана Николаевское). 
1891- жылдан, айрыкча 1907-жылдан тартып көчүп келүүлөр кайрадан күч алат. 

Ушул мезгилге карата Түштүк Кыргызстанда 58 орус кыштагы, Ысык-Көлдө 25 
(Лизогубовка, Соколовка,Орлиновка, Раздольное, Высокое, Отрадное ж.б.), Чүй 
өрөөнүндө Карабалта, Петровское, Краснореченское, Молдовановское ж. б. кыштактар 
пайда болот. Орус кыштактары менен катар бир топ шаарлар өсүп чыгат. Алсак, 
мурдагы кокондук кыштак Токмоктун ордунда 1867-ж. ушул эле аталыштагы орус 
шаары пайда болот. 

Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде 1869-ж. Каракол шаары пайда болуп, 882-ж. анын 
чыгыш жээгинде миссионердик монастырь курулат. 

Дунган кыштагы Пишпектин — 1862-ж. орустар тарабынан жеңип алынган мурдагы 
кокондук чептин жанында 1878-ж. ошол эле аталыштагы уезддик шаар өсүп чыгат. Өзү 
жашап турган жыйырма жылдын ичинде Пишпек анчалык күчтүү өсүп кете алган эмес. 
Бул жөнүндө Пишпек шаарынын старостасы Илья Терентьев 1898-ж. макаласында 
мындай деп билдирет: шаардын калкы ал кезде 6163 адамдан турган, шаардын 
көптөгөн тургундары дыйканчылык менен да шугулданышып, бул үчүн кыргыздардан 
ижарага жер алып иштетишкен. Дунгандар кыргыздардан жерди ижарага алып, Чу 
суусунун жээгинде күрүч эгишип, 50 миң пуд түшүм алышкан. Пишпек өзүнүн 300 пуд 
кулмак (хмель) берген кулмак плантациялары менен белгилүү болгон, ал кулмак 
Түркстан менен Талаа крайынын пиво заводдоруна өткөрүлүп турган. Өнөр жай 
ишканаларынан швейцариялык сыр өндүрүшү (бир жылда 60 пуд), эки тери ишканасы, 
бир май чыгаруучу завод иштеп, бардык ишканалар жарым кустардык типте болгон. 
Мындан башка да шаарда бал иштеп чыгарышкан (жылына 60 пуд жана 2 пуд мом). 

Шаардагы 752 үйдүн ичинен 728и таштан, чийки кыштан жана сокмо дубалдан 
тургузулуп, үстү камыш менен жабылып, шыбакталган же шыбагы жок үйлөр болгон; 
үстү тунуке менен жабылган жыгач үй 7, камыш менен жабылган 8, таштан тургузулуп, 
чатыры тунуке менен жабылган 6 жана жыгач тактай менен жабылган 3 үй болгон. 
Шаардык мейманкана болгон эмес. Шаардын кирешеси 1896-ж. 16.387 руб. 03 
тыйынды түзгөн, мындан шаардын полициясына 1б10 рубл., окуу жайларына 1750 
рубл. чыгымдалган. 

Түштүк Кыргызстанда эски шаарлар жашоосун токтоткон эмес, алардын ичинен 
Өзгөн өзүнүн 2 миң жылдан көбүрөөк, Ош шаары бир жарым миң жылга жакын 
тарыхы менен сыймыктана алат. Түштүк Кыргызстандын экинчи облустук шаары 
Жалал-Абад алда канча жаш, ал совет бийлигинин тушунда гана өнүгө алган. Түштүк 
Кыргызстанда Жалал-Абаддан байыркыраак конуш жай Куршабдагы 1891-ж. 
негизделген Покровское кыштагы болгон. 1898-ж. Анжыян көтөрүлүшүнөн кийин орус 
кыштактары өзгөчө көбөйөт. Кыргызстанга орустар алып келген айыл чарбасынын, 
кустардык кен казып алуу өнөр жайынын өнүгүшүнөн ачык көрүнүп турган маданий 
жылыштарга карабастан, орус падышачылыгынын колониясы болгон Кыргызстанда 
жалпы эле маданияттын, өзгөчө улуттук маданияттын гүлдөп-өнүгүшү үчүн шарт 
болгон эмес жана болмок да эмес. Совет бийлигинин тушунда гана иш жүзүндө жаңы, 
өткөндөгүлөрдө теңдеши жок, социалисттик Кыргызстандын маданияты түзүлөт. 
Социалисттик Кыргызстандын шартында гана кыргыз элинин улуттук маданиятынын 
бардык байлыгы толук көлөмдө ачылып көрүнө алды. Мектептердин, жогорку окуу 
жайларынын курулуштарынын көбөйгөнүн, адабият менен искусствонун гүлдөп-



өскөнүн эле эске сала кетүү эле жетишерлик. Бул гүлдөп-өсүү Москвада кыргыз 
искусствосунун декадасында, Фрунзе шаарындагы орто азиялык искусствонун 
декадасында, «Айчүрөк», «Евгений Онегиндин» коюлушунда жана башка көптөгөн 
нерселерде эң эле ачык-айкын көрүндү. 

Кыргызстандын өзүнүн өнүгүшү үчүн азыр гана кеңири өрүш алган соолбос 
маданий байлыгында Кыргызстандын өткөндөгү элдеринин көп кылымдык бай 
маданияты да чагылышып турат. 

Азыркы Кыргызстанда элдин сүйүктүү акындары менен манасчылары, жазуучулары 
менен жомокчулары, мисалы, Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо Байымбетов жана 
башкалар өткөндөгү жана азыркы маданиятты байланыштырып тургандар катарында 
чыгууда. Алар өзүлөрү менен кошо өткөндөгүлөр жөнүндөгү эскерүүлөрдү кошо ала 
келишип, өткөн оор замандын мисалында азыркынын бактылуу жаштарын 
тарбиялашты, аларды күрөшкө шыктандырышты. Токтогулдун «Карачы менин 
элимди!» деген чыгармасындагы анын сөздөрү өтө өрнөктүү. 

«Акын болуп чыккамын, 
Бала кезде атанып, 
Каршы ырдаган булбулуң, 
Бай-манапка кадалып. 
Кесилип кеттим алыска, 
Көк таякты таянып. 
Айдоодо жүрүп Токоңдун, 
Күндөрү өткөн саналып, 
Оокат ичпей көз тунуп, 
Жер тамда жаткан камалып. 
Жалындуу жаштар жеттиңер, 
Жыргалдуу күндүн кенине. 
Кордукта жүргөн кыз-келин, 
Кошулду сүйүп теңине. 
Өзү өлсө да Токоңдун 
Өрнөгү калсын элине». 

Токтогулдун азыркы жаркыраган заманда жашаган жаштарга кайрылып, 
өткөндөгүлөрдү алардын эсине салганы терең адилеттүү. 

Өзүңдүн өткөндөгүңдү билбей туруп, азыр социалисттик Кыргызстанда ишке 
ашырылып жаткан окуялардын залкарлыгын түшүнүү жана ага баа берүү кыйын, кээде 
мүмкүн да эмес. 

Эски Кыргызстанда болгон бардык жакшы нерселерге кайрадан жан киргизип, 
чыныгы улуттук маданиятты кайрадан түзүү үчүн өткөндөгү чоң маданий баалуулук- 
тарды билүү абзел 

Кыргыз эли чоң маданияттын мураскери болуп саналат, ал азыр формасы боюнча 
улуттук, мазмуну боюнча социалисттик бийик маданиятка ээ. 

Кыргыз эли фронтто да, тылда да фашисттик баскынчыларга каршы активдүү 
күрөшүп, СССР элдеринин көп улуттук маданиятын коргоп жатат, бул көп улуттук 
маданиятта Кыргызстандын өткөндөгү бийик маданияты ардактуу орунду ээлеп турат. 



КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ТАРЫХЫИ ӨТКӨНДӨГҮСҮ 
(Фрунзе, 1942) 

<..> Кыргыз эли көз каранды эместик үчүн күрөштөгү согуштук өнөрдүн көөнө 
салттарын унутпай, аларды кайра жандандырып, өз тарыхынын эң мыкты, баатырдык 
барактарынын үлгүлөрүндө, өзүнүн өткөндөгү жана азыркы баатырларынын 
образдарынын үлгүсүндө тарбияланууда. 

Кыргыз элинин эки миң жылдык тарыхында баатырдык барактары аз болгон эмес, 
анын баатырларынын образдары бүгүн да үлгү. Бул китепче кыргыз элинин өткөн 
тарыхынан көбүрөөк белгилүү болгон окуяларды кыскача баяндоого арналды. 

I 
Кыргыз уруулары азыркы Кыргызстандан алыскы аймактарда байыркы 

мезгилдерде пайда болгон. Сибирде, Енисейдин жогорку жана ортоңку агымдарында 
жана анын куймаларында, азыр Минусинск, Абакан шаарлары турган, азыркы Тува Эл 
Республикасы орун алган жерде б.з.ч. III миң жылдыкта эле малчылар байырлап 
турушкан, алар мал багып, өстүрүү менен гана эмес, аңчылык, балыкчылык, 
кийинчерээк дыйканчылык менен азык-түлүк табышып, жан багышкан. 

Бул уруулардын куралдары жөнөкөй болгон, алар али темирди билишкен эмес, 
куралдарын колодон (жез менен калайдын эритмеси) жасашкан. Биздин күндөргө 
чейин жеткен эң байыркы жазма булактарда — кытай булактарында бул уруулар 
динлиндер деп аталган. Окумуштуулар азыркы енисейлик остяктарды динлиндердин 
тукумдары деп эсептешет. 

Акырындык менен болсо да, жүрө-жүрө бул уруулардын маданияты өркүндөп 
отуруп, б.з.ч. 1-миң жылдыкка карата бир кыйла олуттуу ийгиликке жетишет. Айрыкча 
байыркы, колодон эритип, буюм куюп жасагандардын жогорку чеберчиликтери таң 
калтырат, алар ушул колодон эң сонун курал-жарактарды жана өздөрүнүн ыйык туткан 
жаныбарларынын сүрөттөрү түшүрүлгөн өтө татаал кооздук буюмдарын жасашкан. 
Динлиндер өлкөсүнүн байлыгы, алардын кол өнөрчүлүгүнүн гүлдөп-өсүшү Енисей 
урууларына кошуна өлкөлөр менен б.з.ч. II миң жылдыкта эле алмашуу алакаларын 
жүргүзүүгө мүмкүндүк берген. Алсак, Енисей урууларынын, бир жагынан, алыскы 
батыш — Арал деңизинин бойлорунда жашаган уруулар менен, экинчи жагынан, 
Кытай менен байланышта болуп турганы жөнүндө далилдер бар. 

Динлин уруулары бул байланыштарга олуттуу даражада өз чарбачылыгынын 
мүнөзүнө — алыскы аймактарга тез-тез көчүп-конуп жүрүүнү талап кылган малчылыкка 
милдеттүү. Мунун натыйжасында динлин урууларынын Борбор Азиянын уруулары 
менен (азыркы Моңголия), алар аркылуу — Кытайдын бийик цивилизациясы менен өз 
ара мамилелер түзүлүп, бул байланыштар улам чыңалып, өнүгө берген. Динлиндердин 
бай өлкөсү Кытайдын, айрыкча Борбор Азия мамлекеттеринин кызыгуусун пайда 
кылып, алар динлиндердин көп сандаган малын, чебер көл өнөрчүлөрүн, алардын бай 
жайыттарын ээлеп алууга умтулушкан. Ошол мезгил үчүн бул байлыктарды ээлеп 
алуунун бирден-бир каражаты согуш болгон, жортуулдун ийгиликтүү болушу малды 
тартып алууга, кол өнөрчүлөрдү туткундап, аларды кулга айландырууга мүмкүндүк 
берген. 

Мына эми б.з.ч. III к. эле Кытай жылнаамалары бизге билдиргендей, динлиндер 
өлкөсү Борбор Азиянын ошол кездеги эң күч-кубаттуу мамлекетинин — көчмөн 
гуннулардын жортуулдары башталган жерге айланат. 



Гуннулардын шанүйлөрүнүн бири Моде б.з.ч. 209—201 — жылдарда динлин 
урууларын багындырып, ошол учурда биринчи жолу кыргыз уруусунун аты белгилүү 
болот. 

Байыркы учурда бул уруулардын аты «кыргыз» деп так айтылган. Бул сөздүн эмне 
деген маанини билдирерин илим али аныктай элек. Бир кыйла кеңири тараган пикир 
боюнча, термин «кырк» жана «кыз» деген эки сөздөн турат. Уламыштардын биринде 
кыргыздар кырк кыздан келип чыкканы, ошондон улам «кыргыз» аталганы айтылат. 

Енисейдин байыркы кыргыздары өзүнүн теги боюнча динлиндерге жакын болсо 
да, алардан сырткы бейнеси жана маданияты боюнча айырмаланышкан. Динлиндер 
бойлору бийик, чачы ак саргыл, кой көз, ак жүздүү адамдар болгон. 

Байыркы кыргыздардын динлиндерден айырмасы, алардын көпчүлүгүнүн чачы 
жана көзү кара болгон, б.а динлиндердин түштүк кошунасы — Борбор Азиянын 
урууларына мүнөздүү келген белгилерге ээ болушкан. Кыязы, кыргыз уруулары динлин 
урууларынын түштүк бөлүгүнүн борбор азиялык, түрк уруулары — гуннулар жана 
сянбилер менен аргындашуусунан келип чыкса керек. 

Түштүк Сибирдин динлин уруулары менен Борбор Азиянын согушчан урууларынын 
ортосунда турган байыркы кыргыз уруулары узак жылдар бою Борбор Азиянын 
согушчан көчмөн урууларынын Түштүк Сибирге багытталган бардык соккуларына туш 
болушкан. 

Б.з.ч. 55-ж. гунну мамлекети ички өз ара чыр-чатактардын натыйжасында экиге 
бөлүнүп кетет. Гунну шанүйлөрүнүн бири өз урууларына чыккынчылык кылып, Кытай 
императоруна кызматка өтөт, ал эми өз көз каранды эместигин сактап калгысы келген 
бөлүгү түндүккө ооп, байыркы кыргыздардан башбаана табат. Мында, кыргыздардын 
арасында, б.з.ч. 49-ж. эле эркиндикти сүйгөн гуннулардын жол башчысы Чжи-Чжи 
өзүнө союздаш таап, алардын жарымы менен Орто Дзияга көчүп келип, көчмөндөрдүн 
жалпы душманы болгон кул ээлөөчү Кытайга каршы союз түзөт. Көчмөн уруулардын 
бул союзу кул ээлөөчү Кытай үчүн өзгөчө коркунуч туудурат, анткени Чжи-Чжинин 
кошуунуна келип кошулууга мүмкүнчүлүгү болгон, калктын эксплуатацияланган 
катмарынан качып келгендер көбөйөт. Мисалы, аларга көз каранды уруулар, согуш 
туткундары, кесилгендер, кулдар ж.б. келип кошула берген. Арасында байыркы 
кыргыздар да болгон көчмөндөр кошуундары Чжи-Чжинин башчылыгы астында кул 
ээлөөчү Кытайдын басып алгыч аракеттерине каршы багытталган коркунучтуу күчкө 
айланат. 

Чжи-Чжинин кошуунунда байыркы кыргыздардын да катышканын билүү биз үчүн 
абдан маанилүү, анткени Чжи-Чжинин колу менен бирге азыркы кыргыздардын 
аймагына байыркы кыргыз уруулары биринчи жолу келишкен. 

II 
Моңголиянын талааларында көчмөн мамлекеттердин тарыхы дүркүрөп өтүп 

турган. Көчмөндөрдүн бир мамлекети экинчи бир мамлекет менен улам алмашыла 
бер- ген. Гуннулардын ордуна сянби уруулары (б.з. I—III кк), андан кийин тобалар (б.з. 
IV к.), акырында жужандар (б.з. V—VI кк.) келет. Бул уруулардын ар бири өтө зор күч-
кубатка жетишип турган мезгилинде түндүккө сел болуп каптап кирип, түндүк 
урууларынын ичинде Енисейдеги кыргыз урууларына да кол салышкан. 

Алсак, бизге б.з. II кылымындагы, V кылымындагы жана башка согуштар белгилүү. 
Ошондой болсо да, тарыхый маалыматтардан көрүнүп тургандай, кыргыз уруулары 
Борбор Азиянын мамлекеттерине көз каранды болгон эмес. Кыргыздарды сянбилер 
да, тобалар да, жужандар да багындыра алышкан эмес. Олуттуу даражада 



кыргыздарга алар мекендеп турган табигый-географиялык чөйрө да жардам берген. 
Саян тоо кыркалары кыргыздарга келүүчү жолду бууган «Улуу кыргыз дубалы» болгон. 
Мына ушунун баары кыргыздардын экономикасынын, техникасынын өсүп-өнүгүшүнө 
өбөлгө түзгөн. Мына ушул экономикалык байлыктын негизинде биздин замандын 
чектеринде мүлк жагынан болгон теңсиздик VI—VIII кылымдарда таптардын жана 
мамлекеттин пайда болушуна алып келген. 

Ошол учурда Енисей кыргыздары менен жакшы тааныш болушкан кытайлар аны 
«хакас өлкөсү» деп аташып, алардын жашоо-тиричилигин, экономикасы менен 
маданиятын өтө толук жазышкан. Бул маселелер боюнча байыркы түрк руна тамгасы 
менен жазылган байыркы кыргыз тексттеринде көп маалыматтар камтылып турат. 
Акырында келип, кыргыздардын тарыхынын эң жаркын барактары археологиялык 
материалдарды изилдеп-үйрөнүүнүн негизинде ачылышы мүмкүн. 

Кыргыз коому VI—VIII кылымдарда өнүгүүнүн жогорку деңгээлине жетишкен. 
Кыргыздардын байлыгынын негизин үй жаныбарлары түзгөн, алардын арасында 
жылкы, бодо мал, төө жана койлор болгон. 

Кыргыздардын олуттуу жардамчы чарбасы катарында дыйканчылык да бир кыйла 
кеңири енүккөн. Кыргыздардын металл иштетүү жагынан да атагы чыккан, буга 
алардын өлкөсүнүн темирге, жезге жана калайга бай болгондугу жардам берген. 
Кытайлардын айтканына караганда, кыргыздын кылычы кериктин терисин кесе 
чабууга жараган. Колодон, күмүштөн жана алтындан жасалган кооздук буюмдар 
жогорку чеберчиликте аткарылганы менен айырмаланат. Археологдор С. Киселев 
менен Л. Евтюхова тарабынан Көпен кыштагы (Енисей) чендеги бейит коргондон 
алынган табылгалар кыргыз зергерчилик чеберчилигинин өтө көрөсөндүү эстелиги 
болуп саналат. Мында, атайын жасалган жашыруун жерде ат жабдыктардын 
жасалгаларынын тобу жана оймо-чиймелер менен бай кооздолуп, реалисттик 
көрүнүштөгү сүрөттөрү бар алтын эмеректер табылган. Бул материалдарды талдап, 
карап чыгуу кыргыздардын искусствосу олуттуу даражада өз алдынчалуу экендигин, 
өтө индивидуалдуулугу жана чыгармачылык табышкерлиги менен айырмаланарын 
көрсөттү. Муну менен катар кыргыз сүрөтчүлөрү өз композицияларына, баарынан 
мурда, Кытайга жана бир аз сасанилер Иранына (б.з. III—VII кылымдардагы Персия) 
мүнөздүү болгон айрым элементтерди да киргизишкен. Бул маданий таасирлер 
байыркы кыргыздардын бул өлкөлөр менен саясый, соода байланыштары болгондугу 
менен түшүндүрүлөт. 

Археологиялык Материалдар кыргыздарды атчан жоокер катарында көрсөтөт, 
анткени кыргыз жоокери өзүнүн убактысынын олуттуу бөлүгүн согуштар менен 
салгылаштарда өткөргөн. Кыргыз жоокери каза болгондо анын өлүгү менен бейитке 
ээр токумчан аты кошо көмүлүп, жанына жоо-жарагы — жаасы жебелери менен, 
кылычы да коюлганы бекеринен эмес. Жоокер кыргыздын образы Көпен кыштагы 
чендеги бейит коргондон табылган ээрдин коло жасалгаларынын биринде абдан ачык 
чагылдырылган, ал сүрөттө атчан жоокер чаап баратып, артына бурулуп, ага кол 
салганы секирген барсты атып жатат. Атчан кол салган жырткычка М тамгасы 
түспөлдүү. өзгөчө ийилген курама жаадан бетме-бет туруп атып жатат. Ушундай 
жаанын жана ал жаанын бетине капталган сөөк пластинкалардын сыныктары 
археологдор тарабынан бейиттерди казуунун учурунда бир нече ирет табылган. Жаа 
чоң болгон, анын негизги бөлүгү жыгачтан катмарлантып жабыштырылып жасалып, 
анын бети сөөк пластина менен капталган. Мындай жаанын жебесинин учунда 
салмактуу темир тыктар болгон. Душмандардын курал-жарагынан сактануу үчүн 



кыргыздар көкүрөктү, бутту жана колду жаап турган соот кийишкен. Мындай 
сооттордун сүрөтү таш скульптураларда да жолугат. 

Байыркы кыргыздарда жоокерлик культ бийик урматталган. Коркунучтан 
жалтанбаган, чечкиндүү жана эр жүрөк жоокер идеал болгон. Кыргыз ак сөөктөрүнүн 
бейит үстүндөгү эстелик жазууларда маркумдун согуштук эрдиктери бир нече ирет 
белгиленет. 

Жоокер катышкан жортуулдар менен салгылаштар да ал жазууларда бир нече ирет 
жолугат. Кытай булактарынын билдиргенине караганда, кыргыздар «ар-намыстуу жана 
туруктуу» келет. Байыркы кыргыздардын мыйзамы боюнча «салгылаштын алдында 
жүрөксүгөн жоокердин башы алынган». Ушундай эле мыйзам тапшырманы аткарбаган 
элчилерге да колдонулган. Бул мыйзам байыркы кыргыз коомунда айныбас салт 
болгон аскердик тартипти сактоого коюлган катуу талапты жетишерлик ачык көрсөтөт. 

Енисейдин кыргыз коому, иш жүзүндө, мыкты үйрөтүлүп, жакшы уюшкан согуштук 
лагерь болгон. Кыргыздардын «жылкылары семиз жана омоктуу келет. Алардын 
кайсынысы мыкты чапчышып алышса ошонусу жакшы деп эсептелинген». 
Кыргыздардын, негизинен башкы өкүмдарынын ордосу жыгач устундар менен 
курчалып бекемделген. Кыргыздардын согуштук күчүн айгинелеген бул фактылар 
алардын душмандары — кыргыздар менен 400 жыл бою тынымсыз согуш жүргүзгөн 
чыгыш түрктөр менен уйгурлардын айткандары менен да ырасталат. 

Бул окуялар VI кылымдын ортосунан X кылымдын башталышына чейинки аралыкта 
болуп өткөн жана алар кыргыздардын байыркы тарыхында, мүмкүн, эң эле жаркын 
барактарын түзсө керек. 

III 
Моңголиянын аймагында VI кылымдын ортосунда пайда болгон түрк кагандыгы 

өзү жашай баштаган биринчи күндөн тартып кыргыздарга түрк кагандыгынын 
жашоосуна коркунуч келтирген кубаттуу күч катарында караган. 

Байыркы түрк тексттери жана кытай булактары VI кылымдын орто ченинде эле 
кыргыздар түрктөргө алым төлөп турушкан деп эсептегенине карабастан, алардын баш 
ийип турганы жөнүндө ишенимдүү далилдер жок, ал эми өзүнүн достук сезимин 
билгизүү үчүн түрк каганына келген элдердин тизмесинде кыргыздар түрктөр 
тарабынан эч качан баш ийдирилбеген элдер менен, мисалы, тибеттиктер же кытайлар 
менен катар эскерилет. 

Кытай булагынын кыргыздар VII кылымдын биринчи жарымында түрк уруулары — 
түндүк-батыш Моңголияда жашаган тардуштардын бийлиги астында турган деген 
кабары да ошондой эле күмөндүү. Ырас, ошол мезгилде тардуштар саясый жагынан 
бир кыйла күч алып кеткен, бирок ошол учурда алардын үстөмдүгү Саяндан ары, 
түндүккө өтө койгон эместир. Тардуштар жетип токтогон Байкал алар менен 
кыргыздардын ортосундагы чек ара болгон деген божомол баарынан туура сыяктанат. 

Тардуштардын күч алышы жана алардын аймагынын кеңейиши кытайларга 
тардуштар кыргыздарга үстөмдүк кылып турат деп болжолдоого мүмкүндүк берсе 
керек. Бирок тардуштар кытай аскерлери тарабынан талкаланганда, кыргыздар өз 
алдынчалыгына кайрадан ээ болушкан, жылнаамалар кыргыз элчилеринин 648-ж. 
ченде Кытайга барганын белгилешет. А түгүл кыргыз аксакалы Шибокүй Ачжан кытай 
императору Тай-Цзун түздөн-түз өзү койгон аким болгон деп эсептелинет. 



Кыргыздардын Кытайга элчилиги сейрек болгон, көпкө узабастан андай элчиликтер 
токтоп да калат. Бул VII кылымдын аягында (682-ж.) чыгыш кагандыгынын 
династиясынын калыбына келтирилишине байланыштуу болгон.1 Жаңы династиянын 
негиздөөчүсү Гудулу каган кыргыздар менен достук мамиле түзгөн. Анын мураскери 
Мочжо каган көпкө узабай кыргыздарга каршы күжүрмөн согуштук аракеттерге өтөт. 
Бул окуялар VIII кылымдын башы ченге, тагыраагы 710—711-жылдарга таандык. 

Түрктөр Манжуриянын (кытайлар) же Жети-Суунун (дулу жана нушиби уруулары) 
аймактарында согушкан бардык элдердин ичинен артыкчылык кылган «кыргыздардын 
күчтүү каганы биздин душманыбыз болгон» деп ачык эле айтышат. 

Ошол мезгилде кыргыздардын күч алышы олуттуу даражада учурдагы эл аралык 
кырдаал менен да түшүндүрүлөт. 

Чындыгында, борбор азиялык мамлекеттерге каршы күрөш менен алагды болгон 
Кытай, кыргыздардын иш-аракетине чечкиндүү таасир көрсөтө албаганы табигый 
нерсе. Моңголияны мекендеп турган түрктөр урууларды «топтоо» менен алек болуп, 
630-680- жылдарда Кытай бийлиги астында туруп, көз карандылыктан бошоп, жаңы 
эле эсин жыйып жаткан убак болучу. 

Орто азиялык уруулар өз ара согуштардан улам начарлап, атап айтканда, жакындап 
келаткан коркунучтун — арабдардын басып кирүү коркунучу алдында турган. Бардык 
ушу шарт-жагдайлар кыргыздарга өздөрүнүн күчүн чыңдап алууга мүмкүндүк да, 
убакыт да берген. Алардын саясый күч-кубаттуулугуна ошол тапта алар жети-суулук 
уруулар менен тыгыз жана достук байланышта турганы да кошумча болгон. Түрк 
кагандарынын кыргыздарды өзүнүн өтө олуттуу душманы деп эсептегени мына ушул 
кырдаал менен түшүндүрүлөт. 

Түрк каганы Мочжо менен кыргыздардын чечкиндүү кагылышы 710—711-жж 
кышында болуп өтөт. Бул жортуул кыргыздарды капыстан басып алуу үчүн кышкы 
кыйын шартта уюштурулат. Түрк каганы Гудулунун кеңешчиси Тонукөк дегенге 
орнотулган өмүр баяны жазылган таш эстеликте Көгмөн тоосу — б.а. Саян тоо 
кыркалары аркылуу өткөндөгү кыйынчылыктар толук баяндалат. Ашуудан өтүү 20 күн 
убакытты алат. 

Ашууну жөө ашып түшүп, тоонун этегине келишкенде түрктөр аттарына минип, 
кыргыз өлкөсүнө капыстан басып киришет. 

Түрктөр өздөрү жазган тексттерде «биз кыргыз каганын өлтүрдүк, анын өлкөсүн 
багынттык» деп билдиришет. Өлтүрүлгөн кыргыз каганынын айкели түрк каганынын 
бейитине орнотулган. Ал ушуга эле окшогон айкелдердин эң башына коюлат, муну 
менен бул окуянын чоң мааниси бар экенин баса белгилешкен. 

Бирок түрктөрдүн бул жортуулу да кыргыздардын күч-кубаттуулугун алсырата алган 
эмес. Кыргыздардын саясый өз алдынчалыгы жөнүндө айткан, VIII кылымга таандык 
маалыматтын бар экени кокустук эместир. 

Алсак атактуу түрк жоокери Күл-Тегинди көмүү ырасмисине кыргыз каганынан элчи 
катарында Чур Тардуш Ынанчу деген келет, ал эми 713—755-жылдарда кыргыздар 
Кытайга төрт жолу элчилик жиберишкен. 

1 Чыгыш түрк кагандыгы — Моңголияда VI кылымдын орто ченинде пайда 
болгон көчмөн түрктөрдүн мамлекети. 630—680-жылдарда ал Кытайга баш 
ийип турган. 



Ал гана эмес, 745-ж. кыргыздар борбор азиялык уруулардын түрктөргө каршы 
согуштук союзуна катышып, өчүн алып, бул согуштан кийин күч-кубаттуу түрк 
кагандыгы өз жашоосун токтотот. 

Кытай булактары Моңголияда чыңалып алган уйгурлар кыргыз элинин үстүнөн 
саясий кожоюн болуп калышты деп билдиришет. Бирок бул билдирүү да олуттуу 
күмөндү пайда кылат. Алсак, 808—821-жылдарга таандык бир кытай текстинде 
уйгурлар кыргыздарды тыптыйпыл талкалады, «кыргыз каганы жаанын огунан өлдү 
уйлары, жылкылары, эгини тоо болуп үйүлдү. алардын ээлиги кыйрап, кыргыз 
жеринде тирүү жан калган жок» деп көрсөтүлгөн. Бирок бул маалыматтарга Кытайдын 
расмий тарыхында кыргыз каганы уйгур каганынан титул алып, бир аз кийинчерээк 
өзүн каган деп жарыялап, жети-суулук түргөш жана карлук уруулары менен 
байланыштарын кайра жакшыртты деген билдирүүсүнө карама-каршы келет. 
Кыргыздардын мындай күч алышынан корккон уйгурлар алар менен жыйырма жыл 
согушуп, акырында, IX кылымдын 40-жылдарында уйгурлардын талкаланышы менен 
аяктайт. 
Күчтү топтоодон жана борбор азиялык мамлекеттердин чабуулунан узак мезгил бою 
коргонуудан кыргыздар эми контрчабуулга өтүп, бул чабуул уйгурлардын 
талкаланышы менен бүтүп, кыргыздардын тарыхынын айжаркын доору башталат. 
«Манас» баатырдык эпосунун негизги сюжеттери дал ушул мезгил менен 
байланыштуу. 

IV 
«Манас» баатырдык эпосунун башкы сюжеттеринин биринин негизин түзгөн окуя 

«Чоң казат» төмөнкүчө жүргөн. 
Уйгурлардын кыргыз элин кулдандырууга жасаган аракетинин мизин кайтарып, өз 

мекенинин чек арасында уйгурларды талкалагандан кийин, Моңголиядагы 
уйгурлардын ордосуна чабуулду күчөтүп, ал жерде 840-ж. Орхон жана Толу 
сууларынын аймагында, азыркы Харыбымаз урандысы жаткан ченде уйгурларга 
кыйраткыч сокку урулат. Кыргыздарга Гюйлу Бага деген уйгур жардам берип, аларды 
уйгур каганынын ордосуна алып барат, ал өзү да мурда уйгур каганы Чжан Синге 
каршы 839-ж. эле көтөрүлүш чыгарган экен. Уйгур каганы өлтүрүлүп, тегин деп аталган 
анын мураскер уулдары качып кутулушат. Салгылаштын жүрүшүндө уйгур каганынын 
ордосу өрттөлүп, анын аялы, мурдагы кытай ханзаадасы Тайхо туткундалат. Кытай 
менен достук мамилени сактоонун зарылдыгын эске алышып, кыргыздар Тайхону 
атайын күзөтчүлөр менен Кытайга жөнөтүшөт. Бирок уйгурлардын ханы Уге кербенге 
кол салып, Тайхону колго түшүрүп алат, үч жылдык көптөгөн азап-тозоктордон кийин 
гана (843-ж.)Тайхо Кытайга жетет. 

Талкаланган уйгурлардын бир бөлүгү Тибет менен Кытайга кире качат, алардын 
калган 13 уруудан турган бөлүгү тегиндердин бири Угени каган деп жарыялашат. Ал 
846-ж. өлгөнгө чейин кыргыздарга каршылык көрсөтүүсүн уланта берет. 

Мына ушул ийгиликтерге байланыштуу кыргыз каганы Яглакар өзүнүн ордосун Туба 
аймагына, Селенга суусуна жакын ченге көчүрүп келип, Кытай менен, атап айтканда, 
император Уцзунь менен соода жана дипломатиялык байланыштарды кайра 
калыбына келтирет. 

Яглакардын ийгиликтүү жортуулдары Моңголияда кыргыздардын бийлигин 
чыңдап, эң башкысы, кыргыздардын батышка карай кыймылына жол ачат. 

Айтмакчы, бул батышка карай ооп кетүү окуялардын өнүгүшүнө байланыштуу бир 
аз кийинчерээк, 847-ж. Яглакар хан өлгөндөн кийин ишке ашат. 



Кыскача белгиленген бул окуялар өзүнүн легендарлуу чагылышын «Манас» 
эпосунан тапкан. Ырасында да «Чоң казат» баянында кыргыздардын кытайларга 
каршы согуштук аракети жана Манастын баатыр чоролорунун Бейжин шаарына 
жүрүшү көрсөтүлөт. Теги кыргыз болбосо да, Манастын ишине берилген Алмамбет 
Манастын жакын жан жөкөрү болуп калат. Экинчи даражадагы каармандардан Эсен 
хандын кызы, теги кыргыз эмес Бурулчанын образы мүнөздүү келет. 

Манастын жортуулунда Эртиш суусу менен катар Орхон суусу да (Моңголия) 
эскерилет. 

Эпосто чагылган окуяларды карап чыгып, аны белгилүү тарыхый окуялар менен 
салыштырып отуруп, бул эпикалык баян өзүнүн башкы белгилери боюнча чындыгында 
да болуп өткөн тарыхый окуяларга негизденген деген корутундуга келбей коё 
албайсың. Бейжинге бараткан жүрүштүн басып өткөн жолдорунун баяндалышы жана 
ал шаардын жападан жалгыз турган абалы бул аталыштан кытайлардын Бейжининин 
эмес, дал эле Бей-Тин шаарын, б.а. байыркы түрк шаары Бешбалыкты көрүүгө аргасыз 
кылат. 

Эгерде бул ушундай болсо, анда жанында байыркы Бешбалык шаары турган Орхон 
суусунун эпосто эскерилиши түшүнүктүү болуп чыгат. Кытай булактарынан бизге 
белгилүү болгондой, Яглакар хандын жан жөкөрү да Манастыкындай эле кыргыз эмес 
болгон, кыязы мында Гюйлу Бага менен Алмамбеттин ролу дал келип тургансыйт. 
Акырында келип, кытай ханзаадасы Тайхо менен эпикалык каарман Бурулчанын 
ортосунда окшоштук келип чыгып жатат. Айтылгандардан тарыхый Яглакар 
легендарлуу Манас менен окшоштурулууга тийиш деген корутунду келип чыгат. 
Мындай окшоштукту жогоруда биз талдаган сюжеттер гана айтып отурган жок. 
«Манас» баатырдык эпосу саясый жана экономикалык жактан эң бийик денгээлге 
жетип турган доордо гана жаралышы мүмкүн. 

Кыргыздардын тарыхында дал ушул мезгил гана «Манас» сыяктуу залкар эпостун 
эң алгачкы уюткусун түзгөн айрым бир баяндар менен дастандар жарала турган доор 
боло алмак Кийинки айтуучулар эң алгачкы сюжеттердеги реалдуу образдар менен 
байланышты жоготуп коюшуп, энчилүү аттарды, турмуш-тиричиликтин мүнөзүн, шарт-
кырдаалды, географиялык чөйрөнү өзгөртүп жиберишкен. Эпостогу Алмамбет, 
Бурулчанын жана мурда айтылып жүрүп, бирок кийин айтуучулар тарабынан 
ысымдары унутулгандардын башка ысымдары ушундайча пайда болгон. Кийин Манас 
деп аталып калган (кыргыздардын өзүнө да түшүнүксүз түрдө) Яглакардын ысымы да 
унутулуп кала берген. 

Бирок Моңголияда табылган бир кыргыз эстелик жазуусунда кокустан сакталып 
калган Яглакар хандын ысымы гана эпикалык каармандын түпкү реалдуу образы 
болушу мүмкүн, анткени кыргыз элинин өткөндөгү баатырдык тарыхынын өзгөчө ай 
жаркын барактары ушул ысым менен байланышкан. 

Эпос жүрө-жүрө өсүп, өнүгүп, жаңы сюжеттер менен байып отурган, бирок Яглакар 
хандын мезгили жөнүндөгү эскерме эпикалык баяндын өзөгү болуп кала берген. 

Яглакар өлгөндөн кийин кыргыздар Моңголияда бийликти көпкө кармап тура 
алышкан эмес. 860—873-жылдардын аралыгында алар Кытайга үч жолу элчи 
жиберишет, бирок ошол эле 873-ж. Моңголия талааларындагы Лян-Чжоу жана Дунь-
Хуан оазистеринен суурулуп чыккан уйгурлар кайрадан Моңголияда бийликке 
жетишет. 

924-яс кыргыздар жаңы эл — кидандар тарабынан Моңголиядан сүрүлөт. 
Кыргыздардын бир бөлүгү кайрадан Енисейге кетишет, башка бир бөлүгү Чыгыш 



Түркстандын түндүк аймагына, сыягы Тянь-Шанга сүрүлөт. Эмнеси болсо да, X 
кылыллдагы байыркы чыгармаларда кыргыздардын ушул райондо жашап турганы 
эскерилет. Кыргыздар бул жерде азчылыкты түзүшкөндүктөн алар бул аймакта 
жашаган элдерге үстөмдүк кыла алышкан эмес, бирок кыргыздар жөнүндө жана 
алардын курамына кирген тигил же бул урук-уруулар жөнүндө батыш мусулман, 
ошондой эле чыгыш кытай булактарында айрым эскерүүлөр жолугат. 

Кыргыздардын X кылымдын башында экиге бөлүнүп кетиши (Енисей жана Тянь- 
Шань), ошондой эле, кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн чыгармалары менен жети-суулук 
шаарлардын кол өнөрчүлөрүнүн чыгармаларынын атаандаштыгы енисейлик 
кыргыздардын өлкөсүн кол өнөрчүлүктүн борборунан кол өнөрчүлүктүн буюмдары 
сатылып өткөрүлө турган жана сырьёлор алына турган жайга айландырат. Бул шарт 
кыргыздардын экономикасын начарлатып, олуттуу даражада алардын саясый күч-
кубаттуулугунун төмөндөшүнө себеп болгон. Жакынкы эки жүз жылдыкта биз Борбор 
Азиядагы гана эмес, Түштүк Сибирь урууларынын арасында да кыргыздардын ролунун 
кескин төмөндөп кеткенин көрөбүз. 

V 
Уйгурлар менен кидандардын кысымы астына кыргыздардын Моңголиядан кайра 

Енисейге ооп келиши алардын жоокерлик духун жана каршылык көрсөтөр күчүн 
жогото алган эмес. 

Мүнөздүү бир нерсе, XIII кылымдын автору Жувейни билдиргендей, кара кытайлар 
кыргыздардын ээлигине басып кирмекчи болуп, кол сала баштаганда кыргыздар 
1121—1124-жылдарда аларга катуу сокку менен жооп кайтарышканда кара кытайлар 
алгачкы ойлорунан баш тартууга аргасыз болушкан. Кара кытайлар батышка, Эмил 
суусун көздөй чегинип, ал жактан Жети-Сууга жортуулдарын башташат. Бирок, бул 
жерде, (Чугучак аймагы) сыягы, кыргыздардын токтобогон кысымы астында узакка 
байырлап тура алышпай Жети-Сууга өтүп келишип, мында көп сандаган жергиликтүү 
түрк уруулары менен союз түзөт, 

Жети-Суу менен Чыгыш Түркстандын шаарларынан обочолонуп калган кыргыздар 
Енисейде негизинен кулдардын — кытайлык кол өнөрчүлөрдүн эсебинен жергиликтүү 
өнөр жайын өнүктүрүүгө дагы аракеттенишет. Байыркы авторлор айрым кыргыз 
шаарлары болгонун белгилешсе, археологдор ошол мезгил үчүн мүнөздүү болгон 
кытай кол өнөрчүлүгүнүн салттарында жасалган буюмдарды табышкан. 

Кыргыз мамлекетинин аймагы бул мезгилде жетишерлик кеңири бойдон калган, ал 
батыштан чыгышка карай Алтайдан Байкалга чейин созулуп жаткан болучу, бул 
жөнүндө XIV кылымдын автору Рашид ат-Дин билдирет. Түштүгүндө кыргыздар 
Моңголиянын түрк-моңгол уруулары менен канатташ турушкан. 

XII кылымдын аягынан тарта күч ала баштаган моңголдор кыргыз мамлекетинин 
аймагына найман урууларын сүрөт, ал эми 1207-ж. моңголдор тарабынан биротоло 
талкалангандан кийин наймандар менен меркиттер кайрадан Енисейге качып 
киришет. Меркиттердин башчысы Тунта-бика деген неме 1207-ж. жазында 
кыргыздардын беш уруусун бүт баш ийдирип алды деген маалымат кыргыздардын 
ошол эле жылы урушсуз моңгол протектораттыгын кабыл алгандыгынын себебин 
түшүндүрүп бере алат. Сыягы, алардын өлкөсүнө наймандар менен меркиттердин 
кирип келиши кайсы бир даражада кыргыздардын согуштук күч-кубатын начарлатып 
койсо керек. 

Бирок, кыргыздар каршылык көрсөтүүгө жөндөмдүү болуп калышканын сезери 
менен алар 1218-ж. өзүлөрү менен кошуна жашаган гумет жана байлук уруулары 



көтөрүлүш чыгаргандарынан пайдаланып, моңголдорго каршы көтөрүлөт. 
Көтөрүлүштүн ийгиликсиз аяктаганы моңголдордун согуштук күчүнүн артыкчылыгы 
менен түшүндүрүлөт, алар Чынгыздын улуу уулу Жучу хандын кол башчылыгы астында 
кыргыздарды баш ийдирип, алардын өлкөсүн Чынгыздын кенже уулу Тулуйдун 
улусуна кошуп салышат. 1254-ж. Тулуйдун улуу уулу Мункэ хан такка отурганда 
кыргыздар моңгол хандарынын эзүүсүнөн кутулууга аракет жасаганда моңголдор 
кыргыздарга каршы 20 000 кол жиберет, бирок 1270-жылдан кийин Хубилай хандын 
(Мункэнин бир тууганы) тушунда кыргыздар моңгол бийлигине толук баш ийдирилип, 
алардын үстүнөн караган, теги кытай, Люхаоли деген аким дайындалат. Кыргыздардын 
өлкөсүндө кытай өндүрүшүнүн өсүшү ушул акимдин ысымы менен байланыштуу, ал 
эми Хубилай болсо 1293-ж. кыргыздардын бир бөлүгүн Сибирден Манжурияга, На-Янь 
аймагына көчүрүп жиберет. 

Кыргыз элинин өтө алсызданып кетиши X кылымдын аягынан XIII кылымдын 
акырына чейинки окуялар менен байланыштуу экени шексиз. 

X кылымда кыргыздардын бир бөлүгүнүн Тянь-Шанга жана Чыгыш Түркстанга ооп 
келиши, Хубилайдын тушунда кыргыздардын сүрүлүшү — мына ушулар кыргыздардын 
саясый өз алдынчалыгынын төмөндөшүнө себеп болгон. 

Ошол эле учурда башка элдердин, алардын ичинде моңголдордун күч алышынан 
улам экинчи орунга жылган кыргыздар тарыхый чыгармалардын бетинен да жок болуп 
кетет. XIV—XV кылымдардын булактарында кыргыздар дээрлик эскерилбейт, XVI 
кылымдан кийин гана кыргыздар жөнүндө аздыр-көптүр кененирээк маалыматтар 
пайда боло баштайт, бул алардын Тянь-Шандагы жана XVII кылымдагы Енисейдеги иш-
аракеттери менен байланыштуу болгон. 

Эки учурда тең бул маалыматтар моңгол хандарынын бийлиги начарлагандан 
кийин кыргыздар Тянь-Шань менен Енисейде өз күчтөрүн топтоштуруп, өзүнүн көз 
каранды эместиги үчүн жигердүү күрөштү башташат. Бул күрөш Енисейде өзгөчө курч 
жүрөт. 

 



VI 
Моңгол бийлиги кулагандан кийин кыргыз элинин күч-кубаты 

чыңалып, өзүнүн эзүүчүлөрүнө каршы жигердүү күрөш жүргүзүп, 
муну менен саясый өз алдынчалыкка ээ болот. 

Кыргыздардын Тянь-Шанда өз көз каранды эместиги үчүн жүргүзгөн күрөшүнүн 
тарыхын баяндоого өтүүдөн мурда, Енисейдеги кыргыздардын көтөрүлүштөрүн 
мүнөздөөгө токтолобуз. 

XVII кылымдын башында көп сандаган орус булактарында, негизинен орус 
падышачылыгынын Сибирдеги таянычы болгон сибирлик шаарлар менен чептердин 
воеводаларынын даттанууларында кыргыздар көп жолу эскерилет. 

Бардык ушул документтерде кыргыз урууларынын багынбагандыгы жана алардын 
күчү жөнүндөгү, ясак саясатына1 жана орус падышачылыгы жана анын жерлердеги койгон 
адамдары тарабынан жерлерди басып алышына каршылык көрсөтүүдө кыргыздардын 
жергиликтүү урууларды уюштуруп, баштоочу күч болуп эсептелери жөнүндөгү 
даттануулар негизги орунду ээлейт. 

Енисей кыргыздары бир катар айрым-айрым жарым феодалдык улустарга бөлүнүп, 
алар Енисейдин жана анын куймаларынын бойлорунда, Тувадан Красноярскиге чейинки 
аймактарда жайгашып турган. Тува (Красноярскинин жанындагы), Езер (Абакандан 
түндүктөгү аймак), Алтыр (Абакандан батыш жана түштүк батышта) жана Алтысар 
(Абакандан түндүк жана түндүк-чыгышта) ушундай улустар болгон. Бул улустардын 
таасири бир кыйла түштүгүрөөктөгү чыгыш аймактарга да тараган. Кыргыз урууларына 
баш ийген уруулар кыштымдар деп аталып, алар кыргыз бектерине, негизинен аң 
терилерин (киш, кемчет), ал эми кузнецк кыштымдары темир тапшырууга милдеттүү 
болушкан. Кыргыздар өзүлөрү мал чарбачылыгы, аңчылык жана кээ бир маалыматтарга 
караганда жер айдап, дыйканчылык менен кесиптенишкен. 

Орус булактары тарабынан биринчи жолу катталган кыргыздар менен орустардын 
байланышы 1606—1608-жж. да болуп өтөт, ошол учурда кыргыздар 1604-ж. негизделген 
Томск шаарына келишет. Ошондон баштап, дээрлик 100 жыл бою кыргыздардын орус 
воеводаларына каршы тынымсыз күрөшү жүрүп турат. 

Бул согуштун себеби катарында адатта, анча чоң эмес чыр-чатактар, мисалы, кыргыз 
беги Номчанын аялынын киш тонун Томскинин воеводасынын тартып алганы сыяктуу 
окуя көрсөтүлөт. 

Бирок негизги себеп, албетте, жак чогултуу боюнча москвалык княздардын агентурасы 
тарабынан багындырылган калктын киш терилерин жана башка кымбат баалуу аң 
терилерин тапшыруу боюнча талаптардын ченемсиз оордугунда, ошондой эле, 
жергиликтүү бийликтер менен көпөстөрдүн алдым-жуттумдугунда болгон. А түгүл 
патриарх Филорет жаңы ээленип алынган аймактарга «кызмат адамдарынын» ээн 
баштыгын жана зордук-зомбулуктарын, ошондой эле бул аймактарга келип алышкан 
«немчиндердин» өзгөчө бузулуп, талап-тоноочуларга айланганын да белгилейт. 

1614-ж. кыргыздардын катуу чабуулдарын Томск чеби башынан кечирет, бул жерде 
кыргыздар катуу бүлүк түшүрөт. Кыргыздар өздөрү гана көтөрүлүшпөстөн, Енисейде 
аларды курчап турган башка уруулардын да каршы чыгууларын уюштуруучулардан 
болгон. 

Алсак, 1608-ж. эле Красноярск ченде жашаган арин уруулары кыргыздарга ясак 
төлөшүп, орус воеводаларына каршы күрөштө алардын жардамына таянышкан. Веслов 
остяктары да ушундай эле абалда болгон. Енисей татарларын кыргыздар «өз 

1 Ясак — кымбат баалуу аң терилеринен, негизинен киш терилеринен турган алым. 



адамдарыбыз» деп эсептешкен. 1628-ж. 26-июлда кыргыздардын демилгеси боюнча 
качин татарлары менен ариндер Красноярск чебинин курулушуна кол салышат. 
Кыргыздар тубалыктарды жана Енисейдин башка да бир катар майда элдерин, 
«өзүбүздүн адамдарыбыз» деп эсептешкен. 

Тобольскинин воеводасы князь Иван Катырев-Ростовский 1609-ж. эле Томскиге 
жиберген билдирүүсүндө «кыргыз адамдары кара калмактар менен кошулуп Томск 
шаарына эч кандай зыян келтирбесин үчүн», «калмак жана кыргыз адамдары капыстан 
келип, айдоолордогу адамдарга жана малга эч кандай жамандык кылбасын үчүн» 
кошумча адамдардын зарылдыгын сураганы бекеринен эместир. 

Бардык мына ушул фактылар XVII кылымдагы Енисейдеги кыргыздар енисейлик 
уруулардын бытыранды күчтөрүн жаңыдан баш ийдирилген Сибирдин шаарлары менен 
чептеринен келип жаткан эзүүгө каршы уюштуруучу демилгечил күч катарында чыгат. 
Сибирь, аны менен бирге Енисей да орус падышачылыгынын колониясына 
айландырылат. Кыргыздардын көтөрүлүштөрүнүн ийгиликтүү болушуна алардын Батыш 
Моңголия урууларынын жол башчысы Алтын хан менен өз ара тынч мамилеге өтүшү да 
жардам берген. Алтын хан кыргыздар менен жунгарлардын ортосундагы тосмо 
катарында болуп, муну менен кыргыздардын орус шаарлары менен чептерине каршы 
күрөшүн жеңилдеткен. 

Бирок XVII кылымдын 30-жылдарында Алтын хан Москва менен достук мамиле түзүп, 
бул 1635-ж кыргыздарды аны менен союздук мамилени бузууга түртөт. 

40-жылдарда кыргыздар орус воеводасы Тугачевскийден, 50-жылдарда — Алтын 
хандан жана анын уулу Лочжандан жеңилип калат. 

Калмак жеринин түштүгүндө ич ара согуштардын чыгышы кыргыздардын бир аз 
жогорулашына мүмкүндүк берет, бул жогорулаш Номчинин небереси, акылдуу жана 
кайраттуу Иренактын кыргыздарды башкарып калганына байланыштуу болгон. Анын 
Енисей менен Красноярск уезддериндеги ийгиликтүү согуштары енисейлик уруулардын 
арасында даңкын чыгарат. Өзүнүн бир тууганы Абалак анын оң колу болгон. Иренак 
бирде Алтын хандын мураскерине таянса, бирде ойротторго таянып, өмүрүнүн акырына 
чейин, б.а.  1680-ж. чейин Енисей аймагында коркунуч туудуруп турган. Иренак 
ушунчалык күчкө ээ болгон экен, анын жеке өзүнө 1678 жана 1683-ж. орус элчилери келип 
кетишет, ал эми 1684-ж. Иренактын элчилери Москвада болушат. 

Кыргыз урууларынын жигердуу күрөшү Иренактын өлүмү менен аяктайт. 
Калмактардын күч алышы, орустардын шаарлар менен чептерден турган алдыңкы таяныч 
пункттарынын андан ары чыңалышы жана дээрлик жүз жылга созулган согуштан улам 
кыргыздардын алсырашы — XVIII к. башы ченде кыргыздар Енисейдин тарыхынан 
таптакыр жок болуп кетишине алып келет. 1703-жылдагы бир маалыматта «2500 калмак 
кыргыз жерине келип, кыргыздарды бүт бойдон өз жеринен айдап кетти, азыр кыргыз 
жеринде бир да кыргыз калган жок» деп айтылганы белгилүү. 

Бирок кыргыз урук-урууларынын бир бөлүгү Алтайдагыдай эле Енисейде да калып 
калганы шексиз, бул жөнүндө Енисей менен Алтайдын түрк урууларынын арасында 
кыргыздардын уруктарынын аталыштары айтып турат (мисалы, качин татарларынын 
ичинде). Качин татарларында бир уламыштын сакталып калганы кокустук эместир, анда 
мындай деп айтылат: 

Кыйыры кенен кырк жайыктын ичинде  
Жайык барбы кыргыз сөөгү жатпаган.  
Кырга чыккан кырк кайыңдын ичинде  
Кайың барбы кыргыз балта чаппаган? 

Бул образдуу баян элде Енисей кыргыздарынын өткөндөгүсү жөнүндө эскерме 
сакталып калганынан кабар берет. 



Кыргыздардын калмактар тарабынан сүрүлүп, Енисейден жок болуп кетиши кокустук 
болгон эмес. Кыргыздар Енисейден байыртадан эле, сыягы, үзгүлтүксүз көчүп отуруп, 
алардын экинчи мекени болуп калган Тянь-Шанга келип, байырлап кала беришкен. 60-
жылдардын орто ченинде эле Иренак «согушуп жатып Красноярск менен Енисей 
уезддеринен айрылып, бардык улустарыбыз менен калмактарга ооп кетсек, кыргыз 
жеринде ким калат» деген маселени талкуулаганы бекер эместир. 

Ушул фактылар менен, XVI кылымдын биринчи жарымында эле мусулман авторлору 
кыргыздарды Тянь-Шандын түпкү тургундары катарында караганын, XVI кылымда 
кыргыздар өлкөнүн саясый кожоюну болуп калганын билдирген маалыматтарды 
салыштырып көрсө болот. Кыргыздар Тянь-Шанда байыртадан эле пайда болгону айдан 
ачык. Чынында да, фактылар канчалык аз болбосун, кыргыздардын азыркы мекени Тянь-
Шань XVI кылымдан алда канча мурда эле кыргыздар байырлап турган жер болгон жана 
алардын Тянь-Шанда пайда болушун кыргыздардын Енисейдеги мекенинен ажырап 
калгандыгы менен гана байланыштырууга болбойт. Енисейден кетип, алар өздөрүнө алда 
качантан бери эле белгилүү болгон жерге жана өздөрүнүн жаңы мекени боло турган 
өлкөгө тынбай агылып келе беришкен. 

Бул көчүп келүүлөр кандайча жүргөн жана Тянь-Шань кандайча болуп кыргыз элинин 
экинчи ата мекени болуп калган? 

VII 
Азыркы Кыргызстан, б.а. Кыргыз ССРине кирген аймак өткөн замандарда эң эле ар 

түрдүү элдер кагылышкан жана көп сандаган маданият өнүккөн жер болгон. 
Кыргызстандын эки цивилизациянын — Батыш менен Чыгыштын тогошкон жеринде 

орун алып турганы аталган аймактын өзгөчөлүгү болгон. 
Батыш бул жерде Орто Азиянын көп сандаган элдеринен жана маданияттарынан, атап 

айтканда, Иран менен Согду (Согду — Зарафшан суусунун боюндагы, Самаркан менен 
Бухаранын ортосундагы аймак) маданияттарынан турган. Чыгыш — көп учурда Чыгыш 
Түркстандын маданиятында чагылышы аркылуу келген Кытай таасириндеги 
Кыргызстандын маданиятынан турат. Бул Батыш менен Чыгыш маданияттары 
Кыргызстандын аймагында жергиликтүү таасилер баш ийип турган көчмөн түрктөрдүн 
маданиятынын таасирлери менен бир кызыктай болуп чырмалышып калган. 

Эң эле көөнө замандардан бери Кыргызстанда адегенде малды колдо багып өстүргөн 
малчылар, андан кийин көчмөн мал өстүрүүчүлөр байырлап турушкан. Алсак, 
археологдордун колунда коло доорунда, б.а. б.з.ч. экинчи миң жылдыкта Кыргызстанда 
жарым-жартылай отурукташкан малчылар жашаганын ырастаган маалыматтар бар. Ошол 
кездеги уруулар тоо этектеринде жашап, жайында тоого көчүп, же жазында кара суулар2 
менен сугарыла турган түздүктөрдө көчүп-конуп жүрүшкөн, бул түздүктөрдө жер оттуу 
келип, малга чөп корун камдап алууга, жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга мүмкүн 
болгон. 

Мына ушул уруулардын негизинде б.з.ч. 1-миң жылдыкта, тагыраак айтканда, б.з.ч. VII 
кылымда темирди пайдалана билген көчмөн малчылардын бирикмеси — скиф тобундагы 
уруулар — Жети-Суу сактары пайда болот. Булар жөнүндөгү маалыматтар байыркы, 
негизинен антик авторлорунун чыгармаларында камтылып турат. 

Сактардын маданиятында Иран менен Кытай маданияттарынын белгилери ачык 
байкалат, бул болсо сактардын аталган аймактар менен байланыштары болгонун 
далилдейт. 

2 Кара суу деп Кыргызстанда жер алдындагы суулар жана булак суулары аталып, 
ал башаты тоодогу мөңгүлөрдөн чыккан өзөн суусунан — «ак суудан» 
айырмаланат. 



Сыр-Дарыя жээктеринде Александр Македондуктун басып кирүүгө жасаган 
аракетинин мизин майтарып (IV к.), сактар гректик — бактриялык3 башкаруучу Эфтидемге 
анчалык ийгиликтүү каршылык көрсөтө алышпайт, б.з.ч. III—II кылымдарда сактардын 
өлкөсүнө грек-бактриялык аскерлердин канчалык терең кирип келгени жөнүндө так 
маалыматтар бизде жок. 

Б.з.ч. 140-ж. Грек-Бактрияны талкалоодо юечжи урууларынын шары менен сүрүлгөн 
сак урууларынын негизги бөлүгү Тянь-Шанды таштап, алардын бир бөлүгү Памир менен 
Гиндукушка, экинчи бөлүгү — Согдуга байырлайт, алардын ордуна сактардын союзунан 
чыккан жана антик адабиятында исседондор деген аталышта, Кытай транскрипциясында 
— усундар деген аталыш менен белгилүү болгон уруулар тобу келет. Усун аталышы менен 
Кыргызстандын аймагындагы алгачкы жамааттык коомдун акыркы этабы байланыштуу. 
Усундар үстөмдүк кылып турган доордо кыргыздардын Тянь-Шанда биринчи жолу пайда 
болушу белгиленет. 

VIII 
Б.з.ч. 1-к орто ченинде Тянь-Шандагы усун урууларынын чөйрөсүнө көз каранды эмес 

түндүк гуннулардын өкүлү Чжи-Чжи шанүй басып кирет. Кытай аскеринин кысымы 
астында Чыгыш Түркстандан чегинип, ал Енисейдеги кыргыздарга кирип барып, ал жерде 
өзүнүн алгачкы ордосун орнотот, ал жактан кыргыздардын кайсы бир бөлүгү менен 
усундарга келет. Чжи-Чжинин ордосу усун өлкөсүнүн батыш чет- жакасында, Талас 
суусунун боюнан, усундар менен кангүй урууларынын ортосунан орун алат. 

Чжи-Чжинин Кыргызстандын аймагында пайда болушу б.з.ч. 49-жылга таандык, анын 
кошуунунда биринчи кыргыз уруулары да болгон. 

Түндүк гуннулардын кирип келиши кийин да, б.з. I—II кк. да токтогон эмес. 
Гуннулардын Тянь-Шанга басып киргенинин эстеликтери жогорку Таласта табылган 
(Кеңкол суусундагы көрүстөн). 

Тянь-Шандагы байыркы кыргыздар жана ага жакын жаткан аймактар жөнүндө б.з. III к 
булактары да кабарлайт. 

Б.з. VI кылымында Кыргызстандын аймагы Батыш түрк кагандыгы деген аталыш менен 
белгилүү болгон көчмөндөрдүн чоң мамлекетинин курамына кирет. Батыш түрк 
кагандыгын түзгөн уруулар Алтайдан Сыр-Дарыяга чейинки аймактарда байырлап турган, 
айрым учурларда түрк кагандыгынын таасири Аму-Дарыяга чейин, а түгүл андан да 
батышыраак ченге жеткен. Түрк аскерлери Кавказга жана Византияга чейин жортуулдап 
барат. 

Кыргызстандын аймагында, негизинен Чүй өрөөнүндө, бул мезгилде отурукташкан 
дыйканчылык конуштар пайда болот, аларды Заравшан суусунун алабынан чыккан 
ирандык калк — согдулуктар негиздейт. 

Айыл чарбасында жана кол өнөрчүлүктө кул эмгеги кеңири пайдаланылган. Аймактын 
саясый кожоюну Батыш түрк кагандыгы болгон жана аны согду ак сөөктөрү менен ачык 
эле саясый үстөмдүккө ээ болуп турган түрк көчмөн төбөлдөрдүн союзу түзгөн. 

Кагандыктын кеңири байланыштары енисейлик кыргыздарга да таасири тийбей 
койгон эмес, алар менен батыш түрктөрү жетишерлик даражада өз ара тыгыз мамиледе 
турушкан. Енисейлик төбөлдөр Жети-Суудагы карлуктар менен түргөштөрдүн жол 
башчылары менен туугандык байланышта болгон, Тянь-Шанга кыргыз усталар жана алар 
жасаган буюмдар келип турган. Кыргыз усталары тарабынан жасалган буюмдар 
Кочкордогу табылгалардан белгилүү. Жети-Суунун аймагында, анын ичинде 
Кыргызстанда кыргыз руна жазуусу тараган (Талас). 

3 Б.з.ч. III—II кылымдарда Грек-Бактрия падышачылыгы Афганстандын бир 
бөлүгүн, Түндүк Индияны, Иранды жана Орто Азияны ээлеп турган. 



Археологиялык материалдар көрсөтүп тургандай, Алтайга да, Енисейге да орто 
азиялык маданият тараган, демек Жети-Суунун көрсөтүлгөн аймактар менен тыгыз өз ара 
мамиледе турганы айдан ачык. Мүнөздүү бир нерсе, кыргыздардын урук-урууларынын 
азыркы аталыштарында Батыш түрк кагандыгын түзгөн уруулардын байыркы аталыштары 
сакталып калганында. Азыркы кыргыздардын оймо-чиймесинде искусство таануучулар 
башаты VIII—XII кылымдарда жаткан көптөгөн сюжеттерди таап отурушат, алар 
археологдор тарабынан табылган буюмдарда чагылып калган. Бардык мына ушул 
фактылар VI—VIII кылымдарда , б.а. Кыргызстанда Батыш түрк кагандыгы үстөмдүк кылып 
турган мезгилде Енисейден кыргыз калкы улам көбүрөөк ооп келе беришкен. Мына ушул 
фактылардын негизинде X кылымдын мусулман булактарындагы (VIII—IX кылымдардагы 
окуяларды чагылдырган) Тянь-Шанда да кыргыздар жашайт деген маалыматтар 
түшүнүктүү болуп чыгат. Бул мезгилде кыргыздардын санынын көбөйүшү IX кылымдын 
акыры жана X кылымдын башы ченде кыргыздар Чыгыш Түркстандын түндүк бөлүгүнө 
кирип келишип, карлуктар бийлеп тургандагы (766—940-жж.) Кыргызстандын түздөн-түз 
кошунасы болуп калгандыгы менен да түшүндүрүлөт. 

Бирок салыштырмалуу алганда кыргыздардын саны анчалык көп болбогондуктан, 
алар Тянь-Шанда көпчүлүктү түзгөн эмес, ошол себептүү Кыргызстандын уруулары 
боюнча байыркы авторлордун тизмесинде алардын аталышы сейрек учурайт. 

Б.з. VIII—X кылымындагы карлук мезгили Кыргызстанда феодалдык мамилелердин 
бышып жетилген мезгили болгон, алардын толук калыптанып бүтүшүн карахандардын 
(XI—XII кк.) түрк династиясы башкарган жана алардын ордуна келген кара кытайлардын 
(тунгус-манжур тегиндеги эл, ал XII к. экинчи жарымында, XIII к. башында Кыргызстанды 
ээлеп турган) мезгилине таандык кылууга укугубуз бар. Ушул мезгилге карата Кыргызстан 
кадимки феодалдык мамлекеттин бейнесине ээ болот. Бул жакка кыргыздардын келиши 
жөнүндө, ошондой эле кийинки моңгол мезгили үчүн да так маалыматтар жок. Енисейден 
бул жакка оогон кара кытайлар менен кошо бир аз кыргыздар да келсе керек деп 
болжолдоого болот. Тянь-Шандын кыргыздарында Жучу хан жөнүндө, б.а. моңгол 
мезгили жөнүндөгү эскерүүлөр кокустук болбосо керек. Балким, моңголдор менен бирге 
енисейлик кыргыздардын бир бөлүгү батышка ооп келишкендир. 

Илим үчүн көбүрөөк белгисиз болгон ушул жүз жылдыкта кыргыздардын массалык 
түрдө ооп келүүлөрү ишке ашат. Тимурдун жана анын небереси Улугбектин XIV к 
акырында жана XV кылымдагы жүрүштөрү, бул экөөнүн тең Кыргызстанда болуп, 
өзүлөрүнө чейин төмөндөөгө туш болгон бир катар шаарларды калыбына келтиришкени 
жөнүндөгү баяндарда да кыргыздар жөнүндө маалыматтар жок. 

IX 
Кыргыздар Тянь-Шанда үстөмдүк кылып турган эл жана Могулстандын тургундары 

катарында 1503—1504-жылдарда белгиленет (анын курамына Кыргызстан да кирген). 
Кыргыздардын башында моңгол ханы Султан Халил турган. Кыргыздар ошол учурда 
жоокерлик бийик сапаттарынан улам «Могулстандын жапайы арстандары» деген атак-
даңкка ээ болушкан. 

Кыргыздардын бир бөлүгү Чыгыш Түркстанда (Кара шаар менен Турпандын аймагы), 
башка бир бөлүгү Ысык-Көлдүн түштүк бойлорунда көчүп-конуп жүрүшкөн. 

Кыргыздардын өтө жоокер болгонун алардын замандашы Мухаммед Хайдер 
белгилейт, алар моңгол хандарына каршы көп жолу көтөрүлүш чыгарышкан. Енисей 
кыргыздарынын 1420-жылдарда эле Тянь-Шанга келишкен калмактардын жортуулдарына 
да катышканында шек жок. 

Көңүл буруп кете турган бир факт бул — кыргыз элинин арасында алардын Енисейде 
жашагандыгы жөнүндөгү эскерүүлөр сакталып калган эмес. Бул иш жүзүндө, «Манас» 
сыяктуу залкар эпикалык тарыхтан да өчүп калган. Ошол эле убакта IX—X 



кылымдардагы доорлор жана андан кечирээк мезгилдер менен байланышкан окуялар, 
айрыкча калмактар жөнүндө эскерүүлөр кыргыздардын эсинде бекем сакталып турат. 

Эгерде кыргыздар Тянь-Шанда алардын Енисейде XVII—XVIII кылымдарда 
талкаланышынан кийин пайда болгон деген көз карашты тута турган болсок, анда Енисей 
жөнүндөгү эскерүүлөр эмне үчүн элдин эсинен ушунчалык тез унутулуп калганы 
түшүнүксүз болорунда шек жок. Сыягы, азыркы кыргыздардын ата-бабалары болуп калган 
кыргыз урууларынын негизги массасы байыртан эле Тянь-Шанда жашап, өсүп-өнүгүп, 
ушул эле жерде эки миң жыл бою акырындык менен топтоло берип, Тянь- Шандын этек-
жакаларында орун алган бийик цивилизациялардын жемиштерин кабыл ала беришсе 
керек. Мына ошондуктан кыргыздардын өткөн тарыхы менен маданияты кыргыз элинин 
акыл-эсинде, фольклорунда жана элдик чыгармачылыгында өз чагылышынан тапкан. 
Тескерисинче, Енисей кыргыздарынын XVI—XVIII кылымдарда Тянь-Шанга келиши алда 
канча аз санда болуп, мурдатан Тянь-Шанга келген кыргыздардын иш жүзүндө түзүлүп, 
калыптанып калган элдик бейнесин өзгөртүүгө олуттуу таасир көрсөтө алмак эмес. 

XVI—XVII кылымдарда кыргыздардын замандаштары кыргыздарды жоокер жана күч-
кубаттуу эл катарында, аларды кулдандырууга умтулган кошуналарынын аракетине 
туруктуулук менен каршылык көрсөтүшкөн эл катарында мүнөздөйт. Моңголдордун 
саясый эзүүсү астында турганда кыргыздар моңгол хандарына жана алар менен кошуна 
турган казак хандарына бир нече жолу каршы чыгышкан; ошондой болсо да кыргыздар 
кээде казактар менен, мисалы, XVI кылымдын экинчи жарымында Касымдын уулу Хакк 
Назардын тушунда тыгыз союздук байланышта турушкан. 

Кашкар кыргыздардын көзөмөлү астында турган, бул жөнүндө, мисалы, 1558-яс. 
англиялык саякатчы Женкинсон билдирет. Фергана да ушундай эле абалда турган, Тянь-
Шандын түрк уруулары Ферганага VII кылымдын орто ченинен бери тарта өз таасирин 
көрсөтүп, алар ошол учурда анын калкына түрк тилин берген. 

XVI кылымдагы бир маалыматта кыргыздардын тоодо жашаганы жана ал тоону 
табигый чеп катарында пайдаланышары жөнүндө айтылат. XVII кылымда кыргыздар өз 
бийлигин Памирге таратып, 1635-ж. Кара-Тегин менен Гиссарды ээлеп алышат, андан 
кийин алар а түгүл Балхка, б.а. Афганстанга чейин жетип, ал жерде азыр да кыргыздардын 
айрым топтору жашап турушат. 

Моңгол хандарынын жигердүү каршылык көрсөтүшкөнүнө карабастан, кыргыздар 
Чыгыш Түркстандын түндүк бөлүгүн жана Фергананы, айрыкча XVII к. биринчи 
жарымында өз көзөмөлү астында кармап турат. Балким, кыргыздардын тарыхынын4 ушул 
мезгили да «Манас» эпосунда өз чагылышын тапса керек, ал гана эмес XVII кылымдагы 
болуп өткөн ажайып окуялардын толук түрдөгү эпикалык баяндалышынан б.з. IX—X кк. 
таандык болгон алгачкы баатырдык мезгилдин издери жарк-журк этип көрүнө калат. 

XVIII кылымда Тянь-Шань кыргыздарына калмактар тарабынан, күч-кубаттуу ойрот 
мамлекети тарабынан сокку урулат, алар кыргыздарды бурут деп аташкан. Бирок 
кыргыздардын эсинде узакка сакталып калган бул сокку да алардын жоокерлик духун, 
өзүнүн көз каранды эместик үчүн күрөшкө бел байлаган кайратын жок кыла алган эмес. 
Алар Ферганага чегинип (бир бөлүгү Хотанга кетет), күчүн сактап калышкан, алар Тянь-
Шанга 1758-яс. гана ойрот мамлекети талкалангандан кийин кайтып келишет. 
Ойроттордун ордуна келген кытайлардын үстөмдүгү кыргыздардын бир катар 
көтөрүлүштөрүн пайда кылат, алардын ичинен 1816-жылдагы Торуайгыр Кыпчак (Кашкар 
ченде) уруусунун кыргыздарынын көтөрүлүшүн өзгөчө белгилеп кетсе болот. 1827-ж. 

4 Бул мезгил жөнүндө жазма булактарда толук маалыматтар жок, бирок 
булактардагы кыскача маалыматтар кыргыздардын согуштук ийгиликтери жөнүндө 
айтып турат. 



Кожо Жаангирдин көтөрүлүшүнө жигердүү катышат; кыргыздардын Кашкардагы кытай 
бийлигине каршы багытталган кожолордун көтөрүлүштөрүнө катышканы 1847-жылда 
белгиленет. 

X 
XIX к. орто ченинде кыргыз элинин социалдык-экономикалык түзүлүшү татаал 

көрүнүштө болгон. Кыргыздардын өткөндө феодалдык мамлекеттердин курамына 
киргени менен, алардын өзүндө феодалдык мамилелер бир кыйла начар өнүгүп, 
патриархалдык-феодалдык мүнөздө болгон. Бул, демек, кыргыздардын таптык коомунда 
алгачкы жамааттык түзүлүштүн калдыктары али да олуттуу роль ойноп, ал 
эксплуататорлордун түзүлүп жаткан табынын кызыкчылыгына пайдаланылган. Көчмөн 
турмуштун шартында патриархалдык укладдын бар болуп турушу патриархалдык-уруулук 
жашоо-турмуштун сакталып турушуна себеп болгон, бул Улуу Октябрь революциясынын 
алдындагы жана 1917-ж. кийинки алгачкы жылдарда Россиянын бир катар элдери үчүн 
мүнөздү белги болгон. 

Кыргызстанды XIX к. экинчи жарымында орус падышачылыгынын жеңип алышы (Чүй 
өрөөнү 1860—1862-ж., Тянь-Шань 1867-ж., Фергана 1876-ж., Памир — 1891—1895-жж.) 
кыргыз калкы тарабынан ар түрдүү маанайда кабыл алынган. Кыргыздардын бир бөлүгү 
(түндүк кыргыздар) Кокон хандыгынын (өз бийлигин түндүк Кыргызстанга 1831-ж. 
жазында эле таратышкан) падышалык бийликтерге каршылык көрсөтүп, бул күрөшкө 
кыргыздарды да тартууга аракеттенишкенине карабастан орус аскерлерин урушсуз кабыл 
алышкан. Кыргыздар Кокон хандыгынын да, орус падышачылыгынын агрессивдүү 
умтулууларына жигердүү каршылык көрсөтүп, булардын экөөнү тең эл массасын 
кулдандырууга умтулган күчтөр катарында караганы адилеттүү болгон. Бул мезгилде 
«Алай ханышасынын» (Курманжан датка) атагы чыгат, ал 70-жылдардын башында эле 
Алайдын ичкери жактарына өтүп, падышанын сатраптарына каршылык көрсөткөн. Анын 
тукумдары кыргыз элинин көз каранды эместик үчүн күрөшүнүн духун колдошкон 
(мисалы, анын улуу Керимбек5, 1876-ж.). 1873—1874-жылдардагы ферганалык, 1875—
1876-жылдардагы кокондук, 1898-ж. Анжыян көтөрүлүштөрүнө катышып, «дин үчүн» 
күрөштүн туусу астында болсо да, стихиялуу түрдө кыргыз эли өзүнүн көз каранды 
эместигине жетүүгө умтулган. 

Бул күрөш айрыкча Түндүк Кыргызстанда кеңири кулач жайган 1916-жылдагы 
көтөрүлүштө өзгөчө ачык көрүндү. 

XIX к. акыркы чейрегиндеги көтөрүлүштөрдөн өзүнүн уюшкандыгы жана максатка 
умтулганы менен айырмаланып, 1916 ж. көтөрүлүш стихиялык түрдөгү улуттук-боштондук 
кыймылдын чегинен чыга алган эмес, ал убактылуу гана ийгиликке, эксплуатациянын бир 
түрүнүн экинчи түрү менен алмашышына гана алып келе алмак. Кыргыз эли өзүнүн 
чыныгы эркиндигине Улуу Октябрь революциясынын натыйжасында жетише алды, ал 
революция падышалык Россиянын башка элдери сыяктуу эле кыргыздарды капиталисттик 
эзүүдөн, эксплуатациянын капитализмге чейинки түрүнүн калдыктарынан куткарды. 

Бул баатырдык күрөштө кыргыз эли миң жылдар бою умтулуп келген чыныгы көз 
каранды эместикке, чыныгы эркиндикке жетишти. 

1917—1920-жылдарда кыргыз эли контрреволюциячыларга — ак гвардиячылар менен 
басмачыларга (Анненковго, Мадаминбекке ж.б.) каршы күрөшкө катышты. 

1917-ж. Октябрь жеңишинин алдындагы жылдарда, революциялар менен жарандык 
согуш жылдарында, социализмди куруу жылдарында кыргыз элинин мыкты уулдары 

5 Сөз Курманжан датканын уулу Абдылдабек жөнүндө болуп жатса керек — 
Котормочу. 



элдин бактысы үчүн күрөшкө жигердүү катышып, муну менен биздин көп улуттуу Совет 
мамлекетибизди баш коштуруп, чыңоого салымдарын кошушту. Бул күрөштөр жана 
чымырканган түзүүчүлүк эмгек кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн ырааттуу түрдө кыргыз 
автоном облусу (1924-ж.), кыргыз автоном республикасы (1926-ж.) жана акырында 
союздук республика болуп түзүлүшүнө алып келди. 

Кыргыз элинин агасы, орус элинин жардамы, эркиндикке жетүүдөгү жардамы, 
чарбалык жана маданий курулуштагы жардамы өткөндө артта калган, көчмөндөрдүн 
аймагын, кыргыз эмгекчилерин бай-манаптар ченемсиз эзген аймакты Союздук Советтик 
Социалисттик Республикага айландырууга мүмкүндүк берди. Бул жардам кыргыздардын 
СССРдин бир тууган элдери менен бузулбас улуу достугун жаратты. 

Улуу Ата-Мекендик согушка кыргыз эли тылда да, фронтто да жигердүү катышты. Ата-
мекендик согуштун кыргыз элинен чыккан баатырларында, Панфиловдун 8- гвардиялык 
дивизиясынын даңктуу эрдиктеринде кыргыз элинин мыкты идеалдары менен 
умтулуулары чагылып турат, бул идеалдар менен умтулуулар азыр гана, Октябрдан кийин, 
Совет бийлигинин тушунда гана ишке ашып отурат. 
 
 
 
 
 
 



КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ИСКУССТВОСУ 
БОЮНЧА ЖАЗМАЛАР1 

(Труды ИЯЛИ Кирг. ФАН СССР, вып. 1,1944,151-156-6.) 
 

Азыркы кыргыз искусствосунун тамыры байыркы замандардын тереңинде жатат. 
Биз кыргыздардын тарыхын б.з.ч. II миң жылдыктан бери тарта эсептегендей эле 
кыргыз элинин искусствосунун генезисин да ошол доордон башташыбыз керек. Коло 
доорундагы (б.з.ч. II миң жылдык) Енисейдеги малчы уруулардын идиштеринин оймо- 
чиймелеринен да биз азыркы кыргыз искусствосунун алыста жаткан тамырын көрөбүз. 
Алар геометриялык оймо-чиймелер жана алардын мааниси (семантика) изилдөөчүлөр 
үчүн анчалык ачык эмес. Албетте, алар ошол мезгилде эстетикалык гана эмес, культ-
сыйкырлык мүнөздө болгону шексиз. Байыркы сүрөтчү сүрөттөр, оймо-чиймелер 
аркылуу идиштердеги тамак-ашты шайтан-шабырлардан сактоого, курал-жарактын 
күчүн «арттырууга», бул буюмдардын ээсинин жыргалчылыгын камсыз кылууга 
умтулган. Мына ушундай максатта сүрөтчү ташка сүрөт, оймо-чийме түшүргөн, 
чоподон жана колодон сүрөттөрдү, скульптураларды жасаган. Албетте, койчу, малчы 
жана аңчы, баарынан мурда, өзү тигил же бул уруунун түпкү теги деп эсептелип жүргөн 
айбанаттан ушундай күчтү көрүүнү каалаган. Минусин крайында табылып жаткан коло 
буюмдарда айбанаттардын жогорку көркөмдүктө чебер жасалган скульптуралык 
сүрөттөрүнүн өтө көптүгү ушуну менен түшүндүрүлөт. Бул скульптуралардын мүнөздүү 
өзгөчөлүктөрү жаныбарлардын фигураларынын дал өзүндөй жасалгандыгы болуп 
саналат, эртерээктеги мындай буюмдарда айбанаттын тулкусу толук берилген, бир 
кыйла кечирээктегилерде жарым-жартылай, мисалы башы берилген. Эң алгачкы таш 
скульптуралар б.з.ч. I миң жылдыкка таандык, алардын эң белгилүүлөрү кочкордун 
башынын сүрөтү болуп саналат, башка бир скульптураларда күндүн сүрөтү бар. Мында 
эки учурда тең бул мал багып өстүрүүлөрдүн чарбалык турмуш-тиричилигинин 
ийгилигинин эмблемасы болуп саналат. Бул белгиленген көрүнүштөр кийинчерээк, 
скиф доорунда да (б.з.ч. VII—III к) уланып, алар алда канча мыкты өнүгүүгө ээ болгон. 
Изилдөөчүлөр дал ошол мезгилде аска бетиндеги сүрөттөрдүн пайда болгонун 
белгилешет. Енисей жергесиндеги аска бетиндеги сүрөттөр дүйнөгө кеңири белгилүү. 
Алар кеңири аянтты ээлеп, өтө татаал композициялардан турат. Изилдөөлөр 
тарабынан аныкталгандай, булар ар түрдүү доорлордун сүрөттөрү, алардын ичинен 
көптөрү б.з.ч. I миң жылдыктагы эмес, андан бир кыйла кечирээктегилер, алар б.з. I 
миң жылдыгынын орто ченине таандык. Изилдөөчүлөрдүн бири бул сүрөттөрдүн эң аз 
дегенде хронологиялык үч тобу бар экенин белгилейт. Сүрөттөрдүн алда канча 
байыркы тобунун сюжети сакралдык (ыйыктык) мүнөзгө ээ жана коло дооруна 
таандык, экинчиси, анын пикири боюнча, эллиндик, үчүнчүсү парфян-сасанилик 
таасирдеги сүрөттөр. 

Енисейдин жээктериндеги аскалардагы сүрөттөр бизге кийинчерээк, мисалы 
металл бетиндеги сүрөттөрдөн белгилүү болгон байыркы кыргыз сүрөтүнүн кандайча 
өнүгүп отурганын эң ачык көрсөтүп турат. Сүрөттөрдөн байыркы сүрөтчүнүн 
жаратылышты жана адамдын жашоо-турмушун өз колунда болгон графикалык 
каражаттар менен чындыктагыдай берүүгө умтулганы ачык байкалат. Аска таштардагы 

1 Бул макала автордун «Кыргыз элинин көркөм сүрөт искусствосу» темасына арналган чоң 
монографиясынын жана 1944-ж. апрелде Ташкен шаарында болгон фольклордук-этнографиялык 
кеңешмедеги докладынын кыскартылган баяндалышы болуп эсептелет. 



сүрөттөр менен таштан жасалган байыркы скульптуралар да бири-бирине шайкеш 
келет. Бул скульптуралардан сүрөтчүнүн таш мамыга сүрөт чегип түшүрүүдөн граниттен 
жумуру скульптураны түзүүгө умтулганын байкайбыз. 

Кенже (кичи) скульптуранын эң сонун гүлдөшүн колодон жасалган өтө кооз 
буюмдардан байкай алабыз, алар демейде тотемдердин сүрөттөрү, б.а. өз уруусунун 
түпкү бабасы деп эсептелген жаныбардын миниатюралык фигураларынан турат. Алар 
бугулардын, текелердин, аюулардын, барстардын ж.б. д.у.с., негизинен жапайы 
айбанаттардын скульптуралары. Ушул сыяктуу сүрөттөрдүн гүлдөп-өнүгүшү б.з.ч. VII—I 
кылымдарга таандык жана буга тийиштүү маданий комплекстер археологдор 
тарабынан тагар маданияты деп аталат. Тагар маданиятынын акыры ченде, 
кыргыздардын эң байыркы ата-бабалары болгон енисейлик көчмөндөрдүн 
искусствосунда өлгөн адамдын бет бейнесинен түшүрүлүп алынган гипс бет кептерди 
жасоо кеңири тарайт. Бул бет кептер алгач маркумдун бет түспөлүнө оппокшош түрдө 
түшүрүлгөн порпрети болгон. Кийинчерээк алар өз алдынча даярдалып, боёк менен 
боёлгон. Адегенде бул бет кептер өлүктүн бет бейнесинин так сүрөтүн берген, 
кийинчерээк өлүктүн анча окшошпогон бет кеби жасалып, ал портрет түрүндөгү жеке 
бир адамдын сүрөтүн эмес, жалпы эле расалык типтеги беттин түспөлүн гана көрсөтүп 
калган. Айтмакчы, көптөгөн авторлор бул бет кептер жер ортолук деңиз элдеринен 
кабыл алынган деп эсептешет, анткени мындай бет кептер байыркы этрускилер менен 
римдиктерде б.з.ч. VII кылымда эле, Керчь жарым аралында (Керчте Рескупориддин 
бет кеби) белгилүү болгон, кечирээктеги Египеттеги фаюм портреттерин ушуларга 
окшоштурушкан. Ушунун негизинде римдиктерде скульптуралык портрет искусствосу 
пайда болгон, анда адамдын жекече белгилерин берүүгө умтулушкан. Енисей 
кыргыздарында жекече бет кептерден жалпылаштырылган бет кептерди жасоого 
өткөнүн байкайбыз, мүмкүн, дал ушунун негизинде бейиттерге коюлуучу балбал деп 
аталган статуяларды жасоого өтсө керек, мындай скульптурада жоокердин жеке өзүнө 
мүнөздүү бет бейнеси эмес, жалпы эле, адамдын жалпылаштырылган бет түспөлү 
берилет. Эгерде мурда искусстводо тотемдердин — жаныбарлардын (демейде 
жырткыч же фантастикалык жаныбар менен чөп жечү жаныбарлардын) алышып турган 
сүрөтү кеңири тараган болсо, эми, б.з.ч. VI—III кылымдарда бул күрөшкө адам да 
чыгат. Кыргыз искусствосунда адам сүрөтү ата-бабалардын арбагына сыйынуудан улам 
жаралып, ал жогоруда эскерилген гипс бет кептердин келип чыгышына негиз болгон. 
Бирок адам бир гана көрүнүштө — жоокер, эреже катарында, атчан жоокер түрүндө 
гана берилет. Ата-бабанын культу жоокер культу менен ажырагыс байланышта болгон, 
анткени согуш байыркы кыргыздардын кесибинин башкы тармагын түзгөн. Бул 
мезгилде кыргыздар Кытай, Орто Азия, Иран сыяктуу көптөгөн өлкөлөр менен тыгыз 
байланышта болуп турган, ушул себептүү алардын маданиятында атаган өлкөлөрдүн 
маданияттарынын таасирлерин байкайбыз. Минусин крайында, Енисейде Көпен деген 
жерде, 1939-ж. археологдор Л. Евтюхова менен С.Киселевдин күч-аракеттеринин 
натыйжасында табылган бай табылгалар ошол таасирлердин эң ачык көрүнүшү боло 
алат. Алтын жана коло буюмдардын арасынан бир бетине гана сүрөт түшүрүлгөн, 
колодон куюлуп жасалган тердиктин бетин кооздой турган күбөктөрдүн тобу өзгөчө 
көңүлдү бурат. Анда атчан жоокердин артына бурулуп, өзүнө кол салган барсты атып 
жаткан сүрөтү бар. Атчандын айланасында үркүп, туш-тушка качкан эликтин, тоо 
текенин, камандын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Атчандын үстү жагында кытай стилинде 
булуттун, анын алдында токойлуу тоонун сүрөттөрү берилген. Сүрөттөр реалисттик 
түрдө, экспрессивдүү берилип, өтө таланттуу сүрөтчүнүн колунан жаралган. Мындай 



атчан аңчынын сүрөтүн Ленин ордендүү Кыргыз опера жана балет театрынын «Көкүл» 
операсына увертюралык көшөгөгө художник Я. Штоффер бир аз кайра иштеп чыгуу 
менен түшүргөн. 

Алтын идиштерге зергердик чеберчилик менен түшүрүлгөн, азем торчолуу оймо- 
чиймеси бар, бастырып чегеп коё турган күбөктөр мындан кем эмес кызыгууну пайда 
кылат. Өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелердин арасына куштардын — трифондун, 
өрдөктүн сүрөттөрү кошо тартылып, алар идиштин жалпы оймо-чиймелери менен 
тыгыз байланышып турат. Көпен табылгаларындагы көркөм чеберчилик өзүнө жакын 
параллелдерди XIX кылымдын акыры ченде Тянь-Шандын Кочкор кыштагы ченде 
кокустан табылган жана Ленинградда Мамлекеттик Эрмитажда сакталып турган 
буюмдардан табат. Ат жабдыктарга чегеленген күмүш (алтын жалатылган) 
күбөктөрдөн биз азем торчолуу сүрөт түрүндөгү ошол эле стилистикалык ыкты 
көрөбүз, мында сюжет бир аз өзгөрүүгө учурап, ага кыргыз оймо-чиймесине мүнөздүү 
эмес, жаңы мотив (өрмө) киргизилген, бул мотив эртерээктеги орто кылымдар 
доорундагы Чүй өрөөнүнүн мусулман шаарларынан келгени анык. 

Көпен табылгаларына кайрадан кайрылып, биз алардан Кытай жана Иран 
техникасынын, а түгүл сюжеттеринин изин көрөрүбүздү баса белгилеп кетебиз. Алсак, 
атчан аңчынын мотиви Енисейдин мезгили боюнча мурдагы эстеликтеринде гана эмес, 
мисалы, Эрмитажда сакталып турган бир скифтик алтын күбөктө гана эмес, Иран 
эстеликтеринде да кеңири тараган; бул эстеликтерде, адатта, мурда ахеменилер 
падышалары, б.з.ч. VI—IV кылымдарда башкарган падышалардын (мисалы, Дарийдин) 
жана алардан мурдагы ассириялык падышалардын, мисалы, Ассурбанипалдын (б.з.ч. 
VIII к) сүрөттөрү түшүрүлгөн. Мындай сюжеттерди биз парфян корепластикасынан, 
жана акырында, VI—VII кылымдардагы сасанилик торевтикадан билебиз. Биздин 
атчанга Иран падышасы Шапур II нин (Шапур б.з. 310—378-жыддарында башкарган) 
аңчылыктагы сүрөтү абдан окшош, ал сүрөт Эрмитажда сакталып турган сасанилик 
табакка түшүрүлгөн. 

Бир жагынан, Алдыңкы Чыгыш менен енисейлик кыргыздардын, экинчи жагынан 
енисейлик кыргыздар менен Кытайдын искусствосундагы сюжеттердин жалпылыгы 
маданий-чыгармачылык өз ара мамилелердин натыйжасы экени шексиз. Байыркы 
мезгилде кыргыздардын эл аралык байланыштарын далилдеген бул табылгалардын 
таанып-билүү баалуулугун ого бетер арттырат. 

Бул табылгалардын мааниси — Кытайдагы иран таасири кыргыздар аркылуу өткөн 
деп болжолдоого укук бергендигинде, анткени кыргыздар эки улуу цивилизациянын 
жуурулушу баарынан ачык болгон Жети-Суу (Тянь-Шань) менен да тыгыз байланышта 
болуп турган, бул жөнүндө биз төмөндө айтабыз. 

Көпендеги табылгалардан биз байыркы скифтик айбанат стилинин салттарынын 
бир кыйла кечирээктеги көрүнүштөрүнө күбө болуп отурабыз. Енисей кыргыздары VI—
VIII кылымдарда негизинде реалисттик болгон, скиф айбанат стилинин салттарынын эң 
кечирээктеги, бирден бир өкүлдөрү болушкан, бул а түгүл азыркы кыргыз оймо-
чиймесинде да өзүнүн ачык чагылышын таап отурат. 

VI—IX кылымдарга туура келген Енисей кыргыздарынын маданиятынын 
гүлдөшүнөн кийинки мезгилде маданий өнүгүүнүн темпинин кескин төмөндөп 
кетишин байкайбыз. Бул, кыргыздардын олуттуу бөлүгүнүн Тянь-Шанга ооп кетиши 
менен, андан кийин алардын үстүнөн моңгол үстөмдүгүнүн орношуна байланыштуу өз 
алдынча чыгармачылыгынын басаңдап кетиши менен түшүндүрүлөт. Кыргыз 
искусствосунун өнүгүшү негизинен алардын тянь-шандык бутагы менен байланыштуу. 



Биз мурда бир нече жолу белгилегендей, кыргыздар Тянь-Шанда б.з.ч. I кылымдын 
орто ченинде эле пайда болот (Биздин төмөнкү эмгектерибизди кара 
«Археологический очерк Северной Киргизии», Фрунзе, 1941, стр. 45 ж.к.б.; 
«Историческое прошлое киргизского народа», Фрунзе, 1942; «Советгик Кыргызстан», 
№7-8,1942-ж.). Ушуга байланыштуу кыргыздар узак мезгилден бери эле Жети-Суудагы 
маданий- чыгармачылык процесстердин күбөлөрү гана болбостон, катышуучулары да 
болуп калышкан. 

Тянь-Шанда байыркы мезгилдерден бери көркөм-сүрөт искусствосунун өнүгүү 
тарыхын четте калтыра туруп, кыргыз искусствосу байыркы жана орто кылымдар 
доорунда Жети-Суунун искусствосу менен кандайча айкалыша өнүккөнүн түшүндүрүп 
бере турган негизги жоболорго гана токтолуп кетмекчибиз. 

Археологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй, эң байыркы замандарда эле Жети-Суу 
уруулары Түштүк Сибирдин, анын ичинде Минусин крайынын уруулары менен тыгыз 
байланышта болуп келген жана бул жерде кыргыз эли түзүлгөн. VI—VIII кылымдарда 
Енисей кыргыздары менен Жети-Сууда түргөш жана карлук уруулары менен саясый 
жана экономикалык байланыштары да бир кыйла ырааттуу жүрүп турат, ал эми X 
кылымда бул жерде көп сандагы кыргыз урууларынын жашап турганы таптакыр 
талашсыз факт. Жети-Сууга V кылымдан бери эле согдулуктар отурукташа башташат 
(Заравшан дарыясынын бойлорунда жашаган Орто Азиянын иран уруулары). Алар 
менен бирге Жети-Сууда зороастрия дининин жана аны менен байланышкан культ 
искусствосунун пайда болушун байкайбыз. Бирок, Жети-Сууда ирандыктарга чейин 
шаманчылар болгон түрк көчмөн уруулары жашаган. Ирандык дыйкандар менен 
көчмөн түрктөрдүн аргындашуусунун натыйжасында Жети-Сууда өзгөчө синкреттүү 
искусство пайда болуп, ал искусстводо биринчи жана экинчи маданий көрүнүштөр 
чырмалышып калган. Турмуш-тиричилик буюмдарынын өтө бай чиймеленип 
кооздолушу жана өнүгүп-өскөн оймо-чиймелер менен мифтик жана кадимки 
жаныбарлардын реалисттик түрдө берилген образдары менен айкалышы бул 
искусствонун олуттуу белгиси. Түрк көчмөндөр менен отурукташкан дыйкан 
согдулуктардын искусстволорунун мындай жуурулушунун негизинде башка да бир 
катар чет жерлик өлкөлөрдүн: Кытайдын, Түштүк Сибирдин, Чыгыш Түркстандын, 
Ирандын, Индиянын, а түгүл Византиянын да таасирлери келип өз чагылышын тапкан. 
Мына ушулардын баары жети-суулук чөйрөдө жандуу түрдө, чыгармачылык менен 
кайра иштелип чыккан. Ошентип, өз алдынчалуу, оригиналдуу искусство жаралган. 
Ушул мезгилде чыгыш жана батыш цивилизацияларынын маданий карым-
катнаштарынын ортомчусу катарында Жети-Суунун ролу өзгөчө бийик. Батышта 
Византия кандай роль ойносо Чыгышта Жети-Суу да ошондой эле ролду ойногон. Б.з. 
V—VIII кылымдардагы Жети-Суу — бул «Чыгыштын Византиясы, мында маданий 
таасирлерди өз ара алмашуу гана жүрбөстөн, өзүнүн өзгөчөлүү, олуттуу искусствосу да 
түзүлгөн. Ошол учурдагы Кыргызстандын искусствосунун негизги белгилеринин бири 
— тажрыйбалуу согдулук усталар чопого — турмуш-тиричилик идиштерине жана 
архитектуралык жасалгаларга көчмөн чөйрөдө түзүлгөн мотивдерди киргизгенинде. 
Кыргызстандын согдулук кол өнөрчүлүгү көчмөндөрдүн таасири астында искусство 
буюмдарында, өтө күчтүү өнүккөн оймо-чиймелер (негизинен геометриялык) менен 
катар, Кыргызстанда нукура ислам искусствосу, б.а. мусулман искусствосу (XI—XII к.) 
карахандар династиясынын тушунда үстөмдүк кыла баштаган мезгилде да 
жаныбарлардын сүрөттөрүн сактап кала алышкан. Бул доордо оймо-чийме искусствосу 
өтө жогорку бийиктикке өнүгүп жетет, бул искусствонун жеңишинин башталышы 



карлук мезгилинен мурдагы VIII—X кылымдарга таандык. Турмуш-тиричилик 
буюмдарында, айрыкча диний архитектурада жандуу нерселердин сүрөтү жок болуп, 
өсүмдүк, геометриялык жана Курандан алынган жакшылык каалоолордун ар кыл 
стилдештирилген тамгалардан турган жазуу түрүндөгү оймо-чиймелер үстөмдүк кылып 
калат. Ошондой болсо да суннит исламынын таасири астында өнүгүп жаткан 
искусстводо исламга мүнөздүү болбогон жаныбарлардын — кыргоолдун, аюунун, 
баканын кадыресе сүрөттөрү бар сюжеттер да жашап турган, бул болсо Кыргызстандын 
калкынын башка диндерге да жол бергендигинин далили болгон. Бул сүрөттөрдүн 
авторлору Енисейден Тянь-Шанга скифтик реалисттик искусствонун салтын ала 
келишкен, дээрлик таптакыр мусулмандашпаган кыргыздар жана исламга жат, 
зороастризм динин туткан, эркиндикти сүйгөн согдулук калк болгон. 

Ошол эле XI—XII кылымдарда Чыгыш Түркстандан Тянь-Шанга кирип келишкен 
уйгурлар менен кара кытайлардын таасири астында Жети-Сууда буддизмдин өтө 
гүлдөп-өнүккөнүн байкайбыз. Бул искусствонун калдыгы байыркы Баласагун 
(Токмоктун алдындагы Ак-Бешим шаар чалдыбары) шаарынан табылды. 
Табылгалардын арасында буддалык скульптуралар, дубалдагы фреска сүрөттөрү, чопо 
статуялар көңүл бурууга татыктуу, булар түндүк-батыш Кытай менен Синьцзян 
оазистеринин искусствосун чагылтып турат. 

Ошентип, Тянь-Шанды моңгол басып алууларына чейин Жети-Суунун калкынын, 
алардын ичинде кыргыздардын искусствосу дүйнөнүн эң эле ар түрдүү 
цивилизациялары менен өз ара мамиледе турган. Кыргыз искусствосу сюжет жагынан 
да, стиль жагынан да байып, өзүнө ар түрдүү чыгармачылык багыттарды сиңирип ала 
берген, бирок бардык ушул шарттарга карабастан, ырас, биз Енисей боюнча билген 
искусстводон өтө өзгөрүп кеткен болсо да, өзүнүн өз алдынчалуу, оригиналдуу 
бейнесин сактап кала алган. 

Азыркы күнгө жеткен түрүндө кыргыз искусствосу XIII—XIX кылымдарда, б.а XIII— 
XIV кылымдарда Тянь-Шанда моңголдордун, XIV—XV кылымдарда тимурилердин 
жана XVI—XVIII кылымдарда жунгар-калмактардын үстөмдүк кылып турган мезгилде 
биротоло калыптанып бүтөт. 

Кыргыз искусствосунун мүнөздүү белгилери кайсылар? 
Кыргыз искусствосуна арналган атайын эмгектерде, ал оймо-чиймелүү-

декоративдик искусство катарында каралат. Боголюбов менен Фелькерзамдан Дудин 
менен Гавриловго чейин ушундай пикирде. Совет окумуштуулары, алардын ичинен, 
биринчи кезекте, мезгилсиз каза тапкан таланттуу искусство таануучу В. Чепелев 
кыргыз искуссвосу жөнүндө башка пикирди тутушту. В. Чепелев кыргыз декорунун 
өзгөчө белгиге ээ экенин көрсөттү. Өзүнүн мазмуну боюнча кыргыз оймо-чиймеси 
баяндуу оймо-чийме болуп саналат, б.а. ал реалдуу дүйнө жөнүндө конкреттүү 
түшүнүктөрдү да билдирүүгө жөндөмдүү жана ага реалисттик маанайдагы мотивдер 
жат эмес. 

В. Чепелевдин ушул эле пикирин А. Ромм өзүнүн «Кыргыз ССРинин көркөм- сүрөт 
искусствосунун тарыхынын очерки» деген эмгегинде колдоп чыккан. 

Чынында да кыргыз искусствосуна реализмдин белгилери мүнөздүү деген тезисти 
толук далилдөөгө болот. Мазарлардагы сүрөттөрдү, мисалы, Орловка кыштагынан 
Талас кыштагына кетчү жолдогу мазарлардын тобундагы сүрөттөрдү айтпаганда да, 
сүрөтчү М. В. Рындиндин кыргыз оймо-чиймелеринин сүрөттөрүнүн жыйнагынан 
көптөгөн темаларды көрсөтүп бере алабыз. 



Кыргыз оймо-чиймесинин бардык байлыгын ачып көрсөтүү ишинде баштоочу 
катарында да М. В. Рындиндин сиңирген эмгеги талашсыз. Кыргыз оймо-чиймесин 
изилдеп-үйрөнүү боюнча көп жылдык эмгегинде М. В. Рындин анын өтө бай жана ар 
түрдүү экенин, эң башкысы маңыздык мааниси бар экенин көрсөттү. 

М. В. Рындиндин материалы боюнча кыргыз оймо-чиймесинде 154 негизги 
элемент бар, алар төмөнкү негизги төрт топко бөлүнөт: жаныбарлар дүйнөсү — 87 
элемент; өсүмдүктөр дүйнөсү — 17; жаратылыш — 9; турмуш-тиричилик эмеректери — 
41. Бул негизги элементтер 3500дөн ашык негизги комбинациялар менен 
варианттарды түзөт. Бир эле кочкор мүйүз мотивинин 224 варианты, бугунун — 50, 
кыргоолдун — 66 варианты бар жд.у.с. Бул цифралардан көрүнүп тургандай, 
жаныбарлар мотиви көркөм көчөттүк сюжеттердин негизги көпчүлүгүн түзөт. Бул 
негизги элементтердин арасында негизги реалисттик элементтер — төө, ит, жылкы, 
бугу, теке ж.б. бар. 

Көрсөтүп кете турган нерсе, кыргыз искусствосундагы реалисттик мотивдер айрым 
жаныбарлардын сүрөттөрүн толук берүү менен гана байланышпайт. Кыргыз 
искусствосунда мазарлардын дубалдарына түшүрүлгөн сүрөттөр да белгилүү, алар 
жалпак графикада аткарылып, келечексиз болгону менен, таң каларлыктай 
чеберчилик, так жана даана түшүрүлгөн сүрөттүү баяндамалардан турат. Ушундай 
типтеги сүрөттөр аскалардагы сүрөттөрдүн — петроглифтердин байыркы 
манераларынын түздөн-түз өнүгүшү болуп саналат, алар Кыргызстандын 
искусствосунда эң байыркы доорлордон — коло жана сак доорунан бери жашап 
келатат. Кыргыз оймо-чиймеси абстракттуу форма жаратуучулук болбостон, баяндоочу 
оймо-чийме болгондугунун фактысынын өзү эле кыргыз декорунун реалисттик 
искусство менен тектештигин ишенимдүү айтып турат. Кыргыз оймо-чиймесиндеги 
айрым сюжеттер искусствонун байыркы үлгүлөрүнүн түздөн-түз жаңырыгы болуп 
саналат. Алсак, мисалы, скиф үлгүсүн туураган бугунун фигурасы өтө көркөмдүү келет, 
ал эми күндүн сүрөтүн берген көркөм көчөт XI—XII кылымдарда кеңири тараган 
розетканы кайталайт, кыргоолдун сүрөтү V—XII кылымдардын карапасындагы 
сюжеттерге окшош ж.б. көптөгөн д.у.с. 

Оймо-чийменин семантикасы ого бетер эски. Мисалы, күндүн бетине кочкордун 
башы тартылып, айкалыштырылган сүрөт кызыгаарлык. Кочкор эң байыркы тотем, ал 
күн культу менен байланыштуу болгон. Муну академик Н. Я. Марр лингвистикалык 
материалдын негизинде көрсөткөн. Кыргыз оймо-чиймесинде Н. Я. Маррдын бул 
жобосу сүрөттөрдөн өзүнүн далилдөөсүн табат. 

Кыргыз оймо-чиймесинде биз ошондой эле кошуна элдердин таасирлерин, түндүк 
бугунун мүйүзүнүн жана кайыктын сүрөтү түрүндөгү алгачкы мекен — Енисей 
жөнүндөгү эскерүүлөргө чейинкилерди жолуктурабыз. Кытайдын таасири тао-тье бет 
кебинин модификациялары түрүндө көрүнөт, Иран менен Орто Азиянын таасири 
жогоруда көрсөтүлгөн исламдын жана исламга чейинки искусствонун көрүнүштөрү 
түрүндө байкалат. Айрым бир сюжеттерден биз, а түгүл будда жана христиан 
иконографияларынын таасирин көрүүгө даярбыз, мисалы, ал балдардын жана үйдүн 
колдоочусу мифтик кудай Умайдын образынан көрүнөт. 

Мына ушулардын бардыгы байыркы ири цивилизациялардын кыргыз 
искусствосуна кошкон чоң маданий салымы жөнүндө айтып турат. 

Жогоруда айтылгандардан негизги үч корутунду келип чыгат: 



1. Кыргыз элинин искусствосу кыргыз элинин тарыхы кандай байыркы болсо 
ошондой эле байыркы, ошондуктан анын башатын б.з.ч. II миң жылдыкка, ал эми анын 
гүлдөп-өнүгүшүн б.з. VI—VIII кылымдарына таандык кылса болот. 

2. Кыргыз элинин искусствосу ар түрдүү эл аралык байланыштардын чөйрөсүндө 
өнүккөн, ошондуктан ал өтө бай маданий мураска ээ. 

3. Азыркы кыргыз искусствосунун өнүгүшүндө кыргыз элинин бул бай маданий 
мурасы сүрөтчүлөрдүн, жалпы эле искусство кызматкерлеринин көз жаздымында 
калбашы керектиги өтө табигый нерсе. Мына ошондуктан, биздин көз карашыбызда, 
сүрөтчү Я. 3. Штоффер туура жолду тандап алган. Эгерде ал «Айчүрөк» операсынын 
декорациясында этнографиялык материалдардын эң мыкты синтезин берген болсо, 
«Көкүл» операсынын декорациясында кыргыз улуттук искусствосун байытуунун жаңы 
жолун тапкан. Бул жаңы жол ушул макалада жалпы белгилери боюнча гана сөз болгон 
көркөм-сүрөт искусствосу жагындагы кыргыз элинин бай маданий мурасына таянат. 

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН БАШАТЫ 
(Труды ИЯЛИ Кирг. филиала АН СССР, вып. 1,1944, 79-84-6.) 

 
Байыркы мезгилде кыргыздардын байыркы түрк руна (Орхон-Енисей) жазуусунун 

кыргыз вариантында жазылган адабияты болгону кеңири белгилүү эместир. Сөз 
Минусин ойдуңунда, Тува Республикасында, Абакан, Уйбат, Юса ж.б. дарыялардын 
бойлорунда табылган кыргыз ак сөөктөрүнүн бейиттериндеги көп сандаган эстелик 
жазуулар жөнүндө болуп жатат1. 

Бул эстеликтеги жазуулардын котормосун биринчи жолу В. Радлов басып 
чыгарган2, кийинки басылмалар С. Маловго таандык3. «Вестник древней истории» 
басылмасында жарыяланган С.Киселевдин котормосу анчалык жеткилең чыккан 
эмес4. Бул эстелик жазууларды басып чыгаргандарда жана Чыгыш тарыхчыларынын эң 
ириси акад. В. В. Бартольддо бул эскерилген тексттердин кыргыздарга таандык экени 
жөнүндө күмөн болгон эмес5. 

Башка бир окумуштуулар бул маселе боюнча башка көз карашты тутушат. Алсак, 
профессор К.Юдахин бул эстелик жазуулар жөнүндө мындай деп жазат: «Эгерде 
тарыхтын болжолдуу маалыматтарына негизденсек жана енисейлик белгилүү 
жазууларды кыргыздардыкы деп кабыл алсак, анда кыргыз жазуусунун алгачкы 
эстеликтерин болжол менен биздин замандын VII кылымына таандык кылууга болор 
эле. Бирок бул эстелик жазууларды азыркы кыргыз тили менен жакындаштыруу үчүн 
лингвистикалык маалыматтар жок»6. 

Бул көз карашты И.Батманов да тутунат, ал байыркы енисейлик эстелик 
жазуулардын кыргыздардын тили менен байланышы жөнүндө маселе «али биротоло 
толук чечиле элек» деп билдирет7. 

Енисейлик эстелик жазуулардын кыргыздарга таандык экендигинен 
лингвисттердин күмөнү бир жагынан туура Чындыгында да, байыркы кыргыз эстелик 

1 Изилдеп-үйрөнүү тарыхын жана библиографияны төмөнкү атайын басууга даярдалган эмгегибизде 
баяндаганбыз: «Социально-экономический строй древнетюркского общества». 
2 W.Radloff. Altürkischen Inschriften dor Mongolei, III, СПб., 1895. 
3 Мисалы, кара: С. Малов. Новые памятники с турецкими рунами. Жыйнак «Язык и мышление», т. VI—VII, 
Л., 1936. 
4 Кара: «Вестник древней истории», №1,1940; сал: «Вестник древней истории» №3—4,1940. 
5 В.Бартольд. Киргизы. Фрунзе, 1942, стр. 3 5. 
6 К. Юдахин. Киргизско-русский словарь. М, 1940, стр. 6. 
7 Кара: И. Батманов. Грамматика киргизского языка, вып.1, Фрунзе, 1939. 



жазуулары азыркы кыргыз тилинен айырмаланат. Бирок мында кеп эстелик 
жазуулардын тили — түрк ак сөөктөрүнүн адабий тили болгондугунда турат, бул 
адабий тил Моңголияда түрк кагандыгында иштелип чыгып, ошол маалда түндүктүн 
гана эмес, Енисейдин кыргыздарынын, ошондой эле, батышта Жети-Суудагы түрк 
урууларынын арасында да кеңири тараган. Атап айтканда, Кыргызстанда Талас 
өрөөнүндө, Беш- Таш өзөнүнө жакын жердеги бейиттерде ошол эле байыркы түрк 
адабий тилиндеги эстелик жазуулар табылган8. Ал гана эмес, Нелди өзөнүндө (Талас 
өрөөнү) табылган кербен башынын жол көрсөткүч таякчасындагы байыркы түрк руна 
жазуусунан биз чыгыш түрк вариантынын ошол эле адабий тилин жолуктуруп 
отурабыз9, жергиликтүү диалектилерден айырмаланып, бул адабий тилдин мүнөздүү 
өзгөчөлүгү — биринчи «ж» нын ордуна «я» жана «й» тамгалары колдонулгандыгында, 
мындан башка да бир катар фонетикалык өзгөчөлүктөрү бар. VI—VIII кылымдардагы, 
б.а. биз эскерген Таластагы эстелик жазуулар таандык болгон мезгилдеги батыш 
түрктөрүнүн, алардын ичинде кыргыздардын да тили, биз атайын эмгегибизде 
көрсөткөндөй, сөз «ж» менен башталган тил болгон, ал эми адабий тилде биз чыгыш 
түрктөрүнүн диалектисин байкайбыз10. Мына ушулардын бардыгы адабий тилдин 
фонетикалык өзгөчөлүгү енисейлик эстеликтер кыргыздарга таандык деген жобого 
каршы далил боло албайт. 

Адабий тил көп учурда элдик говорлор менен диалектилерди чагылдырбай 
турганы жакшы белгилүү. Ошондуктан, енисейлик жазууда текст жазылган адабий тил 
менен кыргыз тилинин байланышын тануу жарабайт. Акырында келип, Енисей эстелик 
жазуулары кыргыз тилинин түпкү теги болгон эмес деп так кесе айтуу үчүн биз али 
кыргыз тилинин тарыхын начар билебиз. Атап айтканда, азыркы кыргыз тилинде 
(кыргыз тилинин вокализми)11 сөздүн акыркы үнсүз тыбышынын түшүп калышы, жакут 
тилиндегиге окшоп, азыркы кыргыз тилинин байыркы тил экендигинин жана анын 
енисейлик эстеликтердин жазуусунан өсүп чыгышы мүмкүн экендигинин далили боло 
алат. Жакут тили жаатында С. Малов тарабынан көрсөтүлгөн12. 

Тарыхый далилдер жана Енисей эстеликтериндеги жазуулардын өзүнүн мазмуну да 
алар байыркы кыргыздарга таандык болгонун жетишерлик ишенимдүү ырастап турат. 
Башка сөз менен айтканда, енисейлик эстелик жазуулардын тексттеринин авторлору 
кыргыздар болгон жана ал жазуулар ташка сабаттуу чекмечилер тарабынан 
түшүрүлгөн деп айтса болот. 

Бул тексттер баяндалган адабий тилге байланыштырбай, Минусин аймагындагы 
байыркы кыргыздардын эстелик жазууларын байыркы кыргыз адабияты катарында 
кароо керек. 

Бейиттеги кыска эстелик жазууларды байыркы адабияттын үлгүсү катарында 
кароого болобу? — деген суроо туулушу мүмкүн. Биздин көз карашыбызча болот жана 
ошондой деп каралууга тийиш. 

Чындыгында да, биз төмөндө буга токтолобуз, Енисейлик эстелик жазуулар өзүндө 
белгилүү бир баянды камтып турат жана алар көп учурда көркөм формага ээ, аларда 

8 Кара: С. Малов. Древнетюркские надгробья бассейна р. Талас. Извест. ИОН, №1,1929. Ушунда эле 
маселенин адабияты да бар. 
9 Бул тексттин басылышын жана табылганын С. Малов жана М. Массон тарабынан жазылышын кара: 
Материалы Узкомстариса, 6—7, Л., 1929. 
10 А. Бернштам.О древнейших следах жекания в тюрксих языках Средней Азии. Жыйнак «Памяти акад. Н. 
Я. Марра», Л., 1939. 
11 И. Батманов. Грамматика киргизского языка, вып.,1, Фрунзе, 1939, стр. 35 ж.к.б. 
12 Сал.: Вестник Академии наук, №5—6,1941, стр. 63. 



образдуулук, салыштыруулар, метафоралар бар, алардын көпчүлүгү уйкаштыктардан 
турат. Ошентип, иш жүзүндө да, формалдуу түрдө да бизге аларды адабий үлгүлөргө 
таандык кылууга укук бере турган белгилер бар. Мына ушулардын бардыгы түйүлдүк 
түрүндө болуп, бейит үстүндөгү эпитафиянын бир түрдүү структурасы менен маталып 
турат, ошондой болсо да биз мындан адабий чыгармачылыктын түйүлдүгүн көрүп 
турабыз. Айрым бир үлгүлөрдүн негизинде биз сунуш кылган жобону ырастоого 
аракеттенип көрөлү. 

Сыртынан кыргыз эстелик жазуусу бир түрдүү көрүнөт. Ал эки бөлүктөн турат. 
Биринчисинде маркум тирүүсүндө ээ болгон, бирок «толук убайын көрө албай кеткен» 
(«бюкмадым») байлык, жыргалчылык жөнүндө айтылат. Экинчисинде, ал байлыгынан, 
туугандарынан «айрылганы» («адырылдым») б.а. өлгөнү, маркумдун социалдык 
чөйрөсү жөнүндө айтылат. 

Бул жагынан мүнөздүү келген Барлык өзөнүндөгү бейиттеги эстелик жазууну кел- 
тиребиз:13 

«Тенгридаки кюнка ердаки элимка бюкмадим,  
Куйда кунчуйымка озда оглымка адырылдым» 
«Теңирдин, күндүн, жерим менен элимдин убайын көрбөй кеттим,  
Кунчуюмдан (канышамдан), уулдарымдан айрылдым». 

Бирок мындай эстелик жазуулардын ичинде адабий образга атаандаштык кыла ала 
турган айрым саптар бар. Буга мүнөздүү төмөнкү мисалды алып көрөлү: «алтунлыг 
кюмюшлиг элим — менен алтын-күмүштөй элим», «Тенгри эль — теңир эли», 
«Тенгридаки күнгө, ердаки элимка бюкмадым — мен асмандагы күндүн, жердеги 
элимдин убайын көрбөй кеттим». 

Башка бир текстте ааламдын элеси тартылат: «Көк теңгрида күн ай эрима ета 
сизима адырылдым — көк асмандагы күн менен айдан, жеримден, силерден 
айрылдым». 

Мындай мисалдарды көп келтирсе болот: алар сейрек эмес. 
Келтирилген мисалдар авторлор текстти белгилүү бир адабий түргө келтирүүгө 

умтулганын жетишерлик ачык айтып турат. Мындай умтулуу нерсени өтө жасалгалап 
көрсөтүү ыгы менен гана чектелип калбайт. 

Айрым эстеликтерден биз мифтен, эпостон алынган эпикалык архаизмдин изин 
сактап калган цитаталар сыяктанган саптарды жолуктурабыз. Мисалы, Алтын-Көл 
эстелик жазуусу ушундай14. Мында маркумдун урук-тукуму барс менен салыштырылат, 
маркум өзү күчтүү, көзгө атар мерген, эр жүрөк, элинин салтын ыйык туткан адам 
катары мүнөздөлөт. Акыркы сыпаты текстте келтирилген төмөнкү макал менен 
ырасталат: «Инилиг бори уча, барс — адырымай итю — инилери бар бөрү аларды 
таштай качып кутулат, барс эчкимди таштап кетпес». Айтмакчы, бул эстелик жазуу — 
кыргыз адабиятында чагылып калган эң байыркы макал экенин белгилейбиз. Маркум 
өз элинин көп сандаган душмандары менен болгон салгылаштарда курман болгон 
баатыр катарында мүнөздөлөт, анын өз уругу болшарга байлык алып келгени эс- 
керилет. Алтын-Көл эстелик жазуусу маркумду баатыр катарында айтат. 

Белгилеп кете турган нерсе, Алтын-Көл эстелик жазуусу өзүнүн адабий насили 
менен айырмаланып, башка тексттерден сөздөрүнүн оригиналдуулугу, сүйлөмдөрдүн 
түзүлүшү жана сюжети жагынан өзгөчөлөнүп турат. Алтын-Көл эстелик жазуусу — 

13 W.Radloff. Көрс. чыг., стр. 307 ж.к.б. 
14 W.Radloff. Көрс чыг., стр.332 ж.к.б. 



эпи1салык баяндын ачык үлгүсү. Кызык нерсе, Алтын-Көл эстелик жазуусу бул текстте 
Тибетке барган элчилилик жөнүндөгү конкреттүү тарыхый окуя эскерилгендиктен, 
кыргыздар Тибет менен байланышта болуп турган VIII к.дын экинчи жарымына 
таандык кылынышы мүмкүн. Мындан эртерээктеги мезгилге таандык болушу да 
ыктымал. Алтын-Көл эстелик жазуусу — анын датасы же ары же бери кеткенине 
карабай, эпикалык мүнөздөгү эң байыркы текст, ал «кенже адабияттын» же «ата-
бабалардын керээзи»15 — макалдардын байыркы элдик түрү болуп саналат. Ушул көз 
караштан алганда Болшар уруусунун башчысы Эренг-Улугдун урматына коюлган 
Алтын-Көл эстелик жазуусу кыргыз адабиятынын тарыхчысы үчүн өтө кызыгарлык 
табылга. 

Байыркы кыргыз эстелик жазууларында метафора сыяктуу адабий элементтер да 
жок эмес. Бул жагдайда төрт аяктуу жана сегиз аяктуу — «төрт адаклыг, сегиз адаклыг» 
малды эскерген фраза Мүнөздүү келет. 

Атайын илимий адабиятта мурда көрсөтүлгөндөй, «сегиз адаклыг» дегенибиз — 
метафоралык образ. Ал метафора чыгыш адабиятында жылкынын күлүктүк сапатын 
гиперболалык түрдө сүрөттөөдө колдонулат. 

Акырында келип, авторлордун жалпы стилистикалык ыктарын белгилей кетебиз. 
Дээрлик бүт бардык тексттердин уйкаштыктардан турарын ишенимдүү түрдө айтууга 
болот.  

Байыркы түрк тексттери уйкаштыктардан турарын биз Моңголияда табылган 
байыркы түрк эстеликтери жөнүндө жазган өз эмгектерибизде белгилегенбиз. Күл- 
Тегиндин урматына коюлган эстеликтеги байыркы түрк жазуусундагы айрым 
уйкаштыктарга Ф. Корш өзүнүн «Древнейший народный стих турецких племен»16 деген 
макаласында көңүл буруп кеткен. Ырасында да, эгерде байыркы кыргыз эстелик 
жазууларынын саптарын тийиштүү түрдө жайгаштыра турган болсок, алар бүт бойдон 
уйкаштыктардан турган болуп чыгат. Мындагы ар бир фраза так, жоокерлик буйрук 
стилинде түзүлгөн, бирок, айрым бир учурларда лирикалык маанайдагы саптар да 
учурабай койбойт. 

Мүнөздүү бир нерсе, X к. автору Абу Долеф «кыргыздарда кыраат менен айтылчу 
сөздөрү бар, алар аны табынуу учурунда пайдаланышат» деп белгилеген17. 

Ырлардын уйкаштыгы ар түрдүү келет. «Манас» эпосундагыга окшош жети муундуу 
жана сегиз муундуу ырлар учурайт. Айрым жазуу эстеликтеринде уйкаштыктар менен 
бирге жалпы ыргактан чыгып, ырдын силлабикалуу болуп көрүнгөнсүгөн ыраатын 
бузган саптар учурайт18. Ф. Корш өтө байыркы («түбү түрк») жети муундуу ыр азыркы 
кыргыздарга мүнөздүү экенин, ал эми байыркы кыргыздардын мекенинде жашаган 
азыркы тургундары (абакандыктар, карагастар) үчүн ырдын бул формасы белгисиз 
экенин белгилейт. Кошумчалап кете турган нерсе, Ф. Корш энклитиканы азыркы 
кыргыз ырынын мүнөздүү белгиси катары карайт. Энклитика байыркы кыргыз 
эпитафиясына да мүнөздүү19. Ички уйкаштыктары бар эстелик жазуулар байкалат, 
аллитерациянын издери да бар. Кээде толук бир сап менен жалгыз бир татаал сөздүн 

15 В. Гордлевский. Замечания на «Пословицы кумыкскихтатар», изданные Н. А. Фалевым Записки 
Восточного отделения Русского Археолоплческого Обгцества, т. XXV, 1921, стр. 90. 
16 Записки Восточного Отделения Русского Археологического Обгцества. т. XIX, стр. 61—64. Сал: стр. 138 
ж.к.6. 
17 В. Бартольд . Киргизы.Стр. 34. 
18 Сал.: Ф. Корш. Көрс. чыг., стр. 148,150. 
19 Ошондой эле, стр. 144. 



уйкашканы да мүнөздүү келет. Ысымын айтып жеке кайрылуу адатта ырдагы 
уйкаштыкка кирбейт. 

Енисейдеги эстелик жазуулар Моңголиянын байыркы түрк эстелик жазууларынан 
өзүнүн түзүлүшү да, тили жана мазмуну боюнча да айырмаланат. Алар өзүнүн 
жергиликтүү мүнөзү ачык байкалып турган жазылышы жана бир кыйла архаикалык 
белгилери менен да айырмаланат. Изилдөөчүлөр мурда эле көрсөтүшкөндөй, 
енисейлик эстелик жазуулар VII кылымдын орто ченинде, а мүмкүн экинчи жарымына 
таандык кылынса, ошол эле убакта, бирөөнү кошпогондо, моңгол эстелик жазуулары 
VIII кылымга жакын ченден эрте эмес мезгилге таандык кылынып жүрөт. 

Экинчиден, енисейлик эстелик жазуулар палеографиялык жана стилистикалык 
жагынан таластык тексттер менен бир кыйла жакын байланышта турат жана 
Моңголиянын байыркы түрк эстеликтеринен айырмаланып, аны менен бир бүтүн топту 
түзүп тургансыйт. Бул көрүнүш Енисей кыргыздарынын ошол байыркы доордогу Жети-
Суу уруулары менен болгон байланышы аркылуу түшүндүрүлөт, бул жөнүндө 
тарыхчыда жетишерлик маалыматтар бар. 
 

Енисейдеги алда канча эртерээктеги эстелик Бегре эстелик жазуусу. Анын сюжетине 
карап датасын да так белгилөөгө бөлөт20. Бул текст, Радлов боюнча, 648-жылга 
таандык21. 
       Төрапа Ичракинин урматына коюлган бул эстелик жагуу (648) кыргыз элинин датасы 
белгилүү болгон алда канча байыркы. адабий тексти жана СССР элдеринин эң байыркы 
адабий тексттеринин бири болуп саналат. 

Мен — Төр-апа Ичракимин. 
 Жыйырма беш жашымда ага,  
ини Канышамдан айрылып, муңга баттым!  
Мен силерди, ай, күнүмдү көрбөс болдум  
Үч оглумдан айрылып, 
Убайларын көрбөй кеттим Кайрат кылгыла! 
Сегиз аяк тулпар минип, 
Узак жолдо көп жортуулдадым 
Кантейин, эми ал да бүттү! 
Жеримден, ичер суумдан айрылдым 
Будунумдан, үй-бүлөмөн, кадаштардан айрылып 
Кайгы менен кеттим силерден, 
Элим, ханым менен бирге ыракаттанып, 
Көрөр күнүм калбады! 
Ошондуктан өзүмө эстелик орнотуп, кеттим азып.  
Кайын журтумдан, байлыгымдан, Эштеримден айрылдым 
 
Жыйырмы беш жашымда табгач ханына бардым! 
Эрлерим үчүн алтын, күмүш келтирдим, 
Элиме күч-кубат коштум. 
Жети бөрү өлтүрдүм, 

20 W.Radloff. Көрс. чыг., стр. 314 ж.к.б. 
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Барс, көкмөккө кол барбады! 
 

Келтирилген тексттерден көрүнүп тургандай, эстелик жазуу уйкаштыктардан турган 
ырга окшошуп кетет. Ырдын түзүлүшү эстелик жазуунун милдетине жооп берет, бир 
жагынан, ал лирикалуу да, экинчи жагынан, патетиканы сактоо менен, тигил дүйнөгө 
кетип жаткан маркум баатыр Төрапа Ичракинин атынан жаратылыш, жашоо-турмуш, 
үй-бүлө, мамлекет жана кошуун менен коштошуу сөздөрү билдирилет. 

Дагы бир эстелик жазуу Енисей кыргыздарында жомокчу-акындардын бар 
болгонун билдирген кызыктуу габарды камтып турат. Алсак, Уюк Архандагы 
эстеликтеги уйкаштык менен берилген жазууда акын жөнүндө эскерилип, эстелик 
жазуу акындын өз атынан айтылган22. Ал текст төмөнкүчө: 

 
 

«Беш матыбыз, 
шадымыз,  

Элим Чэндем адырылдым! 
Эр эрдемим  

Эбимиз ачда бен! 
Эр эрдемим акун  

Эр атым Яш Акун бен!» 
 
       Биз мында аллитерация менен катар калган башка эстелик жазуулардагыдан 
айырмаланып, өзгөчөлүү уйкаштыкты байкайбыз. Ыр азыркы акын жомокчулардын 
баяндоо манерасына бир кыйла эле жакын (айрыкча кенже эпос «Мендирманды» 
айтканга)23, мында уйкаш саптан кийин уйкаш эмес сап кетет, муну, биз жогоруда 
белгилегендей, Ф. Корш кыргыз ырынын мүнөздүү белгиси деп эсептейт. Сөзмө-сөз 
которгондо текст төмөнкүчө айтылат: 

Беш азаматтан, 
Шадыбыздан, 
Чэне элимден 
Айрылдым 
Үйүм Ачда еди 
Айтылуу акынмын мен, 
Жаш Акын — ардак атым менин! 

Эстелик жазуулар атактуу адамдардын бейиттерине гана коюлаарын эске алсак, 
элдик ырчынын бейитине коюлган эстелик маркумдун чоң акын экенинен кабар берет, 
байыркы замандарда кыргыздарда акындар чоң урматка ээ болушкан. 

Байыркы кыргыз эстелик жазуусунда «акун» деген сөз турганын белгилеп кетемин, 
ал мыйзам ченемдүү түрдө азыркы кыргыз тилиндеги, ошондой эле башка түрк 
тилдериндеги да «акын» деген формага өткөн; бул, мисалы, «катун» сөзүнүн азыркыча 
«катын» формасына өткөнүнө окшош. 

Келтирилген мисалдар стилистика жагындагы да, мазмун жагындагы да бардык 
мүмкүнчүлүктөрдү ачып көрсөтүп берди дегенден алыспыз. Азырынча филологдордун, 
лингвисттер менен тарыхчылардын изилдөөлөрүнүн предмети гана болгон бул 

22 W.Radloff. Көрс чыг., стр. 305. 
23 Mendirman. Ajtuucu Brьsmendijev Ş.Tyzyycy Tatьbekov M. Frunze, 1941. 



тексттер адабият таануучунун изилдөөсүнүн предмети да болорунда шек жок. Буга 
бардык байыркы кыргыз тексттерин басып чыгаруу жардам бере алмакчы. 

Бирок, биздин көз карашыбызча, жогоруда келтирилгендер кыргыз адабиятынын 
тарыхын енисейлик эстелик жазуулардан, атап айтканда, Бегренин текстинен — 648- 
жылдан баштоо керек деп айтууга толук жетиштүү боло алат. 

Биз макалыбызды төмөнкүдөй корутунду менен аяктамакчыбыз: Орхон 
түрктөрүнүн адабий тилинин таасири астында түзүлгөн, байыркы түрк тилинде 
жазылган Енисейдеги байыркы кыргыз эстелик жазуулары адабий образдарды, 
метафораларды, эпикалык цитаталарды, адабий гиперболаларды камтып турат, б.а. 
алардан адабий стилистиканын изи ачык эле байкалат. 

Байыркы кыргыз тексттеринин уйкаштыктардан турары шексиз, ал эми алардын 
бир бөлүгү түзүлүшү жана сюжети боюнча эпоско окшош келет. 

Мына ушул корутундулардын негизинде енисейлик эпитафияларды кыргыз 
адабиятынын эң байыркы үлгүсү катарында кароо керек. 

 



КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЭЛ АРАЛЫК ЖАНА АСКЕРДИК МАМИЛЕЛЕРИ 
ТАРЫХЫНАН 

(Изв. Кирг. ФАН СССР, 1945, вып. 1,105-113-6.) 
«...» Бул макаланын башына тема катарында коюлган маселеге тар мааниде 

кароого болбойт. Эл аралык мамилелерди тар алкактын чегинде түшүндүрүү туура 
эмес болор эле, ошондуктан мен Чыгыштын эл аралык мамилелеринин тарыхында 
кыргыз элинин ордун жана ролун аныктоо милдетине керек болгондон бир аз 
кеңирирээк токтолмокчумун. 

Азыркы, айрыкча советтик тарых илими тарыхый процесстерди чектелүү түрдө 
кароодон баш тартты. Маркстик-лениндик историография (тарыхграфия) чоң 
маселелердин туура чечилиши аларды эл аралык масштабда кеңири кароого 
байланыштуу болорун көрсөттү. Бул тезис Батыш тарыхы үчүн кандай туура болсо, 
Чыгыш элдеринин тарыхы үчүн да ошондой эле туура, анткени байыркы айрым 
мезгилдерде Батыш менен Чыгыштын мындай байланыштары бир канча жолу кыйын-
кыстоо мамилелерди башынан кечирген. 

Ырасында да, б.з. IV—V к. болуп өткөн Чыгыш менен Батыштын кул ээлөөчүлүк 
системасынын кризиси, б.а. Кытайдагы Хан жана Цзин династияларынын, сасанилер 
Иранынын, Жер ортолук деңиз бойлорундагы антик кул ээлөөчүлүк системанын 
кризиси Элдердин улуу көчү деген аталышта белгилүү болгон көчмөн уруулардын 
кыймылы менен бир катар жүргөн. 

Кул ээлөөчүлүк түзүлүштүн кыйрашы жана феодалдык түзүлүштүн пайда болушу — 
Пекинден Лютецияга чейинки, Чыгыштагы 380-жылдардан Батыштагы 470- жылдарга 
чейинки мезгилдеги бир бүтүн дүйнөлүк процесс болгон сыяктуу, Элдердин улуу көчү 
да Улуу кытай дубалы ченден башталып, Борбор Азия менен Жети-Суунун 
талааларында жетилип, Тянь-Шандан Пиренейге чейин созулуп кеткен, ал кыймыл 
б.з.ч. 55-ж. гунну шанүйү Чжи-Чжинин жетекчилиги менен башталып, 453-ж. ошол эле 
гуннулардын шанүйү Атилла менен аяктаган. 

Азиянын тарыхында анын кайсы бир бөлүгү же анын кайсы бир эли толук түрдө 
тарыхый процесстен жана эл аралык мамилелерден сыртта калбаган бир да мезгил 
болбогонун унутуу жарабайт. А түгүл 1904-жылдагы Англиянын Тибет менен келишими 
сыяктуу жасалма чарадан улам, Руирдин пикири боюнча, Тибет «элден безип жалгыз 
калган мамлекетке айланып, ал өзүнүн ушундай аракетсиз абалында жашоосун уланта 
берген» учурда да, чындыгында ал келишим Тибетти андай абалда жашоого матап 
тура алган эмес: Тибеттин теократиялык бийлиги жана анын ргиальпосу (сөзмө-сөз — 
«рухий падышалары») ламаизм аркылуу Лхасадан Азиянын көптөгөн элдеринин 
жарандык бийликтерин рухий жактан нечен жолу башкарууга жетишип турган. Жаңы 
тарыхты айтпай эле коёлу, байыркы жана орто кылымдардын тарыхы кеңири эл 
аралык мамилелер жөнүндөгү биздин тезисибизге сан жетпес көп ырас- тоолорду бере 
алат. 

Чыгыш элдери калыптанып, алгачкы уруу союздары түзүлүп жаткан мезгилдеги 
Чыгыштын тарыхый терең байланыштары азыр жетишерлик ачык байкалууда. Азыркы 
изилдөөлөр Чыгыштын меридиан боюнча этногенетикалык байланыштары болгонун 
көрсөтүүдө. Чыгыш Урал уруулары өздөрүнүн түпкү тегинде арал-каспий звеносу 
аркылуу Афганстандагы Гильменд көлүнүн аймагы менен гана байланыштуу 
болбостон, Ява аркылуу Малай архипелагына чейин жеткен, ал эми маселенин 
чечилиши жана проблеманын башаты австралотаануу этнографиясында жатат. Жак де-
Морган Египеттин династиялык доорго чейин Алдыңкы Азиянын зор таасири астында 



калыптанганын талашсыз далилдеди, ал эми ошол эле Алдыңкы Азиядагы хетт 
урууларынын тили, өзүнө окшоштукту Н. Я. Маррдын изилдөөлөрү боюнча, XIX к. 
Кастрен, XX к. Анучин тарабынан изилденген Сибирдин палеоазиялык тилдеринен таап 
отурат. 

«Улуу жибек жолу» Кытай менен Римди гана байланыштырып тим болбостон, 
алардын ортосунда жаткан ондогон элдерди — байыркы Синьцзяндагы 
шаарамлекеттерди, Тянь-Шандын көчмөн урууларын, Согдунун бекемделген конуш 
жайларын, тиштүү дубалдары бар Парфия менен Иранды, Кичи Азиядагы Дур, 
Индиядагы Таксил тибиндеги эллиндик Азиянын кийинки шаарларын ж.б. д.у.с. 
байланыштырып турган. Бул «жибек» жол соода жолу гана болбостон, ошондой эле 
байыркы элчилердин да, биринчи кезекте кытайлык элчиликтин — б.з.ч. II к. Чжан 
Цзяндан тартып б.з. VII кылымындагы Сюань Цзанга чейинки элчилердин жолу болгон. 
Бул эл аралык мамилелердин да жолу болгон. Ал бир катар жүз жылдар бою 
былкылдабай тура берген, кийин Элдердин улуу көчү түндүгүрөөк ченден өтүп, өз ара 
мамилелердин жаңы жолуна негиз салган. Атилланын ата-бабалары Сыр-Дарыяны 
бойлой кеткен, кийин алардын артынан согдулуктар (Крымда Судак оторун калтырган) 
Крымга чейин жеткен жол менен кийинчерээк батыштан элчилер келе башташкан: VI 
кылымда түрк каганына Византиядан Земарх, XIII —XIV кк. Рубрук, Марко Поло, Плано 
Карпини, Клавихо ж.б. келишкен. Ушул эле жол менен Азияга Россиянын темир жолу 
созулуп, Ленин айт1сандай, бул аймакты капитализм үчүн биротоло ачып берген. 
«Жибек» жолуна караганда Түндүк маршрут азиялык саясаттын эйкуменин кеңейтип, 
түндүк урууларын түштүгүрөөктө жүрүп жаткан жигердүү тарыхый процесске тарткан. 
Азиялык саясаттын эйкуменинин түндүк чек арасында орун алып турган элдерге 
кыргыздар да таандык болгон; кыргыздар өздөрүнүн алгачкы тарыхында азиялык 
антик дүйнөсүндөгү дүркүрөгөн окуялардын аныктоочусу эмес, аларды чагылтып гана 
турган. Кыргыздардын өзүлөрү борбор азиялык гуннулар жана сянбилер менен түндүк 
уруулар союзу — динлиндердин аргындашуусунан келип чыккан. 

Байыркы Кытай өзүнүн түндүктөгү көчмөндөрүнүн үстүнөн divide et impera усулуна 
таянып бийлик жүргүзгөн. Гунну мамлекетин ал ушундай жол менен бузуп, бөлүп 
салган, бирок бул саясат Түндүккө жеткен эмес, ал жактагы уруулар Кытайга каршы 
күрөшкө биригишкен болучу. Гунну шанүйү Чжи-Чжи Енисейдеги байыркы 
кыргыздардын арасында колдоо тапкан. Кыргыздар өзүнүн саясый тарыхын б.з.ч. I 
кылымда коалициянын курамында баштаган жана бул коалициянын ичинде андан 
ары, Саян-Алтай тоо кыркалары — «Улуу кыргыз дубалынын» сактоосу астында 
Енисейдин бойлорундагы өз жайыттарын ийгиликтүү коргогон жоокер элге айланган. 
Чжи-Чжинин кыймылы кыргыздарды Батыш менен байланыштырган. Биздин 
замандын биринчи кылымдарын археологдор Енисейдин маданий эстеликтериндеги 
птолемейлик Египет шаары — Фаюмдун өлүк көмүү ырым-жырымынын таасири менен 
белгилешет, бул ырым-жырым боюнча, өлүктүн жанына анын сүрөткө тартылган бет 
кебин кошо коюшкан, бул салт этрускилер менен римдиктердин ата-бабаларынын 
өлүктүн бет кебин түшүрүп алышканына окшош болгон, кийин бул бет кептерден 
реалисттик рим портреттери жаралып, бул бет кептердин кайталанышын Шлиманн 
Кичи азиялык Трояда ачкан. Керчте ушундай бет кеп Боспор падышасы Рескупориддин 
бетинен түшүрүлүп алынган. 

Ошол эле мезгилдеги Енисей аскалары өзүндө байыркы Ирандын, атап айтканда, 
парфияндык Ирандын тематикасы менен сюжеттерин камтып турат ассирия-
ахеменилик барельефтердин, парфян коропластикасынын, сасанилер торевтикасынын, 



кытайлык «реалисттик символикалардын» тажрыйбасы менен байыган бул сюжеттер 
кийин таштан металлга өткөн. Эгерде байыркы көөнө мезгилде кыргыз жергеси саясый 
жагынан караганда сырттан алуу менен чектелген өлкө болсо, маданият жагынан 
сыртка чыгара турган асылдыктары бар өлкө болгон. Муну менен Эски жана Жаңы 
дүйнөнүн көптөгөн изилдөөчүлөрү макул болушууда Кыргыздар байланышта турган 
көчмөн түрктөр Кытайдын, айрыкча Хан династиясы доорундагы маданиятына 
көптөгөн таасирин тийгизген; искусстводогу өзүнүн реализми менен Кытай 
көчмөндөргө милдеттүү, бирок көчмөндөр да өз кезегинде Кытайдан эл аралык 
мамилелердин маданиятын үйрөнүшкөн. Гуннулардын шанүйү Модэнин карып калган 
император аял Гаохоуга жиберген катында дипломатиялык стиль дегендин жыты да 
болгон эмес, ал эми Лаошан Цзи-Юйе шанүйдүн тушунда кытай Чжун Син-Юе б.з.ч. 
174—166-жылдарда биринчи жолу дипломатиялык кат алышып туруу үчүн гуннуларда 
кытай жазуусун киргизип, кат алышып туруу түрүндөгү дипломатиялык тартипти, 
кайрылуунун жана өкүлчүлүктүн атайын титулдарын бекитет. Гуннулардагы бул жаңы 
тартип кыргыздарга белгилүү эмес болсо керек, анткени IX кылымдагы Таң (Кытай 
династиясы) жылнаамасында чагылып калган Яглакар хандын байыркы уйгур ханына 
жиберген кайрылуусу — стиль жагынан Модэнин Гаохоуга жиберген катына окшоп 
турат жана ал б.з.ч. Чжун Син-Юенин дипломатиялык осуятынан али алыс турган эле. 
Мүнөздүү нерсе, VIII кылымдагы Моңголиядагы түрк эстеликтери да Енисейдеги 
кыргыз эстелик жазууларга караганда бир кыйла так структурага жана стилистикага ээ 
болгон, анткени бул стиль VII кылымда кыргыздарда жаңыдан гана жарала баштап, 
алар өз лексикасында сырттан кабыл алууларды жана көчүрүүлөрдү жериген эмес. 

Бизге белгилүү болгон үлгүлөрдөгү түрк документтери XII кылымдагы уйгур 
адабиятында аздыр же көптүр түрдө биротоло иштелип бүткөн болучу, ал биз атайын 
эмгегибизде көрсөткөндөй, кытай үлгүсүндөгү документтерди сын көз менен кайра 
иштеп чыгуунун негизинде жетишилген, бирок «Жер төрөп, көк теңир койгон түрк 
каганы» тибиндеги кайрылуунун эпистолярдык формасы алда канча мурда, VIII к. эле 
белгилүү болгон. 

Адилеттүүлүк үчүн белгилеп кетүү керек, түрк документтериндеги кытайлык 
стилистиканын таасири — божомол эмес, факт; ал Кытайда табылган, кытай 
дипломаттарын сегиз чет жердик мамлекеттер, алардын ичинде уйгурлар менен 
карым-катыш мамилелерине үйрөтүү боюнча атайын жобо менен ырасталып отурат. 
XIV кылымда эле Кытайда түзүлгөн дипломат-котормочулардын институтунда чет 
өлкөлүк дипломатиялык документтердин, атап айтканда, элчилик кагаздарынын кытай 
тилине көчүрүлгөн котормосу окуу китеби катарында пайдаланылган. Биринчи жолу 
Амио жана Клапрот тарабынан белгиленген документтердин арасында (уйгур-кытай 
вариантындагы бул документтер азыр Илимдер академиясынын корреспондент-
мүчөсү С. Е. Малов экөөбүз тараптан басмага даярдалган). Жети-Суудагы Илибалык 
шаарынан чыккан документтер да бар, бул Жети-Суунун, атап айтканда, XV—XVI 
кылымдардагы Кыргызстандын элдеринин дипломатиялык тил менен тааныш 
экендигин далилдеп турат. Иренактын доорундагы енисейлик кыргыздар 
дипломатиялык кат алышууда калмак тилин пайдаланган, мүмкүн калмактар туткундап 
алышкан «бухарлыктар» аркылуу перс тилин да пайдаланышса керек. Кытай үлгүсүн 
кайра иштеп чыгуу менен катар, Кыргызстанга мусулман кеңсе тилинин структурасы 
менен лексикасынын тааныш болгону шексиз, алардын өтө көп сандагы үлгүсү кеңсе 
тилин окутуу жана жетекчиликке алуу үчүн атайын «Инша» жыйнагына топтолгон, бул 
до- кументтер чыгыштаануучу изилдөөчүлөрдүн көңүлүн көп жолу бурган. 



Бул жагынан Өзбекстан бир кыйла бай мураска ээ, алар бир нече жолу басма сөздө 
да чагылган, айрыкча Хива менен Бухаранын орус мамлекети менен болгон 300 
жылдан көбүрөөк мезгилди камтыган мамилелери жагындагы документтер өтө арбын. 
Ал эми орто азиялык хандыктардын ички турмушунун тарыхын жазуу толугу менен 
жергиликтүү архивдердин (Хива хандарынын, жуйбар шайыктарынын ж.б.) 
материалдарына негизделип, аларды изилдөө мезгилсиз каза тапкан профессор Павел 
Петрович Ивановго татыктуу атак алып келген. 

Б.з. VII к. бери тарта кыргыздардын элчилик иштеринин өскөндүгүн, айрыкча 
кыргыздар биринчи элчилигин жиберген Кытай менен болгон элчилик карым-катышын 
эске алсак, алардын бул жагындагы ишмердиги кытай сарайынын таасири астында 
турган деп болжолдоого болот. 

«Ортолук мамлекеттин» байыркы кыргыздарга көрсөткөн өзгөчө жылуу мамилеси, 
баарынан мурда, кыргыздардын бир кыйла зор согуштук күч-кубатка ээ болгондугу 
менен түшүндүрүлөт (бул жөнүндө оозеки чыгып сүйлөгөн сөздөрүбүздө жана басма 
сөздөрдөгү макалаларыбызда көп жолу айтылгандыктан кайрадан токтолуудан бизди 
бошотот). Кыргыздардын жоо-жарагынын күчүн жана согуштагы майтарылбас 
туруктуулугун кытайлар IX кылымда да, XVI кылымда да мойнуна алышкан. 

Кыргыздар ошол кезде урунган курал-жарактары аркылуу согушта күчтүүлүк 
кылган, алар эки миздүү кылычы менен кериктин терисин кесе чабышкан, анын 
терисинен калкан жасашкан. Кыргыздар ошондой эле, туруктуулугу жана куралды 
эпчилдик менен пайдалана билгендиги менен да күчтүү болушкан, аларды буга бала 
чагынан үйрөтүшкөн. Белгилүү болгондой, гуннуларда жоокерди тарбиялоонун 
белгилүү бир тартиби болгон, аны менен кыргыздардын да тааныш болгону шексиз. 
Ал- сак, алты-жети жашка чейинки балдарды кочкорго мингизип, жара менен чымчык 
атууга, кийинчерээк тай минип, майда айбанаттарга аңчылык кылууга үйрөтүшкөн, ал 
эми 15 жашынан тарта жоокер аталып, атчан аскердин катарына кире алган. Ар бир 
жеткинчекти жекече согушка даярдоо тарбиянын негизин түзгөн. Куралды колдонууга 
гана үйрөтпөстөн, жоокердин рухий туруктуулугун да кошо тарбиялашкан. Кыргызда 
салгылаш болордун алдында коркконун билдирген жоокердин башы алынган салт бар 
болгону бекеринен эместир. 

Согуштук курал-жаракты өркүндөтүү ошол мезгилдин маанилүү өзгөчөлүгү болгон. 
Башка көчмөндөрдөй эле, кыргыздар бир нече катар болуп (фаланга) тизилип 
согушуунун ордуна, жеңил атчан болуп согушууну, сол жана оң тараптан чабуул 
коюунун ордуна душманды буктурмага алып кирип талкалоону артык көргөн. Жөө 
салгылашта канжарды колдонууну атчан согушуу ыгына алмаштырган, бул болсо эки 
миздүү кылычты, көпкө узабай бир миздүү узун кылычты пайда кылган. Чакан жаанын 
жеңил жебеси жана соотту даярдоого темирдин кеңири пайдаланылышы бул соотту 
тешип өтө турган жебеси бар оор жааны пайда кылган. Бирок оор жааны колдонуу 
атчан жоокерге ыңгайсыз болгон, бул өз кезегинде, жөө аскерлер менен ыкчам 
кыймылдаган атчан аскерлердин айкалыштырылышын жараткан. 654-ж Судинфан Иле 
суусунда түрктөр менен бетме-бет келип кагылышканда, аскерлердин ортосундагы 
фалангага тушугуп, сол жана оң тарабынан атчан кошуун менен курчоого алынган. 

Кыргыздар согушта ыкчамдыкты капыстан кол салып, сокку уруу менен 
айкалыштырган, мунун максаты, биринчиден, кирелерди армиядан бөлүп салуу, 
экинчиден, чакан-чакан кол менен душмандардын башчысынын чебине сокку уруу 
болгон. 



Кыргыздар ландшафттын өзгөчөлүгүнө өтө чоң маани беришкен, мындагы 
позициялык ыңгайлуулукту душмандардын эсесине өз пайдасы үчүн билгичтик менен 
пайдаланышкан. Мындай ландшафтты пайдалануу Тянь-Шанда көз каранды эместик 
үчүн жүргүзгөн күрөшүндө кыргыздарга чоң ыңгайлуулуктарды берип, адыр-будур 
жерлер алардын ишенимдүү жардамчысы катары кызмат кылган. Кыргыздар Тянь-
Шанды сепилге айландырышып, мындагы ар бир капчыгай менен аскалар аларга 
ишенимдүү арка-бел болгон. Жер бетинин шартына ыңгайлашууга болгон 
жөндөмдүүлүк, өз жеринин эркиндиги үчүн күрөштүн тирегине айландыруу байыркы 
кыргыздардын унутууга болбой турган бийик сапаты. 

Орус саякатчысы хорунжий Потанин 1841-ж. кыргыздар, «өз жеринин байлыгын 
акысын төлөп пайдаланууга да жол беришпейт» деп жазган, бул кыргыздардын өз 
мекенин кызганычтык менен коргой алгандыгынын далили. 

Кыргыздар баскынчылар менен болгон күрөштөрдө пайдаланган Тянь-Шандын 
жаратылыш өзгөчөлүктөрү ар түрдүү элдердин көңүлүн өзүнө тартып турган. 
Чындыгында да, байыркы мезгилдерде карым- катнаш үчүн ыңгайсыз деп эсептелген 
Тянь- Шань, барып-келип эле кербен жолдордун бир түйүнү, эң ири операциялардын 
плацдармы болгон. Улуу «жибек жолу» Ысык-Көлдү, Күңгөйдү кесип өтүп, Кемин 
аркылуу Чүй өрөөнүнө түшүп келип, бул жерден батышка карай жол тапкан. Алсак 
Чжан Цянь менен Сюань Цзан ушул жол менен өтүшкөн. Тянь-Шань Нарын аркылуу, 
Фергана кырка тоосу жана Жаңы ашуусу аркылуу орто кылымдарда Мавераннахр 
менен байланышып турган. 

Кытай Тянь-Шандын байыркы ээлери — усун урууларынын гуньмолоруна кытай 
ханзаада бийкечтерин турмушка берип, абдан эле амалданышкан. 654-ж Судинфан, 
748-ж. Ван Чжень-сянь Орто Азиянын «чыгыш босогосу» болгон Тянь-Шанды ээлеп 
алуу учун кытайлык жортуулдарга кол башчылык кылышкан. 

Тянь-Шань — элдердин көчүнүн евро азиялык этабынын плацдармы, XI—XII 
кылымдардагы карахандардын бүткүл орто азиялык династиясынын таянычы болгон. 
Бул жерде моңголдордун күчү кайрадан уюштурулуп, Европа менен Азияга карай 
моңголдордун кыймылы үчүн «дарбаза» да ушул жерден ачылып, «кандуу сормо саз» 
да ушул жерден башталган. 

Эгерде картага скифтер менен кушандардан тартып Тимур менен калмактарга 
чейинки жортуулдар менен саякаттардын издерин чийип түшүрсөк, Тянь-Шань 
чырмалышкан сызыктардын чок ортосунда калган болор эле жана баскынчыл 
жортуулдар да алгач ошол эле чырмалышкан түйүндүн өзүнөн башталып отурганын да 
көрөр элек. Бул — Тянь-Шандын Азиядагы алып турган географиялык ордуна 
байланыштуу ушул чөлкөмдө байыркы көөнө замандардан кечээ жакынкы мезгилге 
чейин болуп өткөн негизги окуялардын тарыхый чордону болгондугу менен 
түшүндүрүлөт. 

Тянь-Шань менен Памир — бул табият өзү тургузган керемет чеп, болгондо да эң 
эле оңтойлуу жерден орун алган, анткени ал антик дүйнөсүнүн да, орто кылымдардын 
да көптөгөн чоң мамлекеттерине бирдей жакын туруп, түштүк Сибирдин, 
Моңголиянын, Синьцзян менен Орто Азиянын, Индия менен Афганстандын 
бурчтарынын чок ортосунда, Тибет менен Ирандан алыс эмес жерде турат. Мына ушул 
себептүү тажрыйбалуу кол башчылар үчүн Тянь-Шань согуштук салгылаштардын 
сепилине, агрессиянын мизин кайтарууда эч ким ала алгыс чепке, эл аралык сооданын 
кербен сарайына айланбай коё алмак эместиги табигый нерсе. Ким Тянь-Шанда өзүнүн 
плацдармын көргүсү келсе, ким Орто Азиянын үстүнөн көзөмөлдөөчү таянычын 



көргүсү келсе, анда ал анын тургундарына кайдигер карай алмак эмес Мына 
ошондуктан мында тынымсыз согуштар жүргөн, ошол себептүү бул аймактын калкы 
көп түрдүү болгон, акырында келип, карт Тянь-Шань изилдөөчүлөр үчүн ушунусу 
менен кызык да, ошону менен эле бирге кыйын да 

Ошентип кыргыздар XIII— XVI кылымдарда моңголдорго, XVII—XVIII кылымдарда 
калмактарга, XVIII—XIX кылымдарда Кытайга, XIX кылымда Кашкарга, Коконго жана 
орус падышачылыгына үстүртөн мамлекеттик багыныңкы абалда турганы менен, XVI 
кылымда Тянь-Шанда өзүнүн саясый гегемондуулугуна жетишип, Тянь- Шандын 
аркасы менен өзүнүн экономикалык өз алдынчалыгын жана, баса белгилеп кетер 
элем, көз каранды эместик үчүн күрөштүн максатын ишке ашырууну көздөгөн өз 
алдынча саясый багытты тутуп тура алган. 

Чынында — кыргыздардын XVI —XIX кылымдардагы тарыхына үстүртөн көз 
жүгүртүү — кыргыздар ошол мезгилде патриоттук идеядан ажыраган, жалданма 
ландскнехттер сыяктуу аракеттенишкен, жеңил оокатка гана умтулушкан деген туура 
эмес корутундуга алып келиши мүмкүн. Кыргыздардын жүрүш-туруштарынын чыныгы 
маңызы башкача түшүндүрүлүүгө тийиш. 

Ошол мезгилде Могулстандын мамлекетинен, Галдан-Цэрэн менен Цеван 
Рабтандын учурундагы калмактардын жеңиштүү жүрүштөрүнөн, Кытайдын Цин 
династиясынан, Якуб-бектин Кашгар мамлекетинен, Мадали менен Кудаярдын 
тушундагы Кокон бийлигинен чабалыраак болгону менен, кыргыздар өзүнүн тышкы 
саясатында аларга артыкчылык укук жана саясый өз алдынчалыкты берген 
мамлекеттерге ыкташкан. Могулстандыктар кысымын күчөткөндө, калмактардын 
эзүүсү алдында калуу коркунучу туулганда кыргыздар батышка ооп, Алай менен 
Памирге бекинишип, цин менен калмактардын ортосундагы карама-каршылыктарды 
пайдаланат. Ал эми алардын өлкөсүнө кокондуктар суук колдорун суна баштаганда 
кыргыздар Якуб-бектин мамлекетинде өзгөчөлүү аскердик артыкчылык укукка 
жетишет. 

Алайлык жана памирлик кыргыздар тянь-шандыктардай, атап айтканда, 
чаткалдыктардай эле, Кокондун акыркы хандарына каршы көз каранды эместик үчүн 
күрөштүн демилгечилери болгон. Фергананын элдик уламыштарында, Кудаяр хан 
жөнүндөгү ырларда көп сандаган көтөрүлүштөрдүн жетекчиси Пулатбек кыргыз деп 
аталат. Замандаштары кыргыздардын жоокер эл экенине көңүл бурбай коё алган эмес, 
орус автору 1849-ж. мындай деп жазган: «Кашкардын чек араларында көчүп-конуп 
жүрүшкөн кыргыздар эң эр жүрөк эл катарында даңазаланат». 

XIX к биринчи чейрегиндеги дыйкандар көтөрүлүшүнүн катышуучусу Зияуддин 
жана Жаангер Кожо менен союздаш болгон кыргыз жол башчылары, Якуб-бектин 
учурундагы кыргыз жол башчылары — Бехауддин. Рази бай, Садык бай, өз элине гана 
белгилүү адамдардан болгон эмес. Алысты болжой билген кыраакы саясатчы Якуб-бек 
кыргыздардын күчү менен ролун баалай билгени шексиз. Азиянын эң бийик аймактык 
саясый тагдырын чечүүдөгү алардын добушу, алардын Якуб-бектин мамлекети менен 
бирге чынында ээлеп турган эң маанилүү абалы — Якуб-бекке келген элчилер — XIX 
кылымдын 70-жылдарында келген англичанин Форсайд менен орус Рейнталдын аң-
сезимине барып уюган. Мына ушундан улам Белльюнун отчетторунда, Шаунун 
чыгармаларында, ошондой эле Корниловдун, Каулбарстын жана Куропаткиндин 
саякат күндөлүктөрүндө кыргыздарга ушунчалык чоң көңүл бурулуп отурат. 

Кыргыздар өз эркиндигин сактап калуу үчүн колдо болгон бардык каражаттарды — 
согуштук жана дипломатиялык жолдорду пайдаланышкан. Алардын эң көрүнүктүү жол 



башчылары феодалдык-уруулук согуштар күч алып кетсе, кыргыз урууларынын 
ортосундагы өз ара чыр-чатактар жана бытырандылык токтобосо кыйроого 
тушугушарын эң сонун түшүнүшкөн. Енисейдеги Иренак, Тянь-Шандагы Ормон- хан, 
Алайда Курманжан датка кыргыздарды багынтып, эзүүгө умтулган күчтөргө каршы 
урууларды бекем баш коштуруп, жакшылап куралданууга бардык күчтөрүн жум- 
шашкан. Көз каранды эместик үчүн күрөшүү максатында биригип, баш кошууга жана 
ынтымакка келүүгө болгон тарыхый умтулуу жазма даректерге караганда 
кыргыздардын баатырдык эпосу «Манаста» миң эсе ачык чагылган; бул эпос кыргыз 
элинин мажес түрдө болсо да өзгөчөлүү фольклордук саясый программасы болгон, 
анын каарманы, легендарлуу Манасты биздин изилдөөчүбүз К. Рахматуллин «Улуу 
патриот» деп атаган. Кыргыз элинин тагдыры көптөгөн мамлекеттерге байланыштуу 
болгон. Баш кошууга карай патриоттук умтулуу кыргыздар үчүн дайыма эле ийгиликтер 
менен бүткөн эмес. Алыскы мезгилдерден бери эле алар ар түрдүү аймактарда, ар 
түрдүү мамлекеттерде бөлүнүп жашоого туура келген: Хубилай 1293-ж. эле 
кыргыздардын бир бөлүгүн Наяньга — Манжурияга көчүрүп кетет, бир бөлүгү 
Енисейде, Тубада жана кыргыздардын алгачкы мекени болгон Алтайда калган. Алар 
Яглакар менен бирге 
Чыгыш Түркстанга, ошол учурда жана кийинчерээк — Индиянын чек арасына — 
Ладакка, Кашмирге, Сары-Көлгө, Афганстанга кирип келишкен. Хотан кыргыздарын 
калмактар түндүк-батыш Моңголияга сүрүп кетишкен, ал жакта алар «хотондор» деген 
өз алдынча аталыш менен белгилүү болушкан, аларга белгилүү орус саякатчысы 
Потанин жолуккан. Кыргыздардын ар башка аймактарда орун алып туруп калышы ооп 
кетүүлөрдүн, күрөштөрдүн жана кыйынчылыктардын тарыхый жолунун көрүнүштөрү. 
XVII —XIX кылымдарда кыргыздардын алдында өзүнүн бир бүтүндүгүн сактап калуу 
жөнүндөгү маселе кабыргасынан коюлганда Енисейдеги Иренак Алтын хандардын 
мамлекетине же Ойрот мамлекетине көз каранды болгуча, өз урууларынын тагдырын 
Руска тапшырган. 1680-ж. ал падыша Федор Алексеевичке элчилик жиберип, ал 
элчилик кийин Петр 1 ден жооп алып, кайтып келет. Ормон хан да ушунун эле өзүн 
жасаган, ал 1847-ж Тянь-Шандын уруулары менен, Курманжан датка Алай кыргыздары 
менен орус букаралыгына өтөт. Кыргыздар өз тагдырын орустар менен ушундайча 
байланыштырышкан. 

XI кылымдын перс автору Гардизи жазып алган уламышта кыргыздар менен 
словяндардын түпкү ата-бабалары бир болгон деп айтылат, муну менен алардын 
этностук жакындыгы далилденгенсийт. Арийне, мунун уламыш экени шексиз, бирок 
кыргыздардын Россия менен тарыхый түрдө келип чыккан жакындыгы XVII кылымда 
эле айныгыс факт болуп калган болучу. 

Орус падышачылыгынын аскерлери тарабынан кыргыз урууларынын күч менен 
каратылышы менен катар, кыргыздардын көрөгөч саясатчылары «ак падышанын» күч-
кубатын, анын Орто Азиядагы мааниси менен ролун туура эске алышкан. Орто Азияны 
жеңип алганга чейин эле — 1847-ж. Ормон-хан орустар менен союздаш болууну чечет, 
ал эми Пишпек болсо алда канча кийин — 1860-ж. жеңип алынган болучу. Андан 
мурда (1814-жылдан тарта) мындай чечимге бугулар келишкен, алар Бором- байдын 
тушунда — 1855-ж. орус букаралыгына өтүшкөн. 

Кыргыз элинин жол башчыларынын орус букаралыгына өтүүгө карай алган саясый 
багыты, эл аралык кризистен чыгуунун, чыгыштагы деспоттук мамлекеттердин эзүүсү 
астында калуу коркунучунан кутулуунун жолу катарында ар кандай кырсыктан алыс 



болууга умтулган, алысты болжоп көрө билген, прогрессивдүү саясат болгондугун 
таануубуз керек. 

Мына ушул жагдайдан алганда Ормон-хандын борборлоштуруу саясаты, 
тоскоолдуктарга карабай, Россияда Иван Грозныйдын саясатын миниатюра түрүндө 
кайталагансыйт, ар кандай каражатты колдонуудан айбыкпай, кыргыз урууларын баш 
коштуруп, бириктирүүгө жасаган аракети жектөөгө эмес, актоого гана татыктуу. 

Бирок бул — Ормон-хан, Курманжан датка, Боронбай эксплуаторлор-феодалдар 
жана манаптар болгон эмес дегендикке жатпайт. Бирок, өзүнүн керт башынын гана 
кызыкчылыгын ойлогон феодалдардан өзүлөрүнүн айрым тетири сапаттарына 
карабастан, өзүлөрүнүн жеке максаттары, умтулуулары болгон күндө да, негизинде эл 
алдындагы жоопкерчилигин сезген феодалдарды айырмалай билүүбүз керек. Албетте, 
феодалдык-уруулук жана буржуазиялык түзүлүштүн шартында элдин баш кошууга 
болгон умтулуусу жана алардын жетекчилеринин бул багыттагы аракеттери каалаган 
натыйжага алып келе алмак эмес. Бул айтылгандар ар кандай адамдар тарабынан, ар 
кандай даражада адилеттүүлүк катарында кабыл алынары айдан ачык. Бором- бай 
орустар менен союздаш болууга барып, өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөп, уруулар 
ортосундагы кагылыштарды улантуу үчүн орустарды союздаш катарында көрүүгө 
умтулган. Колониялаштыруу ишке ашып, кыргыз эли мунун оорчулугун сезе 
баштаганда Шабдандын саясаты чыккынчылык болгону шексиз. Үмөтаалынын (Ормон-
хандын улуу) же уруулар аралык чыр-чатактардан баш тартып, тоого көчүп кеткен Бал- 
байдын жеңип алуучуларга көрсөткөн каршылыктары кыргыз элинин көз каранды 
эместик үчүн күрөшүн күч алдырууга багытталган прогрессивдүү көрүнүш болгон. 

Кыргызстандын түштүгү боюнча Кытай менен чек ара 1895-ж. бекитилет. Ушуну 
менен чек аралардын чектерин аныктоо аяктайт, бул биринчи жолу 1851-ж. Кулжадагы 
түзүлгөн соода келишиминде, негизинен Иле крайынын чек арасына тийиштүү болгон, 
бирок Кыргызстанга да тиешеси бар, 1864-ж Чугучак келишиминде, андан кийин 1876-
ж. Кропаткиндин элчилиги тарабынан даярдалып, негизинен Кыргызстандын батыш 
чек араларын аныктаган, 1881-ж. Санк-Петербург келишиминде өз чагылышын тапкан. 
Акырында келип, Памирдеги 1890,1891,1892 жана 1893-жылдардагы чек арада болгон 
кагылыштар келип чыгып, Кыргызстан менен кошуна мамлекеттер Памирде 
афгандыктар жана кытайлардын колу менен buffer-states түзүүгө аракет жасашканда 
чек ара жөнүндөгү маселе биротоло жөнгө салынат. Бул чек ара сызыгы бүгүнкү күнгө 
чейин өз маанисин сактап турат. Кыргыз ССРинин Казакстан, Тажикстан жана 
Өзбекстан менен ички чек аралары 1924-ж. Орто Азиянын улуттук чектерин бөлүү 
боюнча чечими менен аныкталган «.................... ». 

 
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН УЛУУ МУРАСЫ 
(Изв. Кирг. ФАН СССР, вып. 1,1945,71-81-6.) 

Советтик патриотизмдин улуу идеяларына, элдердин достугунун, 
интернационализмдин идеяларына өткөндөгү чындык болмуштар жөнүндөгү 
билимдердин, биздин өлкөбүздүн биз мыйзам ченемдүү сыймыктана турган тарыхы 
менен маданиятынын бардык байлыгы ачылып көрүнө турган фактылардын негизинде 
тарбияланат. Эл өзүнүн тарыхын, ата-бабаларынын эрдигин, маданий асылдыктарын, 
өзүнүн эл аралык байланыштарын билүүгө тийиш. Тарыхтан ал сыймыктануу сезимин 
сузуп алат, тарых — атак-даңктын, мыкты каада-салттардын булагы. Элдин тарыхы 
маданий байланыштар жана аскердик союздар менен канчалык көбүрөөк каныккан 
болсо, чет элдик баскынчыларга каршы күрөштөр канчалык көбүрөөк көрүнүштөргө ээ 



болгон болсо, элдин турмуштук күчү ошончолук бекем, чыгармачылык жөндөмдүүлүгү 
ошончолук бийик, мүмкүнчүлүгү да ошончолук кеңири болот. 

Ушундай элдерге кыргыздар да таандык. Кыргыз элинин тарыхынын начар 
изилденгенине, замандаштары — кытайлар, перстер, арабдар жана башкалар 
тарабынан начар жазылганына, ал эми кыргыз булактары илимге али аз белгилүү 
болгонуна карабастан ушул азыр да азыркы эркин кыргыз элинин бай мурасы жөнүндө 
айтууга болот. 

Маданий мурас жөнүндөгү маселеге тайкы мамиле жасоого болбойт. Кыргыздар 
байыртадан бери эле Енисей жана Тянь-Шань менен, б.а. Сибирь жана Орто Азия 
менен байланышып келген эл Анын маданияты кошуналары — бир учурларда Кытай 
жана Чыгыш Түркстан менен, башка бир учурларда — ошол эле Чыгыш Түркстан жана 
Орто Азия менен өз ара тыгыз байланышта өсүп-өнүгүп келген. Бирок кыргыздар 
негизинен Орто Азиянын элдери менен тарыхый байланыштарда турган: Орто Азиянын 
улуу маданиятында бул элдер шериктеш катарында, татыктуу жана укуктуу 
мураскорлор катарында чыгышат. Кыргыздардын өзбектер, тажиктер, түркмөндөр 
жана казактар менен достугунун түпкү тамыры да ушул жерде, бул достук тышкы 
душмандардын баскынчыл аракеттеринен өз өлкөлөрүнүн көз каранды эместигин 
коргошкон, биргелешип маданиятты түзүшкөн ата-бабаларынын мыкты каада- 
салттарынын уланышы болуп саналат (...). Орто Азия элдери бай маданиятка жана 
кубаттуу жоокердик күчкө ээ болушкан — алардын ичинде Енисейден келген байыркы 
кыргыздар алдыңкы орундардын бирин ээлеп турушкан. 

Кыргыз эли өзүнүн өткөндөгүсү менен сыймыктанууга толук укуктуу. Орто Азиянын 
эң байыркы урууларынын бири катарында ал маданият менен искусствонун көптөгөн 
шедеврлерин калтырган. Айрым фактылар муну эң сонун ырастайт. 

Биз баяныбызды кыргыздардын материалдык маданиятынын бир эстелигин 
талдоодон баштайбыз. 

Ысымы белгисиз бир байыркы сүрөтчү барельефтүү коло күбөктө чокуларын жапыз 
каалгыган булуттар чулгаган, токойлуу тоонун арасында чаап бараткан атчан адамдын 
сүрөтүн чеберчилик менен тарткан. Тизгинди коё берген. Атчан адам аттын мойнуна 
эңкейип, артына бурулуп, өзүнө кол салган барсты мээлеп, жаанын жибин кере тартып 
жатат. Атчан аңчыдан үркүп бугу, тоо теке, жаалданган каман сыяктуу жапайы 
жаныбарлар дыр коюп качып баратышат. Атчанга кол салган айбаттуу барска таамай 
аткан жебеден өлүм коркунучу келип туру. Көпен кыштагы чендеги бир бай кыргыз- 
дын бейит коргонунун ичинде жашыруун катылган жерден табылган ээрдин тер- 
дигинин эң сонун жасалгаларынын сюжеттери мына ушундай; бул бейиттен жалпы 
салмагы 7,5 кг алтын идиштер да табылды. Идиштерде зергер чийип түшүргөн жазуу 
бар, ал бул табылганын кыргыздардын искусствосуна таандык экенин ырастап турат. 

Коло күбөктүн сюжети адамдын жапайы жана күчтүү душманы барс менен жекеме-
жеке күрөшкө чыккан аңчы кыргыздын баатырдыгын айгинелейт. Көпкө каршы жалгыз 
беттеп чыгуу — жоокердин баатырдыгынын символу. Бул баатырдык кыргыздардын 
бешиктеги курагынан бери, б.а. б.з.ч. экинчи миң жылдыктан бери тарта, Жогорку 
Енисейде, кытайлар жалпы ат менен «динлиндер» деп атаган малчы уруулардын 
(пастушеские племена) курамында пайда болгондон бери тарта алар менен бирге 
өсүп-өнүгүп келген. Бул уруулардын түштүк тобу Саян-Алтай тоолорунун этек- 
жакаларында жашап, Косоголго чейин жетип, б.з.ч. III к эле Борбор Азиянын кубаттуу 
уруусу — гуннулар менен кагылышат. 



Ошол учурда, гунну империясын негиздеген Модэ шанүй Борбор Азиядан түндүккө 
кирип бармакчы болот (б.з.ч. 209—201-жж.), бирок ал жерде кыргыздардын ата-
бабалары болгон жана кытайча «цзянь-кунь» деп аталган күжүрмөн урууларга туш 
келет. Булар түштүк динлин уруулары эле, алар нечен кылымдар бою Борбор Азиянын 
көп сандаган уруулары менен аргындашып отуруп б.з.ч. III кылымга карата өз алдынча 
бөлүнүп чыккан кыргыздардын уруулар тобу болгон. 

Малчылык (пастушеское скотоводство) менен дыйканчылыкты билген, жогорку 
чеберчиликтеги кол өнөрчүлүккө, темир устачылык менен куюу өнөрүнө, таш 
чегүүчүнүн жана скульптордун тажрыйбасына ээ болгон цзянь-кундар өз маданиятын 
Кытайдын, Ирандын жана Орто Азиянын цивилизацияларынан кабыл алып, 
өздөштүргөндөр менен байыткан. Алар б.з.ч. I к. гуннулардын шанүйү менен бирге 
алыскы Батышка жортуулдарга катышат, ал эми б.з.ч. 49—47-жж кыргыздардын бир 
бөлүгү Тянь-Шанга ооп келип жашап калат. Алар өз өлкөсүн басып алууну каалаган чет 
жерлик баскынчыларга каршы күрөшөт. Кыргыздар Борбор Азиядагы өз коңшуларын 
өзүнүн маданияты менен байытышат, муну көптөгөн изилдөөчүлөр, алардын ичинде 
америкалыктар (мис., Мак Говерн) да бир ооздон макул табышууда. Кыргыздар өз 
тарыхынын эң башынан тартып эле дүйнөлүк маданияттын чөйрөсүнө тартылган. 
Биздин замандын чегинде эле байыркы кыргыздар этрускилер менен байыркы 
римдиктер, Крымдагы боспорлуктар жана Фаумдагы египеттиктер жасашкандай, 
өлгөндөрдүн бет бейнесин түбөлүк сактап калуу үчүн, алардын арбактарына сыйынуу 
культун түзүү үчүн өлгөндүн бетин бет кеп менен жаап коюшкан. 

Жогоруда сүрөттөлгөн атчан аңчы мурда эле Ассурбанипалдын (б.з.ч. VIII к.) 
ассириялык барельефтеринде, парфяндардын (б.з. I к.) коропластикасында (майда 
чопо буюмдар), скиф-сармат алтын жасалгаларында (б.з. чегинде) жана сасанилердин 
(б.з. III—VII кк.) торевтикасында (металл буюмдар) жашаган. Бирок бул — ассириялык 
падышанын момурап отурган эпикалык сөөлөтү эмес, сасанилик шах-ин-шахтын 
жансыз иконографиясы эмес, талаанын эркиндикти сүйгөн адамынын шайдооттугу, 
баатыр жоокердин күжүрмөн кайраты чагылтылган сүрөт. VI—IX кылымдардын 
күбөктөрү кыргыз жоокеринин бейнесин, Енисей көчмөндөрүнүн кул ээлөөчүлүк 
мамлекетинин атуулун, б.з. VI—IX кылымдагы кыргыз кагандыгынын кыргыз жоокерин 
мүнөздөйт. Ал сапаттар кытай жылнаамаларындагы «кыргыздар ар-намыстуу жана 
туруктуу келишет» деп урмуттап айтылган саптар менен ырасталып турат. 

Кыргыз жоокерлеринин күчү, алардын тартиби жана аскердик ар-намыстуулугу 
жөнүндөгү даңаза Суй жана Таң династияларынын доорундагы гүлдөп турган учурунда 
«Ортолук империя» деп аталган — Кытай сыяктуу эң кубаттуу мамлекет тарабынан 
таанылган. Ал эми Моңголияда түрк кагандыгы ондогон жылдар бою (VII кылымдан 
VIII к. бою) кыргыз урууларын багындырууга жасаган аракети ийгиликсиз болуп, 
батышта Византияга чейин жана түштүктө Шандунга чейин (Пекин аймагы) 
жортуулдаган, бирок 710—711-жж. кыргыздарды олуттуу жеңилишке учураткан, 
ошентсе да ийгилигин бекемдей албаган ошол эле кагандыктын кубаттуу аскер 
күчүнүн чабуулуна анчалык көп эмес эл — кыргыздар ийгиликтүү туруштук бергенде 
кыргыздарга болгон урматтоо мамиле Кытайда ого бетер бекемделбей койгон эмес. 
Түрк аскерлери артка Моңголияга, Селенга менен Орхондун жээктерине чегинип 
кетишет. Кагандыктын падышалары кыргыздардын жол башчысы Барс-бекке түрк 
каганынын кызын күйөөгө берүүгө, кериктин терисин кыя чапкан кыргыз кылычынын 
курчтугун жана кыргыз бектеринин бийлигинин бекемдигин таанууга аргасыз 
болушкан, ал бектердин бейиттеринде таш мамылар орнотулуп, алардын бетине 



бектердин эрдигин даңазалаган, уйкаш саптардан турган, патетикалык маанайдагы 
насаат сөздөр чегилген. 

Байыркы кыргыз тилинде, байыркы кыргыз тамгасы менен чегилип түшүрүлгөн 
эстелик жазуулары бар бул монументтер СССР элдеринин эң байыркы адабиятынын 
(эң байыркы, 648-жылдагы Бегренин тексти менен белгиленген) үлгүсү болуп саналат, 
ал тексттерде өлгөн адамдын эрдиги метафоралар жана гиперболалар менен даңк- 
талган. Кыргыздарда өз уруусуна берилгендик эң эле ай жаркын сапат болгон. Кайсы 
бир эстеликтин текстинде берилген лакапта мындай делинет: «Карышкыр башына 
кырсык түшкөндө инилерин таштап качып кетет, барс эч качан таштап кетпейт». Күчтүн 
жана берилгендиктин символу болгон барс кыргыз жол башчыларынын жалпы лакап 
атына айланган. Булактарда кыргыз бектери өзүнүн энчилүү ысымдары менен эмес, 
лакап аттары менен көбүрөөк белгилүү, алар барс-бектер деп аталышкан. 

Тең эмес салгылаштан качкан жоокердин башы алынган, эгерде тапшырылган иш 
аткарылбаса элчинин да башы кеткен. Бул өкүмдардын кесирлиги эмес, элдин 
мыйзамы болгон. Чыккынчы — өлүмгө өкүм кылынган. Кыргыз жоокерлеринин 
катарында коркоктукка орун жок болгон. Дал мына ошондуктан түрк кагандыгынан 
кем эмес кубаттуу уйгур кагандыгы кыргыздар менен (808-ж. бери тарта) тынымсыз 
согуш жүргүзүп, аларды каратып алуунун ордуна, өзү 840-ж. Яглакар хан тарабынан 
баш коштурулуп, салгылашка кирген, буркан-шаркан түшүп каарданган кыргыз 
жоокерлеринин колунан өлүм тапкан. Енисейдин ыйык жайыктарын кордогону үчүн өч 
алып, кыргыздар Саян-Алтайдын тоолорунан көчкүдөй куюлуп түшүп, түндүктөн 
Моңголиядагы уйгурлардын борбор азиялык мамлекетине бороон сыяктуу каптап 
кирет. Кыргыздарда бул күрөштүн башчысы жана туусу Яглакар хан болгон, анын 
ысымы бул ээ-жаа бербеген күчтү символдоштуруп турган (байыркы түркчө Яглакар — 
«кардуу куюн», «бороон» деген түшүнүктү берет). 

Борбор азиялык ордо кыргыздардын катуу чабуулуна туруштук бере алган эмес. 
Яглакар ал ордонун өкүмдарына карата айткан опузасын ишке ашырат. Яглакар хан 
борбор азиялык уруулардын каганына мындай дейт: «Сенин күнүң бүттү. Мен жакын- 
да сенин алтын ордоңду алып, алдына атымды байлап, төбөсүнө өз туумду саям. Эгер 
мени менен салгылаша алсаң тезинен кел, эгерде анте албасаң тезинен кет». 

Бир нече жылдын ичинде кыргыздар Модэнин мезгилинен бери көптөгөн жүз 
жылдар бою кыргыздарды жеңип алууга жасаган аракеттери ишке ашпаган борбор 
азиялык мамлекеттердин бирин талкалап салат. Ошондон баштап Яглакар мезгилинин 
кыргыздары Борбор Азиянын талаалары менен, Чыгыш Түркстандын чөлдөрү жана 
оазистери аркылуу катаал Тянь-Шанга чейин каптап кирип, өзүлөрүнүн ата- бабалары 
гуннулардын шанүйү Чжи-Чжи менен биринчи жолу келген өлкөгө экинчи жолу 
келишет, кыргыздар бул өлкөнүн уруулары — түргөштөр жана карлуктар менен 
байыртан эле достук мамиледе болгон. 

Бул мезгил кыргыздардын толук согуштук жеңиштеринин, эң эле кеңири 
аймактарга тараган, эң бийик саясый жана маданий жогорулашынын мезгили болгон. 
847-ж. 
Яглакар өлгөндө, анын өмүрү менен иши эл күчүнүн соолбостугунун символу 
катарында, кыргыздардын атак-даңкынын эстелиги катарында Манас баатырдын 
эпикалык образында чагылып калган. Ошондон бери тарта элдик уламыштар менен 
дастандар булак болуп агылып отуруп баатырдык эпостун бирдиктүү агымына келип 
куйган. 



Андан кийинки тарыхта эл эсинде сакталып калууга татыктуу болгон окуялар улуу 
жол башчынын өлбөс-өчпөс образы менен байланыштырылып, эң алгачкы негизге 
катмарланып кошула берген. 

Мындан кийинки мезгил Енисей кыргыздарынын саясый ролунун төмөндөшүнүн 
мезгили болгон. X к. башында аларды Моңголиядан кара кытайлар сүрөт, 
чынгызилердин тушунда моңголдор кысымга алып, аларды Жучу хан (1207-ж.) менен 
Хубилайдын (1270-ж.) аскерлери баш ийдирет. Мындагы бир мүнөздүү нерсе, XIV—XVI 
кк. Енисейдеги кыргыздар жөнүндө тарых эч нерсе билбейт. XVII кылымдагы орус 
булактары гана ал окуялар жөнүндө маалыматтарды бизге жеткирип отурат. 

Жигердүү Иренак бек Енисей урууларын өз айланасына баш коштуруп, 40 жылдан 
ашык мезгил бою орус падышачылыгынын бекел1делген кыштактары менен 
чептерине каршы, моңгол урууларына жана алардын жол башчысы Лочжанга, жунгар 
башчылары Сенги менен Галданга каршы күрөш жүргүзөт. Иренак 1678-ж. жана 1683-ж 
биринчи жолу орустардын ордо шаары Москөөгө өз элчилерин жиберип, биринчи 
жолу орус мамлекети менен мамиле түзөт. Ал кыргыздардын мамлекеттүүлүгүн жана 
сооданы өнүктүрөт, калмак маданиятынын, атап айт1санда, моңгол жазуусунун 
таралышына шарт түзөт. Иренак өлгөндөн кийин (1685-ж. болсо керек) Енисейдеги 
кыргыздар мындай ири саясый жана маданий ийгиликтерге жетише алган эмес. 

1703-ж. акыркы кыргыз үй-бүлөлөрүн калмактар батышка сүрүп, кыргыздар 
Енисейден кетишет. Бирок алар байыртадан эле байланышта болуп, XVI к. өздөрү ээси 
болуп калган Тянь-Шанда да алардын көз каранды эместик үчүн күрөшү улана берген. 

Тянь-Шань он беш кылымдан ашык мезгил бою енисейлик меймандарды кабыл 
алып турган. Он беш кылымдан ашык мезгил бою Сибирдеги кубаттуу Енисей 
дарыясынын жээктеринен асман тиреген кардуу тоолордун этек-жакаларына, өзүлөрү 
ачкан өлкөгө кыргыздар акырындык менен, бирок тынымсыз түрдө агылып келе 
берген. Бул жүз жылдыктар кыргыздын биринчи улуу жүрүшүнүн мезгили болгон. Ал 
жүрүш гуннулардын шанүйү Чжи-Чжи менен бирге башталган. 

Б.з.ч. 1 кылымдын гуннуларынын шанүйлөрү — бир туугандар Хуханье менен Чжи- 
Чжи ар башка адамдар болгон. Кытайдын бай белек-тартууларына, кытай сарайынын 
эң сонун шартына, саймалуу жибек кездемелерине жана лактарына азгырылып, 
Хуханье өз урууларына чыккынчылык кылып (б.з.ч. 55-ж.) Кытайдын түндүк чек 
араларын талаалыктардын чабуулунан коргоо үчүн ага кызматка өтөт. 

Бирок Чжи-Чжи баш ийген эмес. Ал өз эркиндигин сатууну каалабаган уруулар- ды 
айланасына топтоп, түндүккө, эркиндикти сүйгөн урууларга жардам сурап барат. Чжи-
Чжи шанүйдү , биринчи болуп кабыл алгандар Енисей кыргыздары болгон. Алар- дын 
жайыттарынын ортосуна ал өз ордосун орнотот. Дал ушул жерде элдердин улуу 
көчүнүн башталышына негиз салган уруулар тобунун уюткусу түзүлөт. Ушул жерден 
кыргыздар менен бирдикте түндүк гуннулар батышка жөнөйт, элдердин ушул улуу 
көчүнө кыргыздар биринчи болуп катышат. Жол Алтай жана Чыгыш Казакстан аркылуу 
өткөн, ал эми Чжи-Чжинин жана анын кошуунунун биринчи (жана акыркы) ордосу 
Талас суусунун башындагы Тянь-Шань болгон. Ушул жерде ошол учурда Тянь- Шанды 
мекендеген көчмөн усундар менен негизги байырлаган аймагы Сыр-Дарыя менен 
Хорезмге чейин созулуп жаткан кангүй урууларынын ортосунда чек ара өткөн. Бул 
жерде Чжи-Чжи каңгүйлөрдүн өкүл1дарынын кызына үйлөнүп, падышанын кабыл алуу 
аземдеринде кытай элчилеринен өйдө отурган. Чжи-Чжи менен бирге бул жакка, Тянь-
Шанга, б.з.ч 49—47-жж. кыргыз уруулары да келет. Таласта, азыркы кыргыздардын 



эпикалык баатырларынын өрөөнүндө алар өз бийлигин орнотушат. Бул кыргыздардын 
улуу жүрүшүнүн биринчи этабынын акыркы пункту (чеги) болгон. 

Тянь-Шанды эл байыртадан эле байырлап турган. Чүй өрөөнүндө жана Тянь- Шанда 
табылган, б.з.ч. миңдеген жылдар мурдагы коло доорунун эстеликтеринде да бул 
уруулардын түндүк-чыгышта Түштүк Сибирь менен, түштүк-чыгышта Кытай менен 
байыркы байланыштарынын изи байкалат. Булар жарым-жартылай отурук- ташкан 
малчылар (пастухи-скотоводы) болушкан. Б.з.ч. VII кылымда аларды көчмөн сактар 
алмаштырышкан, ал эми б.з.ч. III кылымда сактардын ордун усун уруулары ээлейт. 
Байыркы кыргыздар усундар менен Енисейден көчүп келген мезгилде таанышат. 
Усундар да көчмөндөр болгон. Алардын ордосу Ысык-Көлдүн түштүк жээгинен орун 
алып, Чигу деп аталган. Алар Кытай менен жандуу соодажүргүзүп, Орто Азияга 
элчилерин жөнөтүп турушкан. Алардын өлкөсү б.з.ч. 136—128-жж. Орто Азияга келип 
кеткен кытайлык саякатчы Чжан Цяндын баяндамасында толук жазылган. Усундар 
Чжи-Чжинин кошууну тарабынан багындырылат. 

Кеңкол суусунун куймасы чендеги (Жогорку Таластын куймасы) биз тараптан 
казылган көрүстөндүн бай табылгаларынын ичинде Чжи-Чжинин кошуунунун курман 
болгон жоокерлеринин сөөгүн көмгөндө өлтүрүлүп көмүлгөн кулдар катарында 
усундардын да сөөгү жолукту. 

Гуннулардын Тянь-Шандагы үстөмдүгү б.з. биринчи кылымдарында аяктап бүтөт. 
Алардын ордуна эми 582-ж. түрк кагандыгы, андан кийин 704-ж. түргөш, 766-ж. карлук 
кагандыктары келет. Бул көчмөндөрдүн кул ээлөөчү мамлекеттеринин борбору Суяб 
шаары болгон (Кемин суусундагы, Новороссийск кыштагы чендеги урандылар), мында 
иран тегиндеги, Заравшан суусунун алабынан чыккан согдулук оторчулар зор маданий 
роль ойногон. Алар Кыргызстанда дыйканчылык маданиятын жайылтып, кол 
өнөрчүлүктү, чоподон буюм жасоо өнөрүн ала келишет. Алардын оторлору 
Исфижабдан (Чымкенттин жанындагы Сайрам кыштагы) Жогорку Барсханга чейин 
(Ысык-Көл) созулуп, ал эми согдулук эң кубаттуу оторлуктардын бири Красная Речка 
кыштагынын ордунда жайгашып, Сарыг деп аталган. 

Кыргыздар бул уруулар менен достук мамиледе болуп, алар Енисейден өз 
жазуусун ала келишкен, бул жазуу менен XIX к. 90-ж. эле Талас суусунан түштүк-чыгыш 
ченде табылган бейит үстүндөгү эстелик таштарга жазуулар чегилген. Кыргыз усталары 
Тянь-Шанда, азыркы Кочкор районунда, Шамшы капчыгайына жакын жерде эң сонун 
күмүш буюмдарды калтырышкан, ал буюмдарда кыргыз чеберлеринин искусствосуна 
Орто Азиянын маданий таасири айкалышып калган. Тянь-Шанда эң алгачкы тайманбас 
кыргыздардын тукумдары гана жашабастан, Яглакардын доорунда бул жакка өтө көп 
санда келген кыргыздар да жашаган, алардын көптүгүн мусулман авторлору да адилет 
байкашкан, алар X кылымда эле кыргыздарды Тянь-Шандын тургундары катарында 
белгилешкен. 

Бул демек Тянь-Шань элдеринин байыркы маданияты жана саясый турмушу 
кыргыздардын батыш, Тянь-Шандык бутагынын да маданияты жана саясый турмушу 
болуп калган дегендик, алар анын толук укуктуу мурасчылары болгон. Бул демек, 
КыргызстанХ1—XII кылымдарда маданияты гүлдөп турган аймакка айланганда жана 
анда орто азиялык масштабдагы карахандар мамлекети бышып жетилген учурда бул 
мамлекеттин түзүлүшүнө азырынча илимге анчалык белгисиз болгон кандайдыр бир 
үлүштө кыргыздар да катышкан; карахандардын бийлиги батышта Аму-Дарыяга чейин, 
чыгышта Синьцзянга чейин жеткен. Бул демек, Кыргызстанда кара кытайлар үстөмдүк 
кылып турган мезгилде, б.а XII к. экинчи жарымында (1147—1218-жж.) кыргыздар 



мурда кооз минареттерди, мечиттердин порталдарын жана карахандык 
өкүмдарлардын ак сарайларын суктанып карашкандай, буддалык храмдардын 
курулуштарынын да күбөсү болушкан, өз өлкөсүнү 11 окумуштууларынын түрк 
тилиндеги оригиналдуу чыгармаларын окушкан. Бул чыгармалардын арасында 
Баласагун шаарында туулган, Хажиб Жусуптун «кантип бактылуу болуу керектиги 
жөнүндө билим» — «Кудатку Билик» деген чыгармасы көрүнүктүү орунду ээлейт. 
Баласагундун Ак-Бешим деп аталган урандылары Токмок шаарынын түндүк-
батышында жатат. 
Баласагун шаары XI—XII кылымдарда карахандардын, кийин кара кытайлардын 
борбору болгон. 

1218-ж. Орто Азияны моңголдор басып алганга байланыштуу Тянь-Шандын этек- 
жакаларындагы шаарларды өрт каптаганда, моңгол эзүүсүнүн оорчулугун кыргыздар 
да баштан кечирип, алар бул жерде тамырын жаюуга умтулган моңгол династиясынын 
элдешпес душманы болуп калышкан. Баскынчыларга каршы жек көрүүчүлүк 
кыргыздарда ачык каршылык көрсөтүүгө, ошол учурда кыргыздар да жашап турган 
өлкөнүн — Могулстандын башкаруучуларына каршы көтөрүлүштөрүнө айланган. 
Кыргыздардын каршылыгынын күчүн жана тайманбастыгын сезген моңголдор аларды 
« Могулстандын арстандары» деп адилет аташкан. 

Моңгол үстөмдүгүнүн кишенин талкалап, эркиндикти сүйгөн кыргыздар өзүнүн 
«улуу жүрүшүн» уланта берген. Алар 1508-ж мыкаачы Мансур хан менен салгылашат. 
1514-ж. Мырза Абу-Бекрдин бийлигин жок кылышып, ушундан кийин дээрлик 
баардыгы Мухаммед хандын бийлиги астына баш кошушат. XVI к. орто ченинде 
кыргыздар Хакк-Назардын бийлиги астында казактар менен биригип, моңголдордун 
койгон адамдарына каршы күрөштү улантышат, жеңилип калганына карабастан, 1558-
ж. эле Кашкарга коркунуч туудурган олуттуу күч бойдон кала беришкен, бул жөнүндө 
алардын арасында болгон англиялык Женкинсон кабарлайт. 

Кыргыздар Тянь-Шандын эркиндиги үчүн салгылашкан. Алар моңгол хандарынын 
түнөктөрү болгон Кашкарга, Ферганага каршы көтөрүлүшүп, 1635—1636-жж. Кара-
Тегин менен Гиссарды ээлеп алышып, Абдулла ханга (1638—1670-жж.) катуу каршылык 
көрсөтүшкөндө, ал да өзүнөн мурдагылар айткандай, кыргыздарды «Могулстандын 
токой арстандары» деп атайт. 

Ошол маалда кыргыздар көп сандаган жүрүштөргө чыккан, алар Тянь-Шанга, 
Кашкарга, Жаркентке, Кара-Тегинге, Гиссарга, Ферганага, Ош, Анжыянга, Ташкенге ж.б. 
жактарга жортуулдап турушкан. Өз укугун бекемдөө үчүн болгон бул күрөштөр 
«Манас» эпосунда бай чагылышын тапкан. Бул күрөштөр Манас менен Кошойдун 
Кашкарга жүрүшү жөнүндөгү, Манастын өз душманы Коңурбайдын атасы Алооке-хан 
менен Талас үчүн күрөшү жөнүндөгү баяндардын жаралышына себеп болгон (булар, 
мүмкүн, Самаркандын ханы Кучкунчу менен анын уулу Абдулла сыяктуу тарыхый 
адамдар болсо керек). 

«Манас» эпосу, К. Рахматуллин көрсөткөндөй, иш жүзүндө кыргыздардын Тянь- 
Шанда орун алып, бекемделиши менен бүткөн «улуу» жүрүштөрүнүн бүткүл циклин 
чагылдырат. Окуялардын толук чагылышы жагынан кыргыздардын Тянь-Шандык 
иштери эпосто негизги орунду ээлейт. 

«Манас» эпосундагы «чоң казаттын» бүтүшү жана Манастын өлүмү менен 
кыргыздардын тарыхы бүтпөгөндөй эле, кыргыздардын Тянь-Шандагы XVII кылымдын 
аягы чендеги күрөшү да аяктап бүткөн эмес: «Манас» эпосу — Манастын уулу Семетей 
жөнүндөгү эпос менен уланган сыяктуу тарыхта кыргыздарга, «могулстандын 



арстандарына» Орто Азиянын элдери менен достукта жана союзда эркиндик үчүн дагы 
көп жолу күрөшүүгө туура келет. Ошондуктан Орто Азиянын тарыхы жана анын 
маданиятынын улуулугу кыргыздар үчүн кымбат. Анда эмесе Орто Азия элдеринин, 
алар менен кошо кыргыз элинин тарыхынын негизги этаптарына көз жүгүртөлү. 

Орто Азия элдери байыртадан эле кулчулуктун азабы менен эркиндиктин баасын 
билишкен. Алар учу-кыйырына көз жетпеген мейкин талааларды, Памир менен Тянь- 
Шандын өрөөндөрүнүн байлыгын сүйүшкөн. Алар өздөрүнүн бийик маданиятын 
баалаганды, сонундуктун критериясына таянып, ал маданиятын өнүктүрүүнү, 
коңшуларынан үлгүлүү нерселерди алып өздөштүрүүнү билишкен. Алар өздөрүнүн ар 
намысы менен эркиндигин сакташып, аларды күч тең эмес болгон согуштарда, кандуу 
кагылыштарда да коргоп турушкан. 

Тарых таңы аткан ченде Аму-Дарыянын баш жагында ахеменилер падышаларынын 
куралданган оор атчан аскерлери пайда болуп, азыркы Орто Азия элдеринин алыскы 
ата-бабалары — скифтер менен массагет урууларынын эркиндигин жок кылууга 
аракеттенишкенде Орто Азия элдеринин турмушу ушундайча башталган. Ошондо 
ахемениликтер скиф атчандарынын октой учкул чабуулун, атчан чаап бараткан 
жаачылардын көзгө атар мергенчилигин жана шамдагайлыгын баштарынан 
кечиришкен. Алар Орто Азиянын бардык элдеринен алтын менен күмүштөн алым ала 
алышпаган соң, анын ордуна ал тайманбас жоокерлерди өз катарларына кошуп алууну 
артык көрүшкөн, алар тарыхта айтылып калган Платея менен Фермопилдин 
жанындагы согуштарда (479—480-жж.), Марафон салгылашында (б.з.ч. 490-ж.) жана 
башка салгылаштарда талаалык баатырлардын күчүн жана жоокерлик ийкемдүүлүгүн 
көрсөтүшөт. Бул жөнүндө тарыхтын атасы Геродот б.з.ч. V кылымдан кабарлайт. 

Ар кошкондон бир кошкон ыркы жок уруулардан турган Ахеменилер мамлекети 
македондук жоокер Александрдын соккусу астында кулаганда, Дарий менен 
Ксеркстин тукумдары эмес, Кир жана анын уулу Камбиз эмес, дал Орто Азиянын 
элдери, айрыкча кыргыздар менен казактардын ата-бабалары Яксарттын 
сыртындагылар — жети-суулук сактар каршылык көрсөтүүгө күч табышкан. 

Орто Азиянын багынбаган элдерин өрт жана кылыч менен баш ийдирүүгө умтулган, 
Согдуда Спитамендин көтөрүлүшүн басып жок кылган, багындырылгандар менен 
тынчтыкка келүү максатында көтөрүлүшчү Оксираттын кызы, скиф дүйнөсүнүн эркин 
аялдары — аял-жол башчылар Зарина менен Спаретранын тукуму, бактриялык кыз, 
айдай сулуу Роксанага үйлөнгөн согушчан Александр; өзүнө баш ийдирилген элдердин 
туруктуулугун урматтаган, чыккынчы жеңип алуучу үчүн да таяныч боло албайт деп 
эсептеп, чыккынчы кол башчы Бассени өлүмгө буйруган Александр; байыркы 
замандын эң улуу скульптору Лисиптин колу жана анын мектебинин жардамы менен 
бул өзүнө жат жерде, бардык жерде өзүнүн таажылуу портретин койдурган бул 
кубаттуу жеңип алуучу Орто Азиянын элдери — кыргыздардын, казактардын, 
өзбектердин, түркмөндөр менен тажиктердин ата-бабаларынын өлкөсүн багынды- 
рып кармап тура алган эмес. Анын өлүмү менен бизге жеңип алуучунун ийгиликтери 
да кошо өлүп жок болгон. Бул жөнүндө Анабазис Арриандын чындыкты баяндаган 
саптарында чагылып калган б.з.ч. IV жүз жылдыктын сабактары айтат. 

Түштүк-батыштагы Ирандын шахтары менен Грециянын базилевсилеринин 
тосмолорун кыйратып, биздин орто азиялык эркин элдер Хорезмден Бенареске чейин, 
Каспий денизинен Моңголиянын талаарына чейин созулуп жаткан мамлекеттердин — 
кушандардын, каңгүйлөрдүн, тохарлардын жана усундардын мамлекеттери кубаттуу 



сел болуп дүйнөгө каптап чыккан, алардын арасында байыркы кыргыз уруулары да 
болгон. 

Бул мамлекеттерде элдин жаңы душманы, баскынчыларга караганда алда канча 
каар- дуу болгон — төбөлдөрдүн табы, кул ээлөөчүлөрдүн табы жаралып өсүп жаткан 
болучу. 

Бардык жакшы нерселерди, маданий асылдыктарды жараткан эл дагы жаңы-жаңы 
баалуулуктарды жаратып, өз өлкөсүн байытып отурган. Хорезмдеги чөл бай сугат 
системасынын каналдары менен келген Окс дарыясынын суусу менен сугарылып, 
мөмө- жемиштерди берип, суу маданиятты, эгин талааларын, шаарлар менен 
техниканы жараткан. 

Антик авторлоруна Политимет аталышта белгилүү болгон Заравшан алабынын 
сууларын адамдар өзүнө баш ийдирип, Согдиананын жерин күрдүү айдоолорго 
айланткан. Бул, азыркы Бухара жана Самаркан шаарларынын аралыгында жаткан бай 
өлкөдө эң жогорку сапаттагы буюмдар жаралган: чоподон искусствонун жогорку 
көркөмдүктөгү буюмдарды жасашып, оймо-чиймелешип кооздошкон, согду жазуусу 
менен кеңири белгилүү болгон пахтадан жасалган кагаздарга жазышкан. Бул өлкө 
түштүк-батышта Термез менен, түндүк-чыгышта Шаш менен тыгыз карым- катнашта 
болуп, чыгышка, Чу суусу жана Ысык-Көлдү бойлой, Тянь-Шандан түштүктөгү 
өлкөлөргө өзүнүн ишкер көпөстөрү менен кол өнөрчүлөрүн жөнөтүп турган. Ушул 
мезгилде Кыргызстанда бай дыйканчылык маданияты түзүлүп, көл өнөрчүлүк 
өнүгүп, шаарлардын шахристандарынын түбүндөгү базарларда соода шакардай 
кайнап жүрүп турган. 

Орто Азия өзүнүн маданий өнүгүшүнүн деңгээли боюнча бийликти сүйгөн кошуна 
сасанилер Иранынан кем калбай өсүп-өнүгө берген; сасанилер Ираны Ирак менен 
Закавказьени бийлеген, Византия менен күч сынашкан, аны «Ирандын жана ирандык 
эмес, теги кудайлардан болгон, кудай насилиндеги падышалардын падышалары» 
башкарып турган. 

Менменсиген жана кубаттуу сасанилер Ираны акыры түбүндө, шатрдарлары — 
«өлкөнүн башкаруучуларынын» жана васпухрлары — «эл уулдары» өздөрүнүн жеке 
керт башынын кызыкчылыгын гана ойлогондуктан, сасанилик жер ээлөөчүлөр - 
дихкандар элди харагдар жана гезиттер — салыктар менен муунткандыктан улам 
даңксыз кыйрап жок болду. Ал орто азиялык элдер, негизинен, Түркмөнстандагы 
көчмөндөр — эфталит уруулары колдогон маздакиттердин (V к. акыры) дүркүрөгөн 
кыймылынан каардуу сабак алат. 

Орто Азияда жандуу колдоо тапкан маздакиттердин кыймылы дүйнө элдеринин 
кул ээлөөчүлүк системасына урган жалпы соккусунун бир бөлүгү болгон. Кытайда, VI к 
аягында жана V кылымда, аны Борбор Азиянын аскердик-демократиялык уруулары, 
Кытайдагы граждандык согуш менен союздаштыкта чыккан тобалардын жеңип 
алышынын натыйжасында кулчулук кулайт; V кылымда сасанилер Иранына Орто 
Азиянын элдери менен союзда маздакиттердин кыймылы сокку урат, ал эми батышта, 
ошол эле кылымда, варварлар, б.а. римдиктер эместердин бүт баары жалпы душманга 
каршы биригишип, Римди буркан-шаркан түшүрүп көңтөрүп салышат, бул «римдик 
эместердин» арасында аз эмес санда славяндар да, а түгүл орто азиялык уруулар да 
болгон. 

Ак сөөктөрдүн алдым-жуттумдугуна каршы багытталган, дүнүйө-мүлктү 
коомдоштуруу ураанын көтөрүп чыккан жана коммунисттик идеялардын мажес үнү 
угулуп турган маздакилер кыймылында тирандардан эркиндикке чыгуу үмүтү, 



эксплуатацияга каршы стихиялуу күрөш чагылган. Кийинчерээк Орто Азиянын элдери 
да ошол эле маздакиттердин ураанын көтөрүп чыгышкан болучу. 

Сасанилер Ираны көтөрүлүштү басып салышканы менен, батыштагы өз душманы — 
арабдарга каршы туруштук бере алган эмес. Беш жылдын ичинде каардуу Сасанилер 
империясы кыйрайт. 637-ж башталган күрөш, иш жүзүндө 642-ж. аяктап, сасанилердин 
акыркы падышасы Иездигерд III 651-ж. гана өлтүрүлөт. Иран арабдар менен 
салгылашкан беш жыл ичинде арабдар Кадистен Ктезифон аркылуу Мервге жетип 
келип калган болучу. Ал эми Мервден Орто Азия аркылуу Талас суусундагы Таразга 
келүү үчүн ошол эле арабдарга жүз жылга созулган айыгышкан согуш (651 — 751-ж.) 
керек болгон, бирок акыры түбү кыргыз элинин мекени кебелбес Тянь-Шанды басып 
алам деген оюнан баш тартып, чегинип кетүүгө аргасыз болгон. 

Жети-Суунун көчмөндөрү бирде Тибет менен, бирде Кытай менен билермандык 
кылып союз түзүп, согуштарда такшалган араб кол башчылары да жеңе албаган күч 
болуп чыккан. Бул жерде, 751-ж. Шариктин элдик көтөрүлүшүн ийгиликтүү талкалаган 
атактуу Зиад ибн-Салих да катуу жеңилишке учурайт. Кыргыздардын, өзбектердин 
жана казактардын генеалогиялык тамыры барып такала турган түрк уруулары Тянь-
Шанды Кытай императорлору менен араб аскерлеринин баскынчыл умтулууларынан 
ийгиликтүү коргоп турушкан. 

Арабдардын Орто Азиядагы өтө кыйынчылык менен жетишилген басып 
алууларынын ийгилиги көпкө узабай таш жалак калат. 

Орто Азия элдеринин көтөрүлүштөрү бир башталып алса көпкө чейин токтогон 
эмес. 747—748-жж Мерв ченде башталган, Абу Муслим жетектеген көтөрүлүш 749-ж 
Омейяд халифатынын батыш ээлиги Хорасанга чейин жетип, анын кулашынын себеби 
болгон. 750-жылдары Омейяддардын ордуна келген аббасилик өкүмдарларга каршы 
Бухарада Шариктин көтөрүлүшү башталат. Бул кыймылды арабдар басып таш- тоого 
үлгүрө электе, ошол эле VII кылымдын 70-жылдары Кашка-Дарыя жана Заравшан 
сууларынын өрөөндөрүндө арабдардын үстөмдүгү менен эзүүсүнө каршы Муканна 
деген лакап ат менен аталган, кол өнөрчүлөрдүн жол башчысы Хашим- ибн- Хакимдин 
жетекчилиги менен «ак кийимчен адамдардын» — дыйкандардын кошуундары 
аттанып чыгат. Муканна маздакилердин урааны менен чыгып, көтөрүлүшчүлөрдүн 
мүлктүк тең укуктуулук — «ал-абахат» жөнүндөгү тилегин ишке ашырууга киришет. 

Муканна Мервден Бухарага чейинки, Несефтен Гиссарга чейинки мейкиндикте 
катуу салгылашат. Аларга Кыргызстан менен Моңголиянын түрк көчмөндөрү жардамга 
келишет, алар 712-ж. самаркандык согдуларга алардын ошол эле арабдарга каршы 
күрөшүндө да жардам беришкен. 775-ж. Муканнанын көтөрүлүшүнүн башталышы 
катары эсептелет, бирок 783-ж. гана арабдар коркуп калган жергиликтүү ак сөөктөр 
менен биргелешип өтө зор чымырканган күч менен бул көтөрүлүштү басууга жетишет. 

Муканна жетектеген элдик улуу кыймыл арабдардын Аббасилер халифатынын 
түбүн солкулдатып, дыйкандарды күрөшкө үйрөткөн. Ушунчалык күчтүү каршылык 
көрсөтүүгө жөндөмдүү болгон, жеңилүүнүн бардык оорчулугун жана жеңиштердин 
ийгилигин баштан кечирген эл каардуу салгылаштардын соту гана болбостон, бийик 
маданиятты түзүүчүлөр да болгон. 

Саманилердин орто азиялык династиясы үстөмдүк кылып турган IX—X 
кылымдардагы гүлдөп турган мезгилде Орто Азиянын элдери маданияттын дүйнөлүк 
үлгүлөрүн жаратышат. Мында архитекторлор куполдору заңкайган мечиттер менен ак 
сарайларды, эң бийик кооз мунараларды курушкан. Мында, кол өнөрчүлөрдүн 
махаллаларында жупуну кыштактарга дүйнөлүк атак-даңк алып келген өтө кооз 



саймалуу кездемелер токулган. Мында, саманилердин борбору Бухарада 980-ж. орто 
кылымдардын эң улуу окумуштуусу, медик (табып) жана философ Ибн-Сина туулган, 
аны Батыш Европада Авиценна деген ысым менен билишкен. 

Үргөнчтө, Хорезмде андан да ири окумуштуу — математик, астроном, тарыхчы, 
географ жана филолог ал-Бируни иштеп, жашап өткөн, ал эми Ферганадан халиф 
Мамундун астрологу — Ахмед ал-Фергани чыккан. Ал эми көптөгөн адамдар, 
логарифмаларды түзгөн адам биздин жердешибиз болгонун, «логарифма» деген 
термин европалыктар бузуп айткан, анын арабча титулу «ал-хорезми» экенин 
билишпесе да керек 

Орто Азияда поэтикалык чыгармалардын шедеврлери жаралган, ал чыгармалар 
саманилердин, анын башкаруучусу Наср ибн-Ахмеддин сарайындагы акын Рудакинин 
ысымын өлбөс-өчпөстүккө бөлөгөн; Рудаки касыдарында Бухаранын байлыгы менен 
атак-даңкын даңазалаган. Касыддардагы даңазаларды улантып, акындар доордун 
турмушундагы чыныгы абалды ачып көрсөткөн өздөрүнүн жүрөктөрүндөгү ырларын 
жазышкан. Мисалы, ошол мезгилдин автору — Шахид Балхинин ырларынын төмөнкү 
саптарынын таалим-тарбиялык жана таанымдык мааниси бар: «Окумуштуулук жана 
байлык — нарцисс жана атыр гүл сыяктуу, булар бир турганда эч качан бүрүн ачпайт. 
Кимде билимдүүлүк болсо — анда байлык жок, кимде байлык болсо — анда 
билимдүүлүк аз». 

Ошол жылдарда Орто Азиянын эң улуу акыны Фирдоуси жашаган, анын 100 
миңден көбүрөөк ыр саптарынан турган жана көлөмү жагынан «Илиададан» сегиз эсе 
чоң болгон чыгармасы «Шах-намэ» дүйнөгө кеңири белгилүү. Мейли, мында Фирдоуси 
байыркы Ирандын падышалары менен тектеш кылып көрсөткөн саманилик 
башкаруучунун кулагына майдай жаккан көп нерселер бар болсун дейли, мейли, анда 
сарай этикети даңазаланып макталган дейли, мейли, ошол мезгилдин акындарына 
азык таап берген касыда — одалар орун алган дейли, бирок ошол эле «Шах-намэде» 
элдик эпикалык ыргактар да, фольклордук дастанга үндөштүк да, куртизандык 
рыцардык адабияттан кем калбаган элдик баатырдыктын сюжети да бардык күч менен 
чагылып турат. «Шах-намэде» рыцарь Рустамдын асыл сапаттарынын насили Ирандын 
шахтарынан, сасанилик аскер башчылары — эранспахпаттардан, а түгүл аскердик 
сословиенин төмөнкү катмары азаттардан келип чыккан эмес. Рустамда кереметтүү 
баатырдыктын, элдик кайраттын илеби согуп, ал эрк менен күчтүн кереметтүү символу 
катарында чыгат: 

Салгылашта ал адамдан башкача:  
Күч менен да, жеңе албайсың жанчсаң да,  
Кылыч кеспейт, найза тешпейт, жебе да,  
Асмандан күрсүлөр үстүнө жааса да.  
Кудум таштан же жезден жаралгандай ал өзү,  
Адамзаттын уулу эмес, Аримандын дал өзү.1 

Сарай этикети Рустамдын колуна өкүмдардын кылычын берип, аны соот, чопкут 
менен кийинтсе да, ал — чыныгы элдик — үлгү, анын өмүрү — мыйзам. 

Рустамдан сөз учугу түркмөндөрдүн Көр-оглуна, казактардын Ер-Таргынына, кара 
калпактар менен татарлардын Едигейине, өзбектердин Алпамышына, кыргыздардын 
Манасына уланат, бул чыгармаларда көптөгөн окшош белгилер бар, алар айрым бир 
деталдары менен гана айырмаланып, буларда элдик баатырдын жан дүйнөсү 

1 Которгон — С. М. 



көбүрөөк ачылып, рыцардын бейнеси азыраак байкалат. Орто Азиянын эпосторунун 
арасында кыргыз эпосу «Манас» элдин эрки менен күчүн баарынан ачык берет, ал 
башка циклдерден өзүнүн ыр саптарынын саны менен гана эмес («Шах-намэден» алты 
эсе, «Илиададан» 48 эсе көп), баарынан мурда, өзүнүн чыныгы элдик духу менен 
артыкчылык кылып турат. 

Бул гүлдөгөн маданият башка өлкөлөр үчүн, алардын жазуучулары менен 
окумуштуулары үчүн, алардын акылмандары менен жомокчулары үчүн үлгү болгон. 
«Шах-намэ» маданияты Чыгышты карай тарап, талаадагы айылдарга жана тоолуу 
конуштарга өзүнө жол ачкан. Кыргызстандын шаарларында Мавераннахрдын 
маданиятынын добушу угулуп турган. 1069-ж. байыркы Кыргызстандын башкаруучусу 
үчүн Баласагундук Хажиб Жусуп ыр менен жазган акыл-насыят айткан чыгармасы 
«Кудатку Биликте» да «Шах-намэнин» үлгүлөрү, «Саясат-намэ» деген ат менен падыша 
үчүн насыят иретинде жазылган чыгарманын автору, селжук увазири Низам ал-
Мүлктөн кабыл алынган акылман насааттар угулат. 

Бул жакка, Кыргызстанга, исламга чейинки Орто Азиядагы досторуна Борбор 
Азиянын көчмөндөрүнүн эркиндикти сүйгөн тукумдары — түндүк гуннулар байыртадан 
эле агылып келип турган, алар Чжи-Чжинин жетекчилиги астында өздөрү менен кошо 
Енисей кыргыздарын да ала келишип, бул жерде көчмөн уруулардын эч кимге көз 
каранды болгусу келбеген эркин дүйнөсүн түзүшкөн. 

Мында, Тянь-Шанда, эркиндикти сүйгөн согдулуктар да келип башбаана тапкан, 
алар баскынчыл арабдарга багынуудан баш тартышып, күрөштөн кийин Чу өрөөнүнө 
агылып келип, бул жакка Согду маданиятын жана душманга карата болгон жек 
көрүүчүлүктү кошо ала келишкен, алар ушунусу үчүн ислам сарай тарыхчылары — 
Нершахи, Нахшеби жана башкалардын кыжырын келтирип, эркиндикти сүйгөн бул 
адамдарды «зиндиктер» деген жек көрүмчү лакап ат менен аташкан, б.а. исламга 
ишенбеген адамдар деп эсептешкен. Мында, көз каранды эместик үчүн күрөштүн 
салты жашап жана үстөмдүк кылып турган, бул салт мусулмандашкан, Жейхун (Аму- 
Дарыя) менен Сейхундун (Сыр-Дарыянын) аралыгындагы Мавераннахрда да өчүп 
калган эмес. 

Бул салттын жандуулугун далилдеген көрүнүктүү фактысы катарында 1238-ж. 
Бухаранын чет-жакасындагы көтөрүлүштү көрсөтсө болот, кол өнөрчү Тараби шаар 
кедейлерин «кандуу саздын эзүүсүнө» — Чынгыз-хандын жер жайнаган аскерлерине 
каршы күрөшкө көтөрүп чыгат. Тарабинин каршылыгын Хорезм да колдойт, бул 
күрөштүн даңкын жеңилбес Желал ад-Дин андан ары улантып, Каспийдин жээгинде 
сүргүндө жүрүп каза табат, бирок өмүрүнүн акырына чейин ал гүлдөгөн аймакты 
тебелеп-тепсеген, шаарлар менен кыштактарды кыйраткан, балдар менен кары 
адамдарды кырган моңгол атчандарына каршы колунан куралын түшүрбөй күрөшөт. 
Мындай кыйроолор хикмат Шахид Балхинин ырлары сыяктуу философиялык-
үмүтсүздүк маанайды жараткан, ал мындай дейт: «Эгерде кайгы-муң оттун түтүнү 
болсо, анда дүйнөнү түбөлүк караңгылык чулгап турган болор эле». Бирок эл бактыдан, 
эркиндиктин келеринен үмүт үзгөн эмес, анда күрөшкө болгон ынтызарлык жашай 
берген. 

Самарканда 1365-ж. шаар калкынын көтөрүлүшү Орто Азияда моңголдордун 
үстөмдүгүн жок кылат. Сербердарлар — «дарга асылгандар» өкүмдарлар Чыңгыз 
менен Чагатайдын тукумдарына сокку уруп, Тянь-Шан кыргыздары — «Могулстандын 
жапайы арстандары» моңголдордун династиялык тамырларын кыя чаап салып, 
урандылар менен күлдүн астында калган шаарлар менен кыштактарды кайра жараткан 



сыяктуу сербердарлар да моңгол бийлөөчүлөрүн кулатышкан. Кан менен жуулган 
жерде Орто Азиянын Тимурдун ысымы жана анын тукумдары менен байланышкан 
маданияты андан бетер гүлдөп-өсүп чыгат, бул маданиятты өлкөнүн теңдешсиз күчкө, 
өлбөс-өчпөс рухка ээ болгон эли өз колу менен жараткан. 

Дал ушул эл XIV—XV кылымдардын залкар курулуштарын тургузуп, Самаркандын 
регистанындагы медресени көгүлтүр изразецтер менен жаап, Шахи-Зинда 
курулуштарынын оймо-чиймелүү комплексин жараткан; дал ошол эл Казакстандын 
талаасындагы, көлөмү боюнча дүйнөдөгү үчүнчү курулушту — Кожо Акмат Ясевинин 
мечитин, Таласта Кенизек-Хатундун күмбөзүн жараткан, баатыр Едигенин образын 
Алтын Ордодогу чынгызилердин тукумдарына — Токтомушка каршы күрөштүн 
идеалына айландырган, дал ошол эл Навоинин поэзиясын шыктандырып, асыл заада 
Алпамыштын жана анын колуктусу Борчиндин фольклордук образын түзүп, ошол 
замандын эң улуу аалымы, астроному жана акыны Улугбектин чыгармачылыгына угут 
берген. 

Ошол эле эл өз чөйрөсүнөн эркиндик жана көз каранды эместик үчүн күрөштүн жол 
башчыларын көтөрүшкөн. Чыгышта моңголдорго каршы ханзаада Желал ад-Дин менен 
кол өнөрчү Тараби көтөрүлүш чыгарганда, ошол эле жылдарда моңголдорго жана 
Тевтон орденинин «дөбөт-рыцарларына» каршы орус жеринин баатыры Александр 
Невский кол баштап чыккан. Самарканда моңголдордун тукумдарына каршы күрөшкө 
ураан ташталганда, Тянь-Шанда аларга каршы кыргыздар да көтөрүлүп чыгып, 
Казакстандын талааларында эл баатыры Едиге Алтын Ордонун башкаруучулары менен 
салгылашып жатканда, ошондо Куликово талаасында Дмитрий Донской Мамайдын 
жер жайнаган колун талкалап жаткан эле. Биздин өлкөбүздүн элдери орус 
падышачылыгына каршы күрөшкө, Емельян Пугачев менен Богдан Хмельницкийдин, 
Степан Разин менен Исатай Таймановдун көтөрүлүштөрүнө биригишкен. 

Орус падышачылыгы Орто Азия элдерин чөгөлөтүп багындырууга умтулду, бирок 
каршылыкка учурады. Бул каршылык эзүүчүлөргө каршы, кокондук деспотторго жана 
орус чиновниктерине каршы жалпы каршылык көрсөтүүгө айланган. 1873—1874-жж. 
Ферганадагы көтөрүлүштө, 1875—1876-жж. Кокондогу көтөрүлүштө, 1898-ж. Анжыян 
көтөрүлүшүндө күрөштүн баштоочулары — кыргыздар менен бир катарда туруп, 
казактар менен өзбектер да салгылашкан. 

Фергананын көтөрүлүшчүлөрү 1816-жылдан 1907-ж. чейин жашаган, эркиндик үчүн 
ондогон даңктуу күрөшчүлөрдү тарбиялаган Курманжан датканын образы 
шыктандырган, алардын арасында, кокон көтөрүлүшүнүн жетекчиси, кыргыз 
Пулатханга окшоп, Курманжан датканын уулу Абдулла2 бир кыйла туруктуулук жана 
элдешпестик менен күрөшкөн. Кыргыз элиндеги күрөшкө болгон чечкиндүүлүктү жана 
эркиндикке болгон түбөлүк ишенимди акын, улуу агартуучу Токтогул тарбиялаган, ал 
өзүнүн чындыкты кашкайта айткан ырлары менен жергиликтүү жана чет жерлик ар 
кандай эзүүчүлөргө каршы элдин каарын чагылгандын отундай чагылтып көрсөткөн. 
Дал ушул Токтогул 1898-ж. Анжиян көтөрүлүшүнөн кийин чындыкты бетке айтып, сөзү 
менен да, иши менен да күрөшкөнү үчүн, эшендер менен манаптарды ашкерелеп 
ырдаганы үчүн Сибирге айдалат: 
Ырда дедиң өзүмдү, Тыңшагыла сөзүмдү. Чындыкты айткан калысмын, Кошоматтан 
алысмын. Каракчылар келди жаңы алыстан Элдин канын сормоко, Кедейлерди 
кайрадан батырмака муң-шорго. 

2 Абдылдабек — котормочу С. М.  



XIX к. аягындагы көтөрүлүштөр салгылашууларга машыктырып, элдин душманга 
каршы каарын, кулчулукка каршы жек көрүүчүлүгүн күч алдырды. Күрөштөрдүн бул 
башталыш этабы Каспийден Ысык-Көлгө чейин, Түркмөнстандан Казакстанга чейин 
каптаган, 1916-жылдагы улуттук-боштондук кыймылында аяктайт, бул күрөштө Түндүк 
Кыргызстан менен Казакстан алда канча жигердүү чыгат. Амангелдинин залкар 
турпаты өсүп чыккан Тургай талааларынан кыргыздар баатырдык менен салгылашкан 
Боом капчыгайына чейин карапайым калың эл эзүүгө жана ээн баштыкка каршы 
көтөрүлүп чыккан. Августта башталган бул күрөш күчтөрдүн теңсиздигинен улам ошол 
эле 1916-яс. августуна карата байкалаарлык басаңдап калат. Ал каалаган натыйжага 
алып келе алган эмес, анткени анда жумушчу табы жетекчилик кылган эмес, анын 
башында дыйкандарды, алардын ичинде орто азиялык дыйкандарды да эркиндиктин 
жолуна алып чыгууга бирден бир жөндөмдүү болгон коммунисттик партия турган эмес. 

Орто Азия элдери орус элинин жардамы жана коммунисттик партиянын 
жетекчилиги аркасында гана эркиндикке жеткен. Москва жана Петроград Кышкы 
сарай менен Кремлде кызыл тууну көтөргөндө, орус жумушчулары жеңгенде, 
билерман орус кол башчысы Михаил Васильевич Фрунзе Орто Азиянын 
контрреволюциячыл күчтөрүнө каршы колду баштап чыкканда, анын эли миңдеген 
жылдар бою кол жетпей келген эркиндикке жетишип, Октябрдын жеңиштерин 
бекемдеп кала алышкан. 

Орто Азия элдери Казакстанда Анненковго, Ферганада Мадамин бекке каршы, 
Түркмөнстанда Жунаид ханга жана Тажикстан менен Өзбекстанда Ибрагим бекке 
каршы, интервенциянын көптөгөн бандаларына жана баш кесерлерине каршы 
күрөшкө чыгышат. Алар таман алдында Бухара эмиринин кылычы жаткан, ак 
гвардиячылардын бандалары менен басмачылардын шайкалары бет багып, туруштук 
бере албаган М. В. Фрунзенин артынан ээрчишти. Алар Орто Азияда Куйбышевдин, 
Казакстанда Фурмановдун, Түркмөнстанда Полторацкийдин артынан ээрчишти. 

Орус революционерлери Орто Азиянын элдерин эркиндикти кандайча сүйүү 
керектигине үйрөтүштү, орус коммунисттери ал эркиндикти кантип жеңип алууну 
үйрөтүштү. Ушул биргелешкен күрөштө СССР элдеринин, түпкү тамыры байыркы 
замандарда жаткан достугу жаралды. Ушул күрөштө кыргыз эли өзүнүн улуу мурасына 
ээ болуу укугун жеңип алды, бул мурастын гүлдөп-өнүгүшү ошол эле СССР эл- деринин 
достугуна милдеттүү... 

Перс автору Абу Саид Абдаллах ибн-Захак Гардизи тарабынан 1050—1052-жж. 
жазып алынган жана анын «Зин ал Хабар» («Кабарлардын бермети») эмгегине 
басылган бир кыргыз уламышында кыргыздар менен славяндар туушкан эл болору, а 
түгүл кыргыздардын башчысынын теги славян экендиги жөнүндө айтылат. Бул пикирди 
далилдөө үчүн уламышта өтө эле фантастикалык жүйөлөр келтирилет. 

Кылымдар, дээрлик миң жыл, тагыраак айтканда, тогуз жүз токсон бир жыл өттү, 
«жомок чындыкка айланды». Кыргыздар менен орустар бир тууган элдер болуп 
калышты. Бул туушкандык революциялык күрөштөрдө кан менен бекемделип, Улуу 
Ата Мекендик согуштун салгылаштарында ыйык сезимге айланды. 



КЫРГЫЗДАРДЫН XVIII КЫЛЫМДАГЫ ТАРЫХЫ БОЮНЧА 
БУЛАКТАР 

(ВИ, 1946,11-12,126-131-6.) 
XVI— XIX кылымдарда Орто Азия элдеринин тарыхы өтө начар иштелген. Бул 

мезгилди изилдеп-үйрөнүүдө Ленинград блокадасында курман болгон П. П. Иванов 
тарабынан көп иштер аткарылган болучу. Ал ушул мезгилдеги өзбектер менен 
түркмөндөрдүн тарыхы маселелерине баарынан көбүрөөк кызыккан1. Казактардын 
тарыхы тарыхый адабиятта XVII жана кийинки кылымдар боюнча эң сонун баяндалган 
орус булактары бар болгондуктан бир кыйла дурус чагылдырылган. Бул булактар М. 
Вяткиндин эмгектеринде кеңири пайдаланылган2. Ал эми кыргыздардын көрсөтүлгөн 
мезгилдеги тарыхы адабиятта таптакыр чагылган эмес. В. Бартольд кыргыздардын 
тарыхы боюнча белгилүү очеркинде3, «XVIII жана XIX кылымдардагы Тянь-Шань 
кыргыздары» деген темасында XVIII кылымдагы кыргыздар жөнүндө ойротторго 
барып келген элчилик жөнүндөгү маалыматында Унковский келтирген эки гана беттен 
турган фактыларды кабарлайт. Кыргыздардын географиялык жактан жайгашып турган 
жерлери жөнүндөгү маалымат Ренаттын картасында берилген; Ренат калмактар 
туткундап алган швед, Улуу Петр тарабынан уюштурулган Бухгольцтун 
экспедициясынын катышуучусу болгон. Фактылардын анчалык көп эмес ушул эки тобу 
XVIII кылымдагы кыргыздардын тарыхы боюнча маалыматтардын бардык «байлыгын» 
түзгөн, ал эми кыйыр даректер боюнча, мисалы, калмактардын тарыхынан XVIII 
кылымдагы кыргыз урууларынын тагдыры жөнүндө бир аз жарыбаган ьаалыматтарды 
алууга болот. 

Мына ушул маалыматтардын жагдайынан алганда кыргыз элинин социалдык-
экономикалык түзүлүшүн жана анын эл аралык байланыштарын ачып көрсөтө турган 
кошумча булактар өзгөчө чоң баалуулукка ээ. 

Кыргыз элинин тарыхын изилдеп-үйрөнүүдө биз кыргыздар жөнүндөгү, негизинен 
XVIII к. экинчи жарымындагы кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар камтылып турган 
кытай булактарынын тобуна көңүлүбүз түштү. Мына ушул маалыматтарды талдап 
чыгуу бул макалыбыздын мазмунун түзмөкчү. 

XVIII к. Синьцзяндын тарыхы боюнча бул булактардын тобу кечээ жакында эле XVIII 
к. циндердин Синьцзяндагы агрардык саясатын изилдөөгө байланыштуу Л. Думан 
тарабынан каралган болучу4. Бул булактардын бир бөлүгү кыргыздар менен 
казактардын тарыхы боюнча өтө кызыктуу маалыматтарды камтып турат. 

Биздин темабыз үчүн төмөнкү булактар бир кыйла көбүрөөк баалуулукка ээ: 
1) Си юй вень цзяньлу (СЮВЦЛ) — «Батыш аймактын баяндамасы», 1777-ж. 

басылып чыккан. Кыргыздарга III бапта, За-4а барактарда жана карталар бөлүмүндө (4а 
барак) орун берилген. 

2) Цинь дан Хуан юй си юй тучжи (СЮТЧ) — «Жогортодо бекитилген Батыш 
аймактын географиялык баяндамасы», 1782-яс. басылган. Басылма көп сандаган 
карталар менен жабдылган (I—III баптар), аларда кыргыздар байырлап турган жерлер 

1 Мисалы, кара: П. Иванов. Восстание китай-кипчаков в бухарском ханстве 1821—1825 гг. Труды Института 
востоковедения. Т. XXVIII. 
2 М. Вяткин. Очерки по истории Казахской ССР. Л, 1941. 
3 В. Бартольд. Киргизы. Исторический очерк. Фрунзе, 1943. 
4 Л. Думан. Аграрная политика цинского правительства в Синьцзяне в конце XVIII века. М. — Л, 1936; 
анын төмөнкү макаласын сал: «Некоторые китайские источники по изучению Синьцзяна конца XVIII и 
начала XIX века». Библиография Востока. Вып. 8—9,1935. 



көрсөтүлгөн (I бапта — 23,35; II бапта — 12,15-карталар). Кыргыздар жөнүндө 
маалымат 45-бапта, 1—7а барактарда бар. 

Бул негизги булактардан башка да, биринчилерден варианттары боюнча гана 
айырмаланган дагы башка эки булактан пайдаландык. Алар төмөнкүлөр: 

3) Цинь дин Синьцзян ши ле (СЦШЛ) — «Жогортон берилген көрсөтмө боюнча 
түзүлгөн Синьцзяндын баяндамасы», 1821-яс. басылган, мында кыргыздар жөнүндөгү 
маалыматтар 16-бапта (366—38а барак) камтылып турат. Булак СЮТЧинин 
маалыматын кыскача көлөмдө кайталайт жана Кашгар, Анжиян жана кыргыздарга 
байланышкан башка ясерлер жөнүндө бир катар оригиналдуу маалыматтарды берет5. 

4) Дай Цин и тун чяси (ДЦИТЧ) — «Цин империясынын жалпы картасы», 1784- 
жылдан кийин басылган. Кыргыздар жөнүндө маалымат 420-бапта, 1а—26 баракта 
(чыгыш кыргыздар жөнүндө) жана 1 а—2а баракта (батыш кыргыздар жөнүндө) 
камтылып турат. ДЦИТЧде жогоруда көрсөтүлгөн булак СЮТЧту кыскартылган көлөмдө 
кайталайт жана кыргыздарды сүрөттөгөнү жагынан СЦШЛга бир аз окшош келет. 

Биринчи эки булак, биринчи учурда толугу менен, экинчи учурунда жарым-
жартылай (бирок кыргыздар жөнүндөгү баптар которулган) европа тилдерине 
которулган. Алсак, СЮВЦЛ мурда эле 1829-ж. И. Бичурин тарабынан которулган6, СЮТЧ 
толук эмес түрдө 1881-ж. Юар тарабынан которулган7. Эки котормочу тең которуу 
менен чектелип, түшүнүк дээрлик берилген эмес. Бул макалабызда өзүбүздүн 
котормобуздагы СЮВЦЛ менен СЮТЧ булактарын негизги тексттер катарында 
пайдалануу менен, айрым бир бөлүктөрүндө СЦШЛ жана ДЦИТЧ булактарындагы 
башка варианттарына да таянабыз, кийинки экөө европа тилдерине которулган эмес. 
Кыргыздар мекендеген жерлер жөнүндө келсек кытайдын географиялык карталарын 
атайын кароого туура келет. 

Көрсөтүлгөн булактар, Л. Думан белгилегендей, аз изилденген жана аларга 
жетишээрлик баяндама да берилген эмес. Ал эми бул булактарга кыскача мүнөздөмө 
берилген же булардын котормолору бар болгон башка бир эмгектерде (Courant, 
Huarit, Wylie, Бичурин) кыргыздар жөнүндө түшүндүрмөлөр дээрлик жок. СЮТЧ 
боюнча гана кыргыз этнонимдерин Юардын котормосу боюнча Н. Аристов 
пайдаланган8. 

Кыргыздар жөнүндөгү тексттер өтө маанилүү. Анда кыргыздар, алардын 
автохтондуулугу жөнүндөгү кытай концепциясы абдан эле ачык көрсөтүлөт. Кытайлар 
кыргыздарды усундардын (б.з.ч. III к. уруулар) тукумдары жана Тянь-Шань менен 
Алайдын түпкү тургундары деп эсептешет. Бул концепция СЮТЧта баарынан ачык 
чагылган (45-бап, 26 барак ж.к.б.), мында кыргыздар жашап турган аймактардын 
кыскача тарыхы айтылат. Корутундулар династиялык тарыхтардан (Бэйши, Таңшу) 
келтирилип, Тянь-Шанда жана Алайда жашаган жана аларды жеңип алган уруулар 
жөнүндөгү кыскача үзүндүлөргө негизделген. Сыягы дал ушул кытайлык концепция Н. 
Аристовду кыргыздар Тянь-Шандын түпкү калкы деген гипотезага алып келсе керек. 

Калмактардай эле кытай булактары кыргыздарды буруттар деп аташып, алар 
кыргыздар мекендеп турган жерлерге жакын аймактардан аталышы окшош урууларды 

5 Бул булактын котормосуна жана анын түшүндүрмөсүнө атайын макалабызды арнадык. 
6 И. Бичурин. Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем состоянии. СПб., 1829. 
7 C.Huart. Recueil des documebts sur l’Asie Centrale. Paris,1881.Notices géographiques et historiques sur les 
reuples de l’Asie Centrale. Кыргыздар жөнүндө кара: 151—167-6. 
8 Н.Аристов. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казахов Большой орды и кар киргизов. Живая 
старина, № 3—4 за 1896 г. 



издешкен. Кытайлар болорлорду (Кафирнистан) «болор» жана «бурут» 
этнонимдеринин окшоштугунан улам кыргыз-буруттардын ата-бабалары деп 
жаңылыш эсеп- тешет (СЮТЧ, 45-бап, За барак). 

Жогоруда көрсөтүлгөн СЮТЧ жана СЮВЦЛ булактары бирдей баалуулукта эмес. 
Биринчиси көлөмү боюнча экинчисинен кичине. СЮВЦЛда этнографиялык мүнөздөмө 
басымдуулук кылып, тарыхый фактылар дээрлик жок. Кыргыздар Анжыяндын чет-
жакаларында жашаган калк катарында эсептелет. Кыязы, бул СЮВЦЛды түзгөндөр 
кыргыздар калмактардын кысымы астында өз мекенин таштап кетүүгө аргасыз болуп, 
Алайда жана Анжияндын чет-жакаларында жашаган мезгилдеги фактыларды 
пайдаланышкандарына байланыштуу болсо керек. СЮВЦЛ калмактардын үстөмдүгү 
(1758—1760) жок кылынгандан кийин түзүлгөн болсо да, кыязы, кыргыздардын 
мурдагы абалы али калыбына келе элек болсо керек, же биз жогоруда көрсөткөндөй, 
бир кыйла так маалыматтар кытай тарыхчылары менен географтарына али жеткен 
эместир. 

1782-жылдагы булак — СЮТЧ кыргыздарды башкача абалда сүрөттөйт. Мында 
кыргыздардын эки бутагы: батыш жана чыгыш кыргыздар жөнүндө сөз болот. Батыш 
кыргыздар Алайдын жана ага жакын аймактардын тургундары, экинчилери — Тянь-
Шандык кыргыздар катарында көрсөтүлөт. Мүнөздүү нерсе, СЮТЧ чыгыш жана батыш 
кыргыздардын чек арасы катарында Кара-Дарыяны көрсөтүп, жогорку агымына чейин 
жайгаштырат да, Кеген, Каркыра жана Темир-Тоо алардын байыркы мекени болгонун 
белгилейт: «Чыгыш буруттардын байыркы жайыттары Кеген (му ди), Каркыра жана 
Темирту болгон; бул жерден жунгарлар тарабынан сүрүлүп, алар батышка ооп, 
Анжияндын чет-жакаларынан башбаана издешкен. Жунгария толук багындырылганда, 
алар өздөрүнүн байыркы мекенин (гу ди) кайта алышкан» (45- бап, 1а барак). 

Бирок СЮТЧтун карталарында Кеген — Каркыра аймагындагы кыргыздар али 
көрсөтүлгөн эмес. Карталар СЮТЧтун текстинин биринчи бөлүктөрүнө тийиштүү, 
мында кыргыздар жашаган жерлер белгиленген. Бул жөнүндө төмөнкүчө айтылат: 
«Чыгыш буруттар Жунгариядан түштүк-батыштагы аймакты, уйгурлардын түндүк- 
батышында, Тянь-Шандын түндүк этектеринде Цзун-лин менен катар жаткан аймакты 
ээлеп турушкан. Бул (аймак) Иледен түндүк чыгышта 1400 ли (700 км) жана Аксудан 
түштүк-чыгышта 790 ли (385 км) аралыкта жатат». Батыш кыргыздар болсо Кашкардан 
түндүк-чыгышта 300 ли (150 км) аралыкта турат деп айтылат. Ал жакка баруучу жол 
Цзун-лин жана Ош аркылуу өтөт. Бул аймак чыгыш буруттардын аймагынын 
каршысынан орун алган (45-бап, 36 барак). 

Албетте, карталар тексттеги көрсөтүлгөндөрдү ырастап турат. Алсак, Түндүк Тянь- 
Шандын (СЮТЧ, I бап, 22—23-барактар) картасында кыргыздар Кара-Буура суусунун 
башы ченде көрсөтүлгөн. Түштүк Тянь-Шандын картасында батыш кыргыздар 
Таримдин жогорку агымынан түндүктү карай жайгаштырылган; чыгыш жана батыш 
кыргыздардын картасында (ошондо эле, II бап, 12—13-барактар) алар Кара-Дарыя 
суусунун эки тарабынан орун алганы көрсөтүлгөн, акырында, Фергананын (Анжыян, 
Кокон ж.б.) картасында батыш жана чыгыш кыргыздар Анжыяндын түштүгүндө, тоо 
кыркаларынын сыртында көрсөтүлгөн, (Түркстан тоо кыркасынын сыртындабы?), 
кыязы, Алай аймагында болсо керек (ошондо эле, 15-16- барактар). 

Карталарга караганда, барып-келип эле кытайлар жана СЮТЧ да кыргыздарды 
негизинен Алай жана Батыш Тянь-Шань менен чектейт. Бирок ар бир топтун (чыгыш 
жана батыш) курамына кирген урууларды санап көргөндө байкалгандай, 
кыргыздардын ушул эки топко бөлөнүшү алардын азыркы учурдагы түндүк жана 



түштүк болуп бөлүнүшүнө, тагыраак айтканда, адигине менен тагай тутумуна ылайык 
келет. 

Чыгыш кыргыз урууларынын тизмесинде СЮТЧ беш урууну эскерет (сөзмө-сөз 
«бөлүктөр», «бөлүмдөр» — бу), бирок эки отокту, атап айтканда, саяк (да-я-гу) менен 
сарыбагышты (са-ли-ба-ха-ши) келтирет. Үчүнчү уруу жөнүндө анын «качандыр бир 
мурда Талас ченде» байырлап турганы айтылат (45-бап, 1а барак). Калган экөө 
жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Батыш кыргыздары үчүн СЮТЧ он беш урууну көрсөтөт, 
бирок төртөөнүн гана аталыштары: адигине (э-дэ-гэ-на), моңолдор (мэн-кэ-р-до-р), 
черик(ци-ли-гу) жана бостон (ба-се-цзы) көрсөтүлүп, булардын географиялык 
орундарын чектеп кошумчалайт да, бир канаты Цзун-линге барып такалары, ал эми 
батышта Бухара (Бухар було) хандыгына чейин жетип турганы айтылат (45-бап, 36 
барак). 

Мүнөздүү нерсе, СЮВЦЛ бир да уруунун атын атабай, кыргыздардын Кашкар менен 
Анжыяндын ортосундагы аймактарда байырлап турганын гана айтат. 

Көрсөтүлгөн уруу бөлүнүштөрү бизге белгилүү болгон уруу бөлүнүштөрүнөн алда 
канча кыскарган түрдө болсо да XIX кылымдын этнографиялык маалыматтары менен 
дал келет. Кыргыздардын урууга бөлүнүшү боюнча этнографиялык материалдардын эң 
мыкты жыйнагы Н. Аристовго таандык, анын айтканы боюнча, саяктар Борбордук Тянь-
Шандын, сарыбагыштар — Чүй өрөөнү менен Чоң-Кемин тургундары болуп саналат. 
СЮТЧда айтылган Талас урууларына, солто уруулары кирери шексиз, булакта 
айтылбаган экөөнүн бири бугу (Ысык-Көл) деп болжолдосо болот, экинчиси, мүмкүн, 
чериктердир, алар көп санда Түштүк-Батыш Тянь-Шанды мекендешкен жана мекендеп 
турат (Ак-Сай жана Атбашы өрөөндөрү). Бирок чериктер батыш кыргыздардын, — 
азыркы бөлүнүшү боюнча түштүк кыргыздардын бир бөлүгү катары көрсөтүлгөн, ал 
эми Н. Аристовдун колунда болгон этнографиялык маалыматтар боюнча, черик уруусу 
Тянь-Шанда гана белгилүү. Балким Тянь-Шандын аты аталбаган урууларынын ичинде 
багычи уруусу да болгондур. Көрсөтүлгөн уруулар батыш тобу үчүн (ошондой эле 
чыгыш тобу үчүн да) адигине менен моңолдор уруулары жагынан гана дал келет. 
Бостон уруусу ичкилик тобунун бири болуп саналат. 

Бул тизмеден көрүнүп тургандай, кытайлар көрсөткөн уруулардын айрымдары XIX 
кылымда бир кыйла ири бирикмелердин бир бөлүгүн гана түзгөн, тескерисинче, бугу 
уруусу тибиндеги ири уруулар аларга таптакыр белгисиз болгон. Бирок, бир мүнөздүү 
нерсе, кытайлар кыргыздардын тогуз ири урууларын көрсөткөн, бул Н. Аристов 
келтирген маалыматтарга дал келет. Ал кыргыздардан «оңдун» курамында бугу, 
сарыбагыш, солто, черик, багыш, саяк, адигине, мунгуш, ичкилик уруулары сыяктуу 
тогуз ири уруусу бар экенин билдирет. Кытайлар сарыбагышты, черикти, саякты, 
адигинени, мунгушту билишет. Ичкилик урууларынан кытай булактарында Таласта 
көчүп-конуп жүргөн уруулар катарында бостон, солто уруулары көрсөтүлгөн, ошентип, 
алардагы аты аталбаган эки уруу — бугу менен багыш уруулары деп болжолдосо 
болот. 

СЮВЦЛ менен СЮТЧ кыргыз урууларынын «оң» жана «сол», тагай жана адигине 
болуп бөлүнөрү жөнүндө эч нерсе айтпайт. 

Кытай булактарында кыргыздардын жол башчыларынын эскерилиши өтө кызык. 
СЮВЦЛ билдиргендей, кыргыздардын жол башчылары (цзюнь) би деп аталышат. 

Бул жерде колдонулган иероглиф демейде бай деген түшүнүктү да берет. Кытайлар 
бийди (сотту) бай (бай кыргыз) менен чаташтырып жиберишкен деп болжолдоо 
кыйын. Буга кытайдын текстинин өзү далил болуп турат, ал текстте кыргыз коомунда 



бийдин соттун милдетине эч кандай тиешеси жок ролу жана орду жөнүндө айтылат. 
СЮВЦЛ мындай дейт: «Алардын башчысы (цзюнь) бай (би) деп аталат. Алардын 
айрымдарында ондон жыйырмага чейин айыл (аман) бар, башкаларында отузга 
жакын айыл жана алардын кулдары (хулан) деп аталган адамдары (жень) бар. 
Алардын баары буруттар деп аталганы менен, байы (би) бирөө эле эмес. Башчысынын 
(цзюнь) өз жери, өз букарасы (мин) бар. Бардыгы өз алдынча — бири-бирине көз 
каранды 
эмес (бусян). Бай өлгөндө анын ордуна (башка) байды, анын уулун же бир тууганын 
коёт, башка адамдар анте албайт (анын ордун ээлей албайт)» (3-бап, За барак) 

СЮТЧтин маалыматы да ушуга окшош. Мында, бардык ушул жол башчылар (тоу)9 

бири-бирине көз каранды эмес. Жыл сайын алар өз ичинен бирөөнү башчылыкка 
шайлашат (чжан), ал жалпы башкаруу ишин жүргүзүп, ага бардыгы баш ийишет. Чжан 
болуп дайындалган жол башчы (тоу) Мамук-Кули (ма-му-гу-ху-ли) деп аталат. Ал 
уруулардын (бу) башында убактылуу гана турат» (45-бап, 1а барак). 

Бул жолу да уруу эгелеринин бири-бирине көз каранды эместиги айтылган, башка 
бардык жактарында СЮВЦЛ менен СЮТЧда кыргыздардын социалдык түзүлүшү ар 
башка түшүндүрүлөт. Биринчи учурда, бийликтин мураска өтмөлүгү айтылса, 
экинчисинде жетекчинин шайлана турганы, алгачкы коомдук демократизмдин салты 
жашап жатканы баса белгиленет. Биздин көз карашыбызча, СЮВЦЛ менен СЮТЧтун 
маалыматтары хронологиялык жагынан ар башка болгону менен бирин-бири толуктап 
турат. Биринчи учурда сөз кыргыз урууларынын өз бирикмеси болбогон учурдагы, 
калмактар үстөмдүк жүргүзүп турган мезгилдеги кыргыз урууларындагы өзүн- өзү 
башкаруу жөнүндө болуп жатат. 

Уруу ичиндеги бийлик, сыягы, эми мураска өтсө керек, ал эми жалпы уруулар 
үстүнөн болгон бийлик шайлана турган бийлик катарында калган. Мүнөздүү бир нерсе, 
СЮТЧте «аман (калмак насилиндеги сөз) термини колдонулбайт, ал эми бирикмеси 
үчүн «бу» термини, б.а. СЮВЦЛ жалпы эле буруттарды билгизген сөз колдонулат. 
Мында титул катарында жаңылыш көрсөтүлгөн «Мамук-Кули» ошол шайланган кыргыз 
ханынын ысымы болгон жана ушул текст жазылган учурда ал чынында да 
кыргыздарды башкарып турган, бул төмөнкү текст менен ырасталат. Кытайларга 
кыргыздардагы шайлоо институту жана мурастоо институту белгилүү болгонун эске 
алсак, анда «би» термини сотко—бийге эмес, байга таандык экенине ынанабыз. Кытай 
маалыматтарынын арасында манап титулунун жоктугу таң калтырат. 

СЮВЦЛ кыргыз жол башчыларынын ысымын атабайт. Кыргыздардын 1758- жылга 
таандык болгон саясый тарыхындагы бир фактыны белгилеп, СЮВЦЛ би Аким (Хаким 
го) кожолорго каршы күрөштө Кытайга кызмат көрсөтүп, бул кызматы үчүн Ташмалык 
шаарынын Хаким-беги (би А-ци-му) болуп дайындалганын айтат (3-бап, 36 барак). 
Мындагы «би» термини байды белгилөө үчүн колдонулганын дагы бир жолу ачык 
көрсөтүп турат. 

СЮТЧ бул окуяны ырастабайт. 1758-ж. боюнча, ал кытай букаралыгына өтүү 
жөнүндө Туруки-бай (Тулу-ци бай)10 биринчи болуп билдирет, анын артынан кыргыз 
урууларынын башка жол башчылары да ушундай эле мүдөөнү билдиришет. Бул 

9 Сөз ири уруулардын жол башчылары жөнүндө болуп жатат. 
10 Мында иероглиф жогоруда пайдаланылган «би» бай деген эле сөз экенине окурмандын көңүлүн 
бурамын. Бул учурда кытайлар ысымдын бир бөлүгүн (бай) ды бай титулунан (а мүмкүн, бек) 
айырмалашкан, алар бекти да «би» иероглифи менен транскрипциялашкан. Кара: СЮТЧ, 45-бап, 1а 
барак; СЦШЛ, 12-бап, 366 барак; ДЦИТЧ, 420-бап, 16 барак. 



Туруки-бай саяктардын, б.а. Тянь-Шандагы уруунун башчысы болгон жана сарыбагыш 
уруусунун кыргыздары жашаган аймактагы Ташмалыкка эч кандай тиешеси болгон 
эмес. Кыязы, Хакимбекти батыш кыргыздарынын адигине уруусунун башчысы (X) 
ажыбай (А-ци-би) менен окшоштурса болчудай, ал 1760-ж. январда Кытайдын 
букаралыгына өтөт, бул максатта ал 1759-ж. кытай аскер кол башчысы, Синьцзянды 
жеңип алган Чжао Хой менен кытай элчиси Такдан (Та-гу-да-на) аркылуу байланыш 
түзгөн. 

Ажыбай өзүнүн Кытайдын букаралыгына өткөнүн бизге кытай котормосунда 
жеткен төмөнкү документте билдирген: «Мен, (X) ажыбай, кыргыздардын адигине 
уруусунун өкүмдары, биздин төбөбүздөгү Көк Теңирди кандай урматтасам ошондой 
эле урматтаган императорго кадырлоо менен узак өмүр каалаймын. Анын улуулугуна 
тең келер эч нерсе жок, ал төрт жагынан төрт деңиз чулгаган мейкиндикте үстөмдүк 
кылып турат. Император Цзянь Лун маркамат этип жиберген башкы кол башчы Чжао 
Хой мага Кашкардан жарлык менен мөөрдү алып келип тапшырды, мен аны эң терең 
урмат менен кабыл алдым (жана ушуга байланыштуу) зор кубанычтын кучагында 
турам. Менин эмки вазыйпам Бухарадан Чыгышка чейин чачыранды жаткан эки жүз 
миң кыргызды бириктирип, императордун букаралыгына өткөрүү болсун» (СЮТЧ, 45-
бап, 36 барак; сал. ДЦИТЧ, 420-бап, 16 барак, батыш буруттар жөнүндө). 

(X) ажыбайдын артынан кытай букаралыгын калган 15 уруу да кабыл алат. 
Чериктердин башчысы, Юматтын (Ю-матэ) агасы Куталы (Ху-та-ли) ошол учурда 
кытайда чечек илдети күчөп турганына карабай, Пекинге келет. Ал Пань-шань Цзинь 
цзи, андан кийин Нань-Юань сарайында кытай императору тарабынан кабыл алынат, 
ал жерде меймандын урматына салт болуп калган шаан-шөкөт уюштурулат (СЮТЧ, 45-
бап, 4а барак). Кытай булактары билдиргендей, батыш кыргыздарынын бардык 15 
уруусунун букаралыкка өтүшү бизде кээ бир күмөндүүлүктү пайда кылат. (Х) ажыбай 
аркылуу адигине уруусу менен болгон өз ара мамилелер конкреттүү сүрөттөлөт, бир аз 
черик уруусу жөнүндө айтылат, бирок калгандарынын башчыларынын Кытайда 
болгону же алардын кытайлык бийлик менен болгон өз ара мамилелери жөнүндө эч 
нерсе айтылбайт. Кытайлар Коржу (Ге-р-чжу) деп атаган бостон уруусунун (ичкилик 
уруу) башчысынан башка ысымдарды булак келтирбейт. 

(Х) ажыбай Кытайга жан тарткан саясатты ишкердүү жүргүзөт. 1760-ж. январда ал 
Кытайга Сира Макае (Си-ла-Ма-гэ-сэ) деген адамды элчиликке жөнөтөт, 1760-ж. 
августта анын элчилигине жооп иретинде (Х)ажыбайга кытай чиновниги Соном (Со- но-
му) келет. 1762-ж. Кытайдын колдоосуна таянып, (Х)ажыбай Кокондун ханы, (Х) 
ажыбайдын Узе (Өзгөн) өлкөсүндөгү жерин кыйраткан Эрдене менен күрөш жүргүзөт. 
Император жаңы аймакты (б.а. Синьцзянды) башкаруу боюнча министр Юн Хой деген 
немеге кыргыздарга жардам берүүнү тапшырат (Сал.: ДЦИТЧ, 420- бап, 16 барак) (си 
булэтэ). 

Ушул эле булактын маалыматы боюнча батыш кыргыздардан акыркы болуп, 
белгисиз уруунун жол башчысы Эрби (сөзмө-сөз А-ва-ли-би) букаралыкты кабыл алат. 
Эрби 1763-ж. булак билдиргендей «ал Кокондун чек арасын карай өтүп, өз уруусу 
менен көчмөн турмуш өткөрүп, жайыт издеп көчүп-конуп жүргүсү келгенин билдирет» 
(СЮТЧ, 45-бап, 4а барак; ДЦИТЧ, 420-бап, 16 барак (си булэте). Ал төмөнкү чиндердин 
бирине татыктуу болуп, кытай императорунун мактоосуна арзыйт. 

(Х) ажыбай өзүнүн билдирүүсүндө 200 миң кыргызды бүт бийлегиси келгенин 
кабарлайт. Ушул эле цифраны булак да батыш кыргыздардын саны катарында 
белгилейт. Булак мындай дейт: «Ордо бир нече урууга бөлүнгөнү менен алар бир эле 



аймакты мекендешет, ал түштүк-чыгышында Цзун-линге барып такалат, батышында 
Бухара хандыгына чейин созулуп жатат. Ордо бардыгы болуп, 200 миң адамдан турат, 
алар көчмөн турмуш өткөрүшүп, кайерде суусу менен тоют мол болсо ошол жерлерде 
көчүп-конуп жүрө беришет». (СЮТЧ, 45-бап, 36 барак). 

(Х)ажыбай адигине уруусунун башчысы болуу менен бирге, кытай императорунун 
жардамы менен бардык батыш кыргыз урууларынын үстүнөн бийлик жүргүзүүгө 
умтулганы айдан ачык болуп отурат. Бирок ал буга жетише алган эмес. Бул жөнүндө 
чериктердин өз-алдынча элчилик жибергени, белгисиз уруунун башчысы Эрбинин 
жогоркудай аракети далил болуп турат. 

Кытай менен союздаш болууга чыгыш (тянь-шандык) кыргыздар да умтулушкан. 
1758-ж. эле Чжао Хой Синьцзянды багынта баштаганда, ал саяк уруусунун башчысы 

Туруки-байдын ордосу турган Жумакан (Чжу-му-хань) деген жерге өзүнүн өкүлү Урдэна 
менен Турундайды (Толунь-тай) Туруки-байдын букаралыгын кабыл алуу үчүн 
жиберет. Демилге саяктарга таандык болгондуктан Чжао Хойдун жиберген адамдары 
императордун саяктар үчүн жагымдуу жардыгын алып келип тапшырышат. Кызыктуу 
нерсе, бул жардык, булактын билдирүүсү боюнча, саяк урууларынын ичинде 
гана эмес, башчысы Чолик Чи болгон сарыбагыштар да чогуу катышып турганда 
угузулган. Жардыкка он жолу жугүнүү менен жооп кылып, аны кубатташып, мурда бул 
тилектерин ишке ашырууга жунгарлар тоскоол болуп келгенин айтышкан. Жүгүнүү 
ырасмисин дагы бир жолу кайталагандан кийин, кытай тексттеринде айтылгандай, 
алар «кубанычтуу кыйкырышып абаны жаңыртышты» (СЮТЧ, 45-бап, 1а барак). 

Саяктар менен сарыбагыштардын бул өзгөчөлүү курултайында Талас урууларынын 
башчысы Майтактын (Май-та-гу) уулу Очебар (Оши-бо-ло) да катышып, Кытайга баш 
ийерин билдирет. Кытай элчилери Таласка келишип, букаралыкты кабыл алуу 
ырасмисин өткөрүшөт. 

Кытай элчилеринин келишине жооп кылып, кыргыздардын жогорку эгеси Мамук-
Кули (айтмакчы, кытай булактары аны төмөнкүчө сүрөттөшөт: токсон жаштагы кары 
адам, чың денелүү, өтө толук, бирок кошуун баштап, жортуулга чыкканын токтото элек) 
(СЮТЧ, 45-бап, 16 барак). Чжао Хойго өзүнүн үч өкүлүн жиберет. Бул екүлдөрдүн 
ичинде: Челик чи (чэ-ли-гу-ци), Туруки-бай жана Ниша эскерилет. Биринчиси 
сарыбагыштардын, экинчиси — саяктардын башчылары болгон. Мүмкүн, Ниша Талас 
урууларынын өкүлү болсо керек Кыргыз элчилери Мамук-Кулиден тартуу катарында 
кытай императоруна 100 өгүз, 100 ирик тапшырышат. 

Кыргыз элчилери Чжао Хой, кийин кытай императору тарабынан өтө мээримдүүлүк 
менен кабыл алынат. Император аларды Муланга аң уулоого чакырат. Алардын 
келишине байланыштуу ал Ваньшу гулбакча сарайында (юань) шаан- шөкөттүү үлпөт 
уюштурулат. 

Чжао Хой уюштурган кытай аскерлеринин парады кыргыз элчилерине терең таасир 
калтырат, бул жөнүндө алар атайын билдирүү жасашат; бул билдирүү өзгөчө 
кызыгууну туудурат, анткени, биздин пикирибизче ал кытай эпистолярында кезикпей 
турган, кыргыз тилинен которулганга мүнөздүү айрым бир сөздөрдү камтып турат. 

Тексттин ушул бөлүгүн биздин котормобузда толук келтиребиз: «Биз силердин 
жоокерлердин жаалары менен жебелеринин эң мыкты сапаты жөнүндө мактоо 
сөздөрдү укканбыз, бирок жаачылардын ушунчалык шамдагайлыгын билген эмес 
экенбиз. Алардын жебелери эч качан сая кетпей, кабат-кабат кийгизилген бир нече 
чопкутту да тешип өтүп кетип жатат. Силердин жаачыларыңар бир эле учурда сол 
менен оңго беш-бештен жебе атып жатышат. Атчандарыңар атынан секирип түшүп, 



кайра ыргып минип, ат үстүндө тикесинен тура калганын көрдүк. Милтелүү үч 
мылтыктын (цян) бир эле аттын үстүнө орнотуларын али көрө элек болчубуз. 

Бирге баратсак (дао-гу?) да, бизди ырайымсыз эзүүнүн астында кармаган 
жунгарларды (силер) талкалап, кыйратып салдыңар. Күчтүүбүз, мыктыбыз деп 
мактанган казактар силердин армияңардын жакындап келе жатканын укканда эле 
багынып беришти. Эми биз (кыргыздар), бир ууч эл болуп туруп кантип эрдемсинип, 
багынбай коёлу?» (СЮТЧ, 45-бап, 16 барак). 

Мындагы бир кызык нерсе, кыргыз элчилери, баарынан мурда, кытай армиясынын 
мыкты даярдыгына көңүл бурушкан, бул жагынан алар жакшы сынчылар болушкан; 
экинчиден, кытай армиясынын кыргыздардын күрөш жүргүзгөн кошуналары 
жунгарлар менен калмактарга караганда артыкчылыгын айтышат. «Бирге баратсак да» 
деген образдуу сөз көңүлдү бурат, менимче бул кайсы бир кыргыз макалын же 
кандайдыр бир учкул сөзүнүн кытай тилиндеги котормосу болсо керек. 

Кийинчерээк 1761-ж. чыгыш кыргыздарынан Эмирбек (Эму-р-бэй) деген 
букаралыкка өтөт, ал өзүнүн иниси Мурудду (Му-лу-тэ) жөнөтүп, тартуу катарында 
кылыч (би шоу) берип жиберет11. 

Кытай букаралыгына өтүү, белгилүү болгондой, үстүртөн гана кабыл алынган, 
кыргыздар Синьцзянда Кокондогуга караганда бир кыйла артыкчылык укуктардан 
пайдаланышкан. Кытайдын бул өзгөчөлүү саясаты Синьцзян менен Орто Азиянын 
ортосунда буфер түзүүгө умтулуусунан келип чыккан. Ошондуктан көчмөн кыргыздар 
Тянь-Шанда, Алайда да олуттуу даражада өз алдынчалыгын сактап турушкан. Биринчи 
учурда, мындай абал экинчи учурдагыга караганда бир кыйла даражада сакталып 
тургансыйт. 

Ырас, XVIII кылымдын 70 жылдарында Ош аркылуу Кашкарга барган Ефремов бул 
жерде кытай гарнизондорунун жана Кытай империясынын курамына кирген 
аймактарда боло турган аскер конуштарынын бары-жогу жөнүндө эч нерсе айтпайт12. 

Дагы бир фактыны белгилебей коё албайм. Дай цин жана тун чжиде (Цин 
империясынын жалпы географиясы) жана 1784-жылдан кийин жазылган булакта, 
Таластын чыгышында, байыркы убакта жунгарлар ээлеп турган аймакта Улем тоосу бар 
экени көрсөтүлөт. Улем тоо кыркасынан (мүмкүн, Ысык-Көлдүн батышындагы Ак- 
Өлөңдүр) чыгыш тарапта сарыбагыштар, алардан түштүгүрөөктө кытайга баш ийген 
кыргыздар (саяктар же чериктер) мекендешкен13. 

Жогоруда көрсөтүлгөндөй, Кытайдын букаралыгына өткөндүгү менен 
байланыштырылган кыргыз элчилиги эң эле кеч дегенде 1761-жылга таандык, ал эми 
айтылган окуядан 23 жылдан кийин түзүлгөн 1784-жылдагы булак кыргыздардын бир 
гана бөлүгүнүн, же саяктардын, же сарыбагыштардын түштүгүндө байырлашкан 
чериктердин Кытайга баш ийерин белгилейт да, буга байланыштуу Ысык-Көл менен 
Таластын кыргыздары жөнүндө эч нерсе айтпайт. 

11 Юардын котормосунда ачык эле ката бар, ал «Гун би шоу» сөздөрүн «et offrir en tribute des cueillieres »?! 
деп которгон (Кара: көрс.чыг., 155-6.); кара: СЮТЧ, 45-бап, 16 барак; ДЦИТЧ, 420-бап, 1б-барак (дун 
булутэ). 
12 «Он жыл бою Бухарада, Хивада, Персияда жана Индияда саякатта болуп укмуштуу окуяларды башынан 
өткөрүп, ал жактан Англия аркылуу Россияга кайтып келген россиялык унтер-офицер, азыр коллегия 
ассесору жөнүндө», стр. 116, СПб., 1786. «Ушудан Кашкар шаарына чейин он үч күндүк жол. Ушу менен 
Кашкардын ортосунда кыргыз-кайсактардын өзгөчө уруусу — кыргыздар көчүп-конуп жүрүшөт; жол 
тоолор жана кыялар менен кетет». 
13 St.Julien. Notices sur les peoples étrangers , tirees des géographes et des historiens chinois. «Journal 
asiatique», aout - septembre 1845.Ser. IV, Т .VIII, р. 403. 



Кандай болгон күндө да, 1770-ж. эле кыргыздар Кытай тарабында болушкан. 1758-
ж. алар кытай аскерлери менен бирге кожолорго каршы чыгышкан, 1770-ж. алар 
торгоуттардын башчысы Убашыга сокку урган негизги күч болгон. Аны адегенде кумдуу 
талаага сүрүп (?), ал жактан алардын чыгып келишин күтүшөт. Торгоуттар курчоодон 
чыгууга аракеттенгенде кыргыздар «торгоуттарга тылдан кол салып, кээде чогуу, кээде 
бөлөк-бөлөк кошуун болуп, аларды күнү-түнү менен куугунтуктап жүрүп отурушуп, 
көптөгөн адамдарын, мал-мүлкүн казактарга караганда көбүрөөк тартып алышат»14. 
Кыргыздар менен жакындан таанышуу кытайларга алардын тиричилиги менен 
чарбасына жалпы мүнөздөмө берүүгө мүмкүндүк түзгөн. Кыргыздар, эреже катарында, 
көчмөндөр болгон, бирок чыгыш кыргыздарда кытайлар айдоолордун бар экенин 
белгилешет. Алсак, СЮТЧ мындай деп жазат: Кыргыздар «мал бакканды, жер айдап, 
эгин эккенди жакшы көрүшөт (шан чу му, ши цзин чжун) (45-бап, 1а барак). Кызык 
нерсе, түштүк кыргыздардын дыйканчылыгы туурасында маалымат дегеле жок. 
Кыргыздарды али батыш жана чыгыш деп бөлө элек, эртерээктеги булак көчмөн 
кыргыздар олоттор (калмактар) сыяктуу эле «боз үйлөрдө жашап, мал өстүрүшөт, эт 
менен тамактанышат, бээ менен уйдун сүтүнөн шарап жасашат (кымыз го. — А. Б.)» 
деп жазат (СЮВЦЛ, 3-бап, За барак). СЮТЧ жана СЮВЦЛдын маалыматы боюнча 
кыргыздардын кытай императоруна берген алымдары менен тартууларынын түрү да, 
ошондой эле соода-сатыкка түшүүчү нерселери да ошол эле мал чарбачылыгы 
жөнүндө айтып турат. Кыргыздар негизинен жылкы менен соода жүргүзүшүп, аны 
фарфорго, чайга, калың жибек кездемелерге, болотнайга (бөз?), тамекиге, шарапка 
айырбашташкан (ча, ю, бу, янь, цзю) (СЮВЦЛ, 3- бап, За барак). 

Кээ бир маалыматтарга караганда, XVIII кылымдагы кыргыздарды мүнөздөгөн 
кытай этнографиясынын даректери синьцзяндык кыргыздар менен болгон 
тааныштыгына негизделген. Алсак, мисалы, СЮВЦЛ мындай деп жазат: «кыргыздар 
чачын кырып салышат, чочко этин жешпейт. Жеңдери кууш, топчусу жок кийим, төбөсү 
жапыс төрт бурчтуу тебетей кийишет. Аялдары кооздук үчүн тебетейине кыргоолдун 
канаттарын сайып алышат15 (3-бап, За барак). 

Кытайлар кыргыздар менен түркстандык башка калктардын (негизинен уйгурлар — 
хойдун) адат-салттарынын окшоштугун белгилешип, уйгурлар менен кыргыздардын 
тилдеринде бир аз айырмачылыктар бар экенин айтышат. Кытайлар кыргыз тилин 
башка түрк тилдеринен, мисалы, уйгурлардыкынан ачык айырмалай билишет. Бул 
жөнүндө Цзянь Лундун (1736—1796) тушунда басылып чыккан Си юй тун вэнь чжи 
сөздүгү далил боло алат, анда жаңыдан кошулуп алынган аймактардын географиялык 
аталыштарынын этимологиясы берилген.16 

Бул сөздүк бурут (кыргыз) лексикасын бөлүп көрсөтөт, бирок алар өтө аз санда 
келтирилген. Топонимикалык (бир жагынан этнонимикалык) аталыштарды 
этимологизациялоодо топонимика өтө моңголдоштурулуп жана жунгарлаштырылып 

14 И. Бичурин. Описание Джунгарии и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем состоянии. Т. II, стр. 
191—193; кара: ошонуку эле. Историческое обозрение ойротов или калмыков с XV столетия до настояшего 
времени, стр. 234. СПб; 1834, мында ал бул окуяны 1772-жылы болгон деп көрсөтүп, кумдуу талааны 
Балхаштын түндүгүнө жайгаштырат. 
15 14. Бичурин. Көрс.чыг., стр. 147—148. 
16 Бул өтө сейрек сөздүк жөнүндөгү маалыматты кара: St.Julien. Op.cit. Aout-septembre 1846. Ser. IV. Т. 
VIII. Ленинграддагы китеп сактоочу жайларда бул сөздүктөр бар, Ленинград мамлекеттик 
университетинин Чыгыш факультетинин китепканасында төмөнкү сөздүктүн бир даанасы бар: «Цин дин 
сиюй тун вэнь чжи» (шифр XVI. 3 5). СССР И А Чыгыш таану институтунун китепканасында бар, ал 
төмөнкүчө аталат: «Юй чжи сиюй тун вэнь чжи» (шифр БАД 118). 



жиберилген; көрсөтүлгөн тилдерде эквивалентин таппаганда, сөздүк чыгыш түрк 
тилине, б.а. уйгур тилине, андан таппаса анда кыргыз тилине кайрылат. Бирок 
кытайлар кыргыз тилин өтө начар билишкен. Алсак, мисалы, кыргыздардын 
«сарбагыши», б.а. «Сарбагаши» этноним-сөзүнүн этимологиясын чечмелегенде алар 
муну «сар» — «batre» жана «баши» — «poignet» деген сөздөр менен которушат.17 

Кыргыз сөздөрүнө Талас өрөөнүндөгү топонимикалык аталыш «эдэмек даба», 
Ысык-Көлдүн аталышындагы (туз) сөзү Туз-Көлгө киргизилген18. Кытайлардын кыргыз 
тили жагындагы билими жарды болсо да, келтирилген тексттерден кытайлар 
кыргыздардын тарыхы менен этнографиясын дурус эле билишкени ачык көрүнүп 
турат. Алар кыргыздардын согуштук тажрыйбасын баарынан көбүрөөк баалаган, бул 
жөнүндө булактарда бир нече ирет айтылат. Алсак, СЮВЦЛда алар Оглы Нурали (?) 
хандын Кичүү жүзүнүн казактары «кыргыздарга жакын болгондуктан салгылашта 
тажрыйбалуу келишет» деп айтылат19. Ошол эле булактын башка бир жеринде 
кененирээк айтылып, «кыргыздар кедей, бирок баатыр келишет, жанын аяшпайт... 
согушта тайманышпайт. Казактар менен болурлар алардан коркушат. А түгүл 
жунгарлар да күч-кубаты ашып-ташып турганда аларды өз бийлигине баш ийдире 
алышкан эмес» деп белгилейт (3-бап, За барак). 

XVIII кылымдагы кыргыздар жөнүндөгү кытай тексттерин талдоо ошол мезгилде 
Синьцзяндын аймагында болуп өткөн окуяларда алардын олуттуу роль ойногонун 
көрсөтүп турат. Кыргыздардын согуштук-демократиялык түзүлүшү Кытай империясын 
өзү менен эсептешүүгө мажбур кылган бул анчалык көп эмес элдин эң эле олуттуу 
социалдык күчүн түзгөн. Бул уруулардын күчү, айрыкча алар ири уруу бирикмелерине 
баш кошушкандагы күчү кытай тарыхчысынын маалыматы менен ачык далилденет, ал 
«а түгүл жунгарлар да өздөрүнүн күч кубаты ашып-ташып турганда аларды өз 
бийлигине багындыра алган эмес» деп жазган. Бул сөздөр кыргыз эли өзүнүн узак 
кыйын-кыстоо тарыхында көп учурда артта калган чыгыш деспотизминин системасына 
кирген болсо да, майтарылбас духун сактап келгени анын күчтүү эл экенин айгинелейт. 

17 St.Julien. Op.cit.,р. 403. 
18 Ibidem,р.436. 
19 И.Бичурин. Көрс. чыг., стр. 189. 



ОРТО АЗИЯНЫН ЭТНОГЕНЕЗИНДЕГИ ЭҢ БАЙЫРКЫ ТҮРК 
ЭЛЕМЕНТТЕРИ1 

(СЭ, VI-VII, 1947,148-158-6.)  
I 

Түрк этногенезинин мааниси менен ролун изилдеп-үйрөнүү XVIII кылымдын орто 
ченинен бери эле чыгыштаануучулардын көңүл чордонунда турган. Бирок белгилеп 
кете турган нерсе, бул проблеманын чечилиши кечээ жакынга чейин түрк элдеринин 
куралып, калыптануу процесси кандай жүргөн деген түз суроого жооп бере алган эмес. 
Индоевропеистика үчүн жалпы болгон метафизика менен идеалисттик философия 
элдердин келип чыгышы жөнүндөгү маселени чечүү үчүн усулдук негиз болгон. 

Түрк элдеринин зор мааниси бар экендигине карабастан, алардын куралып, 
калыптанышы жана өнүгүшү жөнүндөгү маселе ушул кезге чейин өтө чийки абалда 
калып отурат. Бул макалабызда биз түрк этногенези жагындагы, негизинен биздин 
колубузда болгон жаңы материалдарга байланыштуу айрым бир маанилүү 
маселелерин карап чыгуу милдетин алдыбызга койдук. 

Түрк этностук тибинин пайда болушунун так датасын белгилөө кыйын. Эң болбоду 
дегенде биздин замандын чегинде, тагыраак айтканда, гунну уруулар союзу түзүлгөн 
ченге карата тарыхчылар тарабынан түрк тили шексиз жашап турганы белгиленет2. 
Скифтердин этностук проблемасы гипотезанын чегинен чыга алган жок. Скифтердин 
тюркизми же иранизми жөнүндө талаш-тартыш чыгыштаануу илими канчалык эски 
болсо ошондой эле эски. Бул проблемалардын чечилиши археологиялык 
материалдарда камтылып турат. 

Көчмөндүүлүктүн өнүгүшү менен байланыштуу болгон түрк этногенези өзүн коштоп 
жүргөн компоненттери катарында маданияттагы белгилүү бир көрүнүштөргө ээ экени 
шексиз. Буга илим тарабынан, биз айтар элек, нагыз эмпирикалык жол менен 
байкалган белгилерди таандык кылса болот3. 

Көчмөн коомдордун өнүгүү тарыхын археологиялык эстеликтер боюнча байкап 
отуруп, алардын өнүгүшү автохтондук процессин аныктоо аркылуу биз кайсы жерде, 
коло доорунан баштап, көчмөн коомдун түзүлүп, калыптанышы жүргөн болсо, дал 
ошол жерде процесстин жыйынтыгы түрк этногенези менен аяктаган деген 
корутундуга келебиз. Бул жалпы жондотулуп айтылган корутунду археологиялык 
изилдөөлөрдүн өнүгүшүнүн жүрүшүндө гипотезадан мыйзамга айланууда. Бул 
багыттан ар кандай четтеп кетүү же ал багыттын коомдук өнүгүүнүн башка бир 
көрүнүштөрү жана маданий таасирлер аркылуу татаалданышы этногенездин башка 
натыйжасын берет. 

Ушул жобого таянып, айтылган пикирди далилдөө үчүн бир катар мүнөздүү 
мисалдарды келтирели. 

Баарынан мурда, борбор азиялык мамлекеттердин тарыхы чарбачылыгы жарым- 
жартылай отурукташкан малчылыкка негизденип турган учурда түрк этногенезине 
алып келген (гуннулар — орхондук түрктөр). Ал эми көчмөн маданияттын башаты 

1 1942-ж. Ташкенде Орто Азия этногенези боюнча өткөн сессияда жасалып, кайра иштелип чыккан 
баяндама. 
2 К. Иностранцев. Хунну и Гунну. Ленингр. ин-т. живых вост. языков. Л., 1926. 
3 Биз мында турак үй, оймо-чиймелүү декор, эмеректердин мүнөзү ж.б.у.с. көрүнүштөрдү эске алып 
жатабыз. 



алгачкы аң улоочулук чарба болгон жерде биз процесстин өтө күчтүү моңголдошуп 
кеткенин көрөбүз (жужандар, кидандар, моңголдор). Арийне, аргындашуу, 
ассимиляция процесстерин, маданий таасирлерди ж.д.у.с. көрүнүштөрдү көңүлгө 
албай коюуга болбойт. Орто азиялык этногенез да айырмалуу эки районго бөлүнөт: 
дыйканчылык маданияты басымдуу болгон жерде — иран этногенези, ал эми мал 
чарбасы басымдуулук кылган аймакта — түрк этногенези жүргөн. Н. Я. Маррдын 
эскертүүсү да муну менен толук дал келет, жакуттардын этногенези жөнүндөгү жана 
Сибирь элдерин изилдеп-үйрөнүүгө арналган эмгектеринде Н. Я. Марр түрк 
этногенезинин көчмөн мал чарбачылык менен байланыштуулугун белгилейт4. 

Этногенездеги окшоштук жана айырмачылык тилдердин биригишине жана 
ажырашына алып келген. 

Түрк этногенезинин көрсөтүлгөн өзгөчөлүгү бул маселени чечүү үчүн бизди алыска 
тереңдөөгө — коло дооруна барууга аргасыз кылат. 

Коло доорунда Красноярскиден Ордоско чейинки, Енисейден Сыр-Дарыяга 
чейинки кеңири аймакта биз бардык жерде жарым-жартылай отурукташкан малчы 
коомдордун өнүгүшүн байкайбыз, бул коомдордун түпкүрүндө түрк элдеринин келип 
чыгышы үчүн негиз берген, бири-бири менен өзөктөш байланышта болгон коомдор 
түзүлгөн5. 
Түрк этногенезинин баштапкы этабын мүнөздөөдө таяна турган негизги жоболорду 
көрсөтөбүз. Биз гунну уруулар союзунда түрк этногенезинин ачык байкалган 
көрүнүштөрү менен сөзсүз түрдө жолугуша турган болгондуктан жалпы эле байыркы 
түрк этногенезинин эң байыркы этаптарына жоопту гуннулардын келип чыгышынан 
таба алабыз. 

4 Н. Я. Маррдын жакуттар жөнүндөгү кол жазмасы Материалдык маданияттын тарыхы институтундагы 
анын архивинде сакталып турат. 
5 Сал. мисалы, Arne. Die wege über Steppen. Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, t.l. 



II 
Гунну уруулар союзу — эмгектин биринчи коомдук бөлүнүшүнүн узак мезгил бою 

жана татаал түрдө өнүгүшүнүн аяктап бүтүшү болуп саналат. Бул процесстин башаты 
неолит доорунда жатат; аймактык жактан ал Хуанхэ суусу менен бөлүнгөн аймак 
тарапка оойт. 

Неолит доорунда эле биз Янынао маданиятынын бөлүнүп-жарылуусун байкайбыз, 
ал аңчылык-мал чарбачылыгы үчүн мүнөздүү болгон кремний индустриясынын типтүү 
өнүгүшү болуп саналган Селенгола маданияты менен өз ара тыгыз байланышта 
болгон1. Өнүгүүнүн кийинки этаптарында биз көчмөн мал чарба урууларынын Түндүк 
Кытайдын дыйканчылык урууларынан акырындык менен обочолоно баштаганын 
байкайбыз. Алсак, ин колосунун ажырымдашы али начар болгону менен, 
пиктограммаларында Түндүк Кытайдын келечектеги айбанат стилинин пайда болуу 
процесси байкалат2. Бирок карасук тибиндеги коло жана «скиф» маданияты 
мезгилинен бери тарта көчмөндөр менен дыйкандардын ортосундагы 
айырмачылыктар өзгөчө сезиле баштайт. Ордосто карасук бейнесиндеги коло 
түзүлгөндө3, ага мезгилдеш Кытайдагы архаикалык жана орто Чжоу4 колосу өзүнүн бир 
кыйла өзгөчөлүгү менен айырмаланып турган. Талаа колосунун ээлери (жун уруулары) 
ошол мезгилде уруулардын тунгус-манжур тобу — кийинчерээктеги дун-ху менен 
аралашат. Шань-жундар, гуань- жундар, икюй-жундар ушундай жун уруулары болгон. 

Б.з.ч. VII кылымга карата бул уруулар, Кытай тарыхынын жарым легендарлуу 
маалыматтарына ылайык, түндүк кытайлык уруулар менен аралашып, «байди» жана 
«чиди» деген аталыштарга ээ болот, б.а. сыягы, түндүк кытайлык динлин этностук 
катмарынын белгилерин алып жүрүшсө керек. Бул маалыматтар Сюань-Хуада (Ху- бэй) 
жана Люан-Бинде (Пекин) табылган эстеликтер тибиндеги скиф маданиятынын гүлдөп-
өскөн мезгилине таандык5, бул маданияттын таасири астында Кытайда архаикалык 
жана орто Чжоу маданиятынын ордуна «Хуай» стилиндеги маданият келет6. Бул 
стилде Яньшаонун карапаларындагы кооз сүрөттөрдү жаратуучу оймо-чийменин 
жансыз геометриялык формалары ушул скиф маданиятынан келип жаткан жандуу 
реалийлер менен толуктала баштайт. 

Аргындашуу процесси кийинчерээк да токтогон эмес, бул Муянчендеги7 
эстеликтерден жана Ордостун да, Наньшаньлинин да конуштарынын 
маданияттарынын өз ара катыштарынан да ачык көрүнөт8. Археологиянын 
материалдарын башаты бамбук жазууларында жаткан байыркы кытай жазмаларынын 
маалыматтары менен салыштыра отуруп, жылнаамалардын легендарлуу деп аталган 
бөлүгү реалдуу чындыкты мунарык элестетүүдөн уюм пайда болгон деген корутундуга 
келесиң. Чындыгында да, кытай тургундарынын талааларга кетиши жөнүндөгү жана 
кийин алардан жундардын, андан да кийинчерээк гуннулардын шуньвэй же гунлю 
тибиндеги урууларынын келип чыгышы жөнүндө бир нече ирет айтылган маалыматтар 

1 Egami Nard Mizunos. Inner Mongolia and the Region of the Great Wall. Archaeologia Orientalis, t.l., Tokyo, 
1935. 
2 C.Cowerby. Animals in Chinese Art. Journ. of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, t.LXVIII, 
1937. 
3 Anderssonдун төмөнкү макаласын кара: BMFEA(1932) (The Hunting Magic in the animal style). 
4 B.Karlgrenn. New studies on Chinese Bronzes. BMFEA, IX, 1937. 
5 Бул комплекстен материалдарды Агпе жарыялаган, кара: BMFEA, №5. 
6 B.Karlgrenn. Көрс. чыг.; кара: ошонуку эле: ВМРЕА, 13. 
7 Материалдар Archaeologia Orientalis басылмасынын жапон сериясында жарыяланган. 
8 Ошондо эле. 



динлиндердин алгачкы катмарынын чачырап кетиши менен, дыйкандардан 
көчмөндөрдүн бөлүнүшү жөнүндөгү биздин түшүнүктөрүбүз менен байланышып турат. 
Ди менен жундардын байланыштары хронологиялык жактан скиф мезгилиндеги 
эстеликтер аркылуу да ырасталат. Жундардын Түндүк Кытайдын калкынан этностук 
жактан кескин обочолонуп кетишине, сыягы, жундардын тунгус-манжур калкы менен 
аргындашуусу түрткү берсе керек. Бул жуурулушуулардын тездиги ошол учурдагы 
уруулар, кытай булактары билдиргендей, чакан-чакан топтордон тургандыгы менен 
камсыз кылынган, сейрек учурда гана андай топтун курамында «100 үй-бүлөгө чейин 
болгон»9. 

Мына ошол мезгилде көчмөндөр менен дыйкандардын чогуу, биргелешип 
жашоосунун ортосундагы сыйышпастык биротоло бышып жетилгенде, көчмөндөр 
менен дыйкандардын өнүгүшүнүн ички процесстери менен шартталган бул процесс 
Улуу кытай дубалынын курулушунун башталышы ченде аяктайт, бул дубал, бир 
жагынан, гунну уруулар союзу менен, экинчи жагынан, Цинь династиясынын 
Кытайынын ортосунда материалдык чек катары орнойт10. 

Көчмөндөрдүн өнүгүшүнүн жалпы түрдө сомдой салынган бейнеси түрк 
этногенезинин эң байыркы көрүнүшү катарындагы түркий тилдүү гунну уруулар союзу 
узакка созулган, татаал процесстин натыйжасы экенин көрсөтүп турат. Биринчиден, бул 
динлин катмарынын чачырап кетишинин жана көчмөндөрдүн дыйкандардан 
бөлүнүшүнүн натыйжасы. Экинчиден, бөлүнүп чыккан көчмөндөрдүн моңголоид, 
тунгус-манжур уруулары менен аргындашуу процесси. Үчүнчүдөн, бул көчмөндөр 
менен дыйкандардын эч качан токтобогон өз-ара мамилелеринин процесси. 
Гунну уруулар союзунун үлүшүнө түрк этногенез чөйрөсүнүн кеңейишинин биринчи 
этабы да туура келген, мында ал түндүк аймактарда: Түштүк Сибирде, Алтайда жана 
Жети-Суудагы түрк этногенезинин автохтондук процессин тездетүүчүнүн ролунда да 
чыгат. 

 
 

9 Шицзи, гл.110; Цяньханьшу, гл.96 а. 
10 A I.Tcheppe. Histoire du Royaume de Ts’in. Variétés Sinologiques, №27, Chang-Hai,1909, стр. 271. 



III 
Жети-Сууда кеңири жүргүзүлгөн изилдөөлөр бул аймактагы коло доорунун 

эстеликтери колонун өнүгүшүнүн афанасьев, андронов жана карасук деп аталган үч 
этабына таандык болгон эстеликтердин кеңири тараган тобунун локалдык варианты 
болуп саналарын көрсөттү. 

Жети-Сууда коло доорунун эстеликтери табылган жерлердин саны жылдан-жылга 
көбөйүүдө. Ушул учурда катталган коло доорунун эстеликтери табылган 50 дөн ашык 
жер коло маданиятынын казакстандык очогунун аймактарынан казылып алынган, 
булар түндүк жана борбордук Тянь-Шандын аймактарында да табылууда1. 

Кыргызстандын колосу казакстандык жана түштүк сибирлик коло менен 
байланыштуу, анын жергиликтүү айырмачылыктары бар. Табылган айрым куралдар, 
куюу үчүн калыптар, конуштар ж.д.у.с. түндүк кыргыз колосу казакстандык коомдордун 
жашоо-тиричилигине байланышпаган, автохтондуу өнүккөн маданият экенин көрсөттү, 
анткени алар өзүндө жалпы көрүнүштөр менен катар жергиликтүү белгилерди да 
камтып турат2. 

Бул мезгилдин Ташкен оазисинен табылган эстеликтердин түндүк кыргыз 
колосунан өзгөчөлүү болгон белгиси — алардын формаларынын бир кызыктай болуп 
өтө майдаланып кеткендигинде3. Ташкен оазисинин коло доорунун эстеликтеринде 
көчмөн дүйнөнүн чет-жакаларындагы маданияттын белгилери ачык көрүнөт, мында 
мал чарбачылыгы Ферганадан Хорезмге чейинки аймактарда көчмөн маданиятты 
жеңип (айрыкча кийинчерээк), сүрүп чыккан дыйканчылыкка ордун бошотуп берген. 

Ушуга эле окшош көрүнүштөрдү Азиянын башка райондору боюнча да, Борбор 
Азия менен Кытайдын, Такла-Макан чөлүнүн жана Алтын-та4 оазистеринин 
мисалдарында да көрсөтсө болор эле, бирок ал биздин макалабыздын милдетине 
кирбейт. Изилдөөлөр колонун кечирээктеги этаптарынын Минусин крайы менен 
Алтайдагы эртерээктеги көчмөн скифтердин доорунун эстеликтери менен ачык 
байланышы бар экенин көрсөттү. Ал гана эмес, скиф тибиндеги эстеликтер коло 
доорунун маданиятынын өнүгүшүнүн тикеден-тике натыйжасы болуп саналат. Илим 
айлампасынан бекем орун алган бул байкоолор Жети-Суунун эстеликтеринен өз 
ырастоосун таап отурат. Алсак, биз ачкан Каргалы маданияты алексеев жана узун-агач 
тибиндеги колонун скиф маданияты менен генетикалык байланышы бар экенин 
көрсөттү, мында скиф маданияты коло маданиятынын өлүктү көмүү конструкциясын 
(таш жащик), коло курал-жарак (жазы келген, толтолуу бычак), түбү тоголок идиш 
сыяктуу буюмдарды кайталап өндүргөн5. 

Б.з.ч. VIII к. таандык Каргалы өнүгүп отуруп Гейкел6 тарабынан изилденген 
Таластагы Айры-Там тибиндеги бейитке жана Иле өрөөнүндөгү биз тараптан 
изилденген, б.з.ч. V—IV кк. таандык Кара-Чоко бейитине өсүп чыккан7. Бир катар 

1 А. Бернштам. Культура древнего Киргизстана. Фрунзе, 1942. Дагы кара; Историко-культурное прошлое 
Северной Киргизии по материалам Большого Чуйского канала. Фрунзе, 1943. 
2 Ошондо эле, стр. 4. Сал.; А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941,стр. 20 
ж.к.б. 
3 Материалдар басылган эмес. Орто Азия мамл. унив-нин тарых факуль-нин археология кабинетинде 
сакталып турат. 
4 Материалдардын жарыяланышын кара; Innermost Asia  басылышындагы A. Steinдин макаласы. 
Oxford,1928,4:. I, стр. 85 ж.к.6. 
5 Бернштам. Археологический очерк, стр. 24—25. 
6 Heikel. Alterthümer aus dem Tale des Talas in Turkistan; Travaux Etnografiques.1918, табл. II. 
7 1939-жылдагы экспедиция жөнүндө биздин отчетубузду кара; КСИИМК. 4, А., 1940. 



элементтерде формалардын иреттүү байланышы жана алардын мурасталып отурганы 
ачык көрүнөт. 

Жети-Суунун сак эстеликтери көп сандаган кокустан табылган буюмдарда жана 
археологдор казган объектилерден алынгандарда өз чагылышын тапкан8. Биздин 
изилдөөлөрүбүз тарабынан сак буюм-тайымдарында коло доорунан бери мурасталып 
келаткан формалардын бар экенин, ошону менен эле бирге жаңы формалар менен 
көрүнүштөрдүн топтолуп отурганын аныктады. Мындайларга усун аталышы менен 
белгилүү болгон түбү тоголок, шар түрүндөгү идиштерди таандык кылса болот, 
мындагы айырма эле, сак мезгили үчүн бул идиш бөлөк-бөлөк тилке түрүндө тегиз 
эмес чапталып жасалып, ал эми усун учурунда болсо шаблон боюнча чаптап 
жасалгандыктан формасы туура жана көзгө көрүмдүү түргө ээ болуп калгандыгында. 

Жети-Суу сактарынын маданиятында Иран менен Кытайдын маданий 
таасирлеринин белгилери ачык байкалат, алар Жети-Сууда жасалган, сак мезгилинин 
эстеликтеринде көзгө даана урунат: бул, мисалы, Түптөгү кенчте, айрыкча антилопа 
менен камандын сүрөтү бар күбөктө9, чубашып бараткан жана алышып турган 
айбанаттардын скульптуралары бар Ысык-Көлдөгү курмандык үстөлчөлөрдө10, 
Нарындан табылган буюмдарда (топоздун сүрөтү бар алтын күбөк)11, геральдикалык 
түрдө коюлган арстандардын сүрөтү бар сокулуктук таралгаларда12 ж.б. көрүнөт. 

Мына ушундай катмарланууларга карабастан, сак маданияты коло доору менен 
байланышын сактап туруу менен бирге, ошол эле убакта Жети-Сууда кеңири тараган 
усун маданияты түптөлгөн негиз да болгон13, усун маданияты Жети-Суудан тышкаркы 
аймактарга эки нук менен: бургулук маданияты14 түрүндө Ташкен оазисине жана 
Даван маданияты урап жаткан мезгилде Ферганага тараган15. 

Биздин жогорудагы пикирибиз Таластын, Чүй өрөөнүнүн, Ысык-Көлдүн жана Иле 
өрөөнүнүн көп сандаган бейит коргондорун казууларды талдоого негизденди. 

Бул бейит коргондордун материалдары б.з.ч. III кылымдан б.з. I кылымына чейин 
созулган хронологиялык катарды түзүп турат. Бул топтогу эртерээктеги эстеликтердин 
өкүлдөрү катарында Бурана бейит коргондорун жана Берккара I, кечирээктегилерге 
Кара-Чоко II, Каргалы II, Челпек, Берккара II көрүстөндөрүн көрсөтсө болот. Бул экинчи 
топко усун варианттары болгон Даван жана бургулук маданияттары да кошулат. 

Акырында келип, бул процесстин акыркы звенолору катарында б.з. 1-миң 
жылдыгынын эстеликтерин көрсөтүүгө болот, алардын ичинде хронологиялык ирети 
менен төмөнкүлөр белгиленүүгө тийиш: 1) Жуван-Тепе (Иле суусу) жана Терскөл (Талас 
суусу); 2) Узун-Булак (Чарын суусу) жана Чүй бейиттери; 3) Кочкордогу табылгалар 
(Тянь-Шань)16. 

8 А. Бернштам. Археологический очерк, стр. 24 ж.к.б. 
9 Москвада тарых музейинде, көчүрмөсү Ленинградда (ИИМКнын архиви) сакталып турат. 
10 Мам Эрмитаждын Чыгыш бөлүмүндө сакталып турат. 
11 Кыргыз элинин улуттук маданияты музейинде сакталып турат, Фрунзе шаары. 
12 Ошондо эле. 
13 М. Воеводский и М. Грязнов. Усуньские могильники на территории КиргизскойССР.ВДИ, 3/4,1938. 
14 А. Тереножкин. Памятники материальной культуры на Ташкентском канале. Изв. УзФАНСССР, 9,1940 
15 Т. Оболдуева. Археологические наблюдения на Северном Ферганском канале. Изв. УзФАН СССР, 
10,1940. Даван усун маданиятынын датасы бизде биз цитата келтирген автордукунан башкачараак. Биз 
бул эстеликтерди биздин замандын чегине таандык кылабыз. 
16 Кочкор табылгалары Мам Эрмитажда сакталып турат. Алардын эң алгачкы көчүрмөлөрүн кара: Альбом 
рисунков, помегценных в Отчетах Археол. комиссии за 1882—1898 гг., ошондой эле Strzykovsky. Altal-Iran 
und Völkorwanderung. Leipzig.1917,стр.294ж.к.б. 



Алтай менен Енисейдегидей эле Жети-Сууда жергиликтүү маданияттын өнүгүшүнүн 
ырааттуу багытына борбор азиялык көрүнүштөрдүн кирип келиши б.з. чегине таандык. 
Алар — гунну-сянби чөйрөсү менен ачык эле байланышы бар экени айгинеленип 
турган Оглахты (Енисейдеги)17, Алтайдагы Яконур18, Жети-Суудагы Кеңкол тибиндеги 
бейиттер19. Көчмөндөрдүн уруу бири1смелери (гуннулар жана сянбилер) жергиликтүү 
уруулар менен аргындашып, дал ушундай окшош натыйжаларды берет. Кеңкол өзүнө 
окшоштукту Лоб-Нордо Стейн тапкан буюм-тайымда20, Таштык — Кореядагы Муянчен 
жана Наньшаньли бейиттеринде жана конуштарда табат, кийинкилер Кошито Харада 
жана Казушико Комой (Муянчен), Козаки Хамада жана Шимада (Наныианьли)21 
тарабынан изилденген. Борбор азиялык мамлекеттердин Түштүк Сибирь жана Жети-
Суу уруулары менен аргындашуусунун натыйжасында түрк тобундагы уруулар, б.а. 
түрк тилинде сүйлөгөн көчмөн мал өстүрүүчүлөр пайда болгон. 

Этностук жаралуулар жана тил жөнүндөгү, ошондой эле бул уруулардын 
аталыштары жөнүндөгү эң байыркы маалыматтар өтө эле аз, бирок алар далилдүү 
келет. Гунну уруулар союзунда түрк элементтеринин бар болгону — жалпыга белгилүү 
көрүнүш22. 

Яфеттик катмардын динлин бутагынын борбор азиялык уруулар менен синтезинин 
натыйжасы Түштүк Сибирдин жана Жети-Суунун түрк урууларынын келип чыгышы 
болду. Бул процессте борбор азиялык уруулардын ролу тездетүүчү элемент катарында 
чыккан. Биз дагы баса белгилейбиз, тездетүүчү элемент катарында гана чыккан, 
анткени уруулардын динлин тобу тышкы таасирсиз, ичтен өнүгө отуруп, археологиялык 
материалдар көрсөткөндөй, эгерде өнүгүүнүн жолу жергиликтүү уруулардын көчмөн 
чарбасы менен байланышкан болсо түрк урууларынын чыгышына алып келген. Түштүк 
Сибирь менен Жети-Суунун материалдары буга жетишээрлик далилдерди берет 
(массагеттер-эфталиттер-түрктөр)23. Мүнөздүү нерсе, кийин түрк элдери жашаган 
бардык жерде, а дегенде уруулардын динлин катмары болгонун белгилейбиз 
(динлиндер — Енисей менен Алтайдын европеоиддери, Тянь-Шандагы усундардын 
памирлик-ферганалык тиби). Убактысы гуннулар менен сянбилердин басып кириши 
менен дал келген түрк этногенези бул чөйрөгө моңголоид элементтерин киргизет, бул 
болсо европеоид тибиндеги динлиндердин фонунда жат көрүнгөн. Ал эми түрк 
этногенезинин жеңиши менен бул европеоид белгилери, тескерисинче, түрк калкынын 
ичинде таң каларлык көрүнүш болуп калган. Эгерде мунун биринчиси кытайлардын 
көңүлүн бурган болсо, экинчиси мусулман адабиятынын көз жаздымында калган 
эмес24. 

Көчмөн мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө мыкты шарты бар болгон Жети-Сууда түрк 
этногенези өзгөчө ургаалдуу жүргөн. Коло доорунан тартып түрк кагандыгы түзүлгөнгө 

17 Г. Сосновский. О находках Оглахтинского могильника. Пробл. ист. матер. культуры, №7-8,1933. 
18 М. Грязнов. Раскопки на Алтае. Сообщ.Гос. Эрмитажа, 1,1940. 
19 А. Бернштам. Кенкольский могильник Гос Эрмитаж. 1940. 
20 A.Stein. Innermost Asia. Т.III, кара: табл. XXIII жк.б. 
21 Archaeologia Orientalis сериясындагы басылманы кара. 
22 Биздин макалабызды кара: «Происхождение тюрок». Пробл. ист. докапиталистич. обществ, № 5—
6,1935, стр. 50 жк.б. 
23 С. Толстов. История народов СССР, т. 1, эфталиттер жөнүндөгү бап. 
24 Мисалы, Таншу Енисейдин кыргыздарынын арасында «Лилиндин тукумдарын» — кара чач, кара көз 
адамдарды белгилейт, Гардизи (XI к.) тескерисинче, кыргыздардын арасында саргыл чач, сары 
адамдардын бар экенин белгилеп муну славяндар менен болгон байыркы байланыштын далили катары 
көрсөтөт. Кеңкол маданиятына байланыштуу Тянь-Шандагы моңголоиддүүлүк жөнүндө кара: Е. Жиров. Об 
искусственной деформации черепа. Кратк. сообщ. ИИМК. VIII, 1940, стр.85. 



чейин сырткы таасирсиз, ичтен өнүгүп отурган көчмөн коомдордун ырааттуу тизмеги 
буга далил болуп турат. 

Орто Азияда Жети-Суу түрк этногенезинин түйүнү, борбору катары аныкталат. Дал 
ушул жактан б.з. 1-миң жылдыгында эле уруулар батышка өтө ургаалдуу түрдө оой 
башташкан, бул өз кезегинде, Орто Азиянын башка аймактарында, а мүмкүн, 
түштүгүрөөктө жана чыгышыраактагы айрым аймактарда да (Алтай, Түндүк Тарим 
оазистери, мисалы Куча) түрк этногенезисинин жолдорун жана ылдамдыгын 
аныктагандыр. 

IV 
Түрк урууларынын эң байыркы этнонимдери жазма булактардын маалыматы 

боюнча б.з.ч. III кылымга барып такалат. Бул мезгилде алардын саны өтө аз болгон (2—
3), булар Кытай чыгармаларында жазылып калгандар гана, мүмкүн мындан 
көбүрөөктүр, ал эми кытай тилинин тарыхый фонетикасы — бул али келечектин иши. 
Атайын адабиятта келтирилген фактылар менен салыштырууларга (мында биринчи 
кезекте Аристовдун, Пельонун, Маркварттын жана көптөгөн башкалардын ысымдары 
аталууга тийиш)1 токтолуп отурбай, биз ушул түпкү булактарды изилдеп үйрөнүп 
чыгуунун негизинде киргизүүгө мүмкүн болгон түзөтүүлөрдү жана жаңы 
кошумчаларды көрсөтүп өтөбүз. 

Бир кыйла эртерээктеги мезгил үчүн, баарынан мурда, орто кылымдарда кеңири 
белгилүү болгон, казак ордолорунун курамына кирген кыпчак уруусунун аталышын 
белгилегим келет. Кыпчактар VIII кылымдын эстеликтеринде (Рамстедт тарабынан 
ачылган Селенга ташында) түштүк-чыгыш Алтайдын тургундары катары эскерилет2. 
Бирок кыпчактар жөнүндөгү бир кыйла эртерээктеги кабар Модэ шанүйдүн басып 
алуулары жөнүндөгү кытай тексттеринде камтылып турат, анда Модэ баш ийдирген 
гуннулардын аймагынан түндүктө байырлашкан беш уруу көрсөтүлгөн3. Бул 
уруулардын арасында кытай иероглифтеринин азыркыча айтылышында «цзюе-ше» 
уруулары аталат. Эгерде биз Берхард Карлгреннге4 ишенсек, анда иероглифтер 
байыркы кытайча айтылышында «кыйчак» болуп окулат экен. Бул аталыштан «кыпчак» 
этнонимин көрүү кыйын эмес, анын үстүнө сөз VIII кылымда Селенга руна текстинде 
эскерилген ошол эле аталыштагы уруулар жөнүндө болуп жатат. Тарыхый кытай 
фонетикасын изилдөө тажрыйбасы, көрсөткөндөй, кытайлар чет жердик уруулардын 
аталыштарын өтө так беришкен. Мисалы, бул гэлолу, б.а. карлук этнониминин 
айтылышынын так калыбына келтиришинен ачык көрүнөт. Чындыгында, «карлук» 
этнониминин транскрипциясын түзгөн тийиштүү иероглиф «гэлолу» эмес, «ка-р-лук» 
деп так аталууга тийиш. 

Фактыларды дагы көп келтире берсе болор эле. Мына ушуга байланыштуу Радлов 
менен Маркварттан кийин гао-гюй уруулары жөнүндөгү маселени кайрадан карап 
чыгуу керек5. 

1 Н. Аристов.Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их 
численности. СПб., 1897. Пельонун көп сандаган эмгектеринен баарынан мурда анын төмөнкү журналдагы 
макаласын кара: «Toung Pao » (т.ХVI,1915).L´origine de Tou-Kiue, nom chinois des Turcs; J.Marquart. Ueber 
das Volkstum der Komanen. Berlin , 1914 жана көптөгөн башкалар. 
2 Г. И. Рамстедт. Перевод надписи Селенгинского камня. Труды Троицко-Кяхт. отдел. Приамурск. отд. РГО, 
т. XV, в 1,1912, стр. 40, строчка 4. 
3 Цяньханьшу,гл. 94, л.8. 
4 B.Karlgrenn. Analytic dictionery of Chinese and Sinno-Japanese. Paris,1923. 
5 В. Радлов. К вопросу об уйгурах. СПб., 1891;J.Marquart. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. 
Leipzig, 1903. 



Гао-гюй этнониминин кытай транс1фипциясы бир кыйла эрте пайда болгон. Жуан- 
жуандардын үстөмдүгүнүн доорунда эле (б.а. Бэй-Вей династиясынын тушунда) бул 
уруулар Кытайга белгилүү болгон. Гао-пой — бул уйгур этнониминин транскрипциясы. 
Гао-гюй уруулары борбор азиялык мамлекеттер тараптан бир катар соккуларга учурап, 
кеңири аймактарга чачырап кеткен болучу. 

Алсак, гао-пой уруулары V кылымдын аягында эки бөлүккө бөлүнүп кетишет, 
алардын бир бөлүгү жужандардын каханы Дэулун жана Ногой-хан тарабынан 
Казакстандын талааларына, экинчи бир бөлүгү Борбор Азияга сүрүлөт. Батыш гао-гюй 
уруулары Чыгыш Европада пайда болуп, алар ал жерде эртерээктеги орто 
кылымдардын авторлоруна ар түрдүү атрибутивдик префикстер (он, ут, сары, кут) 
кошулуп айтылып жүргөн уйгурлар аталышы менен белгилүү болгон. Гао-пойлардын 
түштүк  тобу уйгур деген өз аталышын сактап калат. Андан ары бул уруулар тобу дагы 
экиге бөлүнүп, алардын бири Селенгада жашап, тогуз-огуздар жана үч огуздар деген 
аталыштарда белгилүү болот, экинчи бөлүгү байыркы уйгур атын сактап, Чыгыш 
Түркстандын түпкү калкын түзгөн. 

Ошентип, гао-гюй урууларынын алгачкы конфедерациясы кийинчерээк батыш, 
түштүк жана чыгыш болуп ири үч топко бөлүнүп кетет. Алгачкы уйгур этноними да 
модификацияга учураган. Уйгур термини, тагыраагы гур же угур (анткени «уй» мында 
да атрибутивдик префиксти билдирет) түрк фонетикасынын мыйзамына ылайык 
өзүнүн ротациялык формасын жоготуп, («зекающее» окончание) аягы «з» тамгасына ээ 
болот. Байыркы «гурга» бир кыйла кечирээктеги «гуз» формасы ылайык келет. Бул 
процесс ылайыкташуу формаларына, мисалы, чуваш жана бардык орто азиялык түрк 
тилдеринин ылайыкташуусуна абдан окшош, алар хер-кыз, тахар-токуз ж.д.у.с. 

Сыягы, байыркы гуздар көп сандаган гуз же огуз урууларынын түпкү бабалары 
болсо керек, алардын бир бөлүгү кийинчерээк Орто Азиянын көп сандаган ар түрдүү 
түрк урууларынын, алардын ичинде түркмөндөрдүн да ата-бабалары болушу мүмкүн. 
Албетте, Орто Азиянын түрк урууларынын түзүлүү процессине көп сандаган 
компоненттер да катышкан, бирок гуздар күчтүүлүк кылып, алардын этноними X—XII 
кылымдарда үстөмдүк кылган этноним болгон. Ушуга эле окшош процесс чыгыш 
гуздарда да орун алган. Түштүктө, Чыгыш Түркстанда жашаган гуздардын негизги 
бөлүгү өзүлөрүнүн эски фонетикалык айтылышын сактап калган. 

Түркологиялык адабиятта көрсөтүлгөндөй, огуз термини тотем жаныбары — өгүзгө 
барып такалат6. Анын аты жана образы Юань-ши жана Жувейни тарабынан жазылып 
алынган легендаларда жана көркөм сүрөт искусствосунда чагылып калган (Ноин- 
Уладагы күбөк)7. Ноин-Уладагы табылгаларга караганда гао-гюй уруулары эң эле 
байыркы тектеги уруулар болсо керек. 

Түрк тибиндеги уруулардын таралышы Батыш түрк кагандыгы түзүлөрдөн мурдагы 
окуяларга көп жагынан милдеттүү. Анын өнүгүшүнө, кыязы төлөс уруулар 
конфедерациясы олуттуу маани ойносо керек, бул конфедерация, Хенингдин8 акыркы 
эмгегинен белгилүү болгондой, Чыгыш Түркстандын түндүк бөлүгүн түрктөштүрүүдө да 
олуттуу роль ойногон. Мүнөздүү бир нерсе, кытайлар төлөс уруулар 
конфедерациясына Паноннияга чейинки аймактарда мекендеген урууларды да 

6 А. Бернштам. Происхождение тюрок. Пробл. ист. докапиталистич. обществ, №5—8, 1935; С. Толстов. 
Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен. Ошондо эле, № 9-10,1935. 
7 А. Бернштам. Изображение быка в находках из Ноин-улинских курганов. Пробл. ист. докапиталистич. 
обществ, №5—6,1935, стр. 27 ж.к.б. 
8 Toxri and Agri,BSOS, IX; И. Улшяковдун рецензиясын кара: ВДИ, 3/4,1940. 



кошушат, алардын бир бөлүгү, Хирт көрсөткөндөй, түрктөргө эч кандай тиешеси болгон 
эмес9. Бирок Суйшуну түзгөндөрдүн ушундайча элестетүүлөрү өтө мүнөздүү. Ал 
негизин уйгур уруулары түзгөн төлөс конфедерациясынын зор маанисин баса белгилеп 
турат, биз азыр эле айтып кеткендей, алар Жети-Суудан батышка ооп, түрк эмес 
топтогу уруулар менен тыгыз өз ара мамиледе болушкан. Дал ушул мезгилде, сыягы, 
уруулардын эфталиттик тобунун түрктөшүү процесси болуп өтсө керек. 

9 F.Hirth. Nachworte zur Inschrift des Tonjuquq. Alttürkische Inschriften der Mongolei,Zweite Folge. 



V 
Эгерде I миң жылдыктын башталышы ченде түрк уруулары түзүлгөн болсо, таптык 

коомдун биринчи формасынын пайда болушу менен түрк элдүүлүктөрү курала 
баштайт. 

Таптардын пайда болушу менен алгачкы жамааттык түзүлүштүн уруу союздары 
элдүүлүккө ордун бошотуп берген; бул абал Ф. Энгельс тарабынан жетишерлик ачык 
аныкталган, ал мындай деп жазат: «афинылыктар өз өнүгүшүндө Американын 
жергиликтүү элдеринин кайсынысынан болбосун ары кетишти: канатташ жашаган 
уруулардын жөнөкөй союзунун ордуна эми алар бир эл болуп кошулушту»1 Түрк 
элдери үчүн бул мезгил негизинен VI кылымда башталат2. 

Этногенез тарыхы үчүн бул мезгил өзгөчө мааниге ээ. Баарынан мурда, бул 
мезгилдин маанилүү болгон себеби урууларга бөлүнүүнүн сакталып турушу менен 
катар «жалпы элдик» элементтер пайда болот, ал эми тигил же бул уруунун калган 
башка уруулардын үстүнөн болгон (же ушул эле түрк элдүүлүгүнүн башка бир 
элдүүлүктүн үстүнөн болгон) саясый бийлиги өзү менен бирге жеке көрүнүштөрдүн 
башка уруулардын массасына таралышын пайда кылган. Ошону менен эле бирге 
башка уруулар тигил же бул башкаруучу чөйрөлөрдүн колдоосуна ээ болуп турган 
учурдагы маданий таасирлер менен кабыл алуулар да чоң мааниге ээ болгон. 

Илимий адабиятта тийиштүү түрдө өз чагылышын таппаган сериялардан ушул 
жагдайдагы бүтүндөй бир катар эң маанилүү көрүнүштөрдү көрсөтүп кетебиз. 

Орто Азиянын түрк этногенезинде Жети-Суунун түрктөрү алдыңкы мааниге ээ 
болушкан. Алар Батыш түрк кагандыгына Жети-Сууда алыскы убактардан бери 
топтолуп отурган бир катар түрк урууларын бириктирген. Түрк тилиндеги ж менен 
башталган (жекаюший) наречиелердин бири Батыш түрк кагандыгынын тили болуп 
калат, ал жүрө-жүрө өзүнө калган бардык йоттошкондорду багындырат3. Бул жагынан 
бир мисал мүнөздүү келет, ал бул процесстин датасын VI к. менен белгилөөгө негиз 
берет. V кылымда Жети-Сууда юебандар үстөмдүк кылган уруу болгон4, алардын түпкү 
теги б.з. I кылымынын аягында Жети-Сууга ооп келишкен түндүк гуннулардын 
тукумдарынан чыккан. Бул юебан уруулары VI кылымда чубан этноними менен дулу 
конфедерациясына кирет. Юебан менен чубан — бир эле этноним. Бул йоттошкон 
форманын ж (жекающий) формасына өтүп кетишинен улам өзгөргөн. 

Батыш түрк кагандыгына караган бардык уруулардын үстүнөн бул кагандыктын 
жүргүзгөн бийлиги эски этнонимдердин жоголушуна алып келген. Алсак, 436-ж. келген 
кытай элчилери Гао Мин жана Тун Юань тарабынан эскерилген5 усун этноними VI к. 
жок болуп кетет. Анын ордуна Н. Аристов жөн гана божомолдоп айткан6 нушибилер 
келбестен, ага жакын «он-ок» эли келген, батыш түрктөрүн жана кытай тексттеринде 
ушундайча аталган. Беш уруу дулу конфедерациясына, дагы беш уруусу нушибилерге 
кошулат. Бул мезгил үчүн усун термини атавизм, образдуу сөз гана болуп калат. 
Кийинкиси бизге Руна тексттеринин бири — Тонукөктүн текстинен улам ачык болуп 
отурат. Анда төмөнкү абзац бар: 

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., ТХУ1.ч.1,стр.89. 
2 Менин эмгегимди кара: Социально-экономический строй орхоно-енисейских турок VI— VIII вв. Н.Э.М. -
А.,1946. 
3 А. Бернштам. О древнейших следах джекания в тюркских языках Средней Азии. Жыйнак «Памяти 
академика Н. Я. Марра», Л, 1938. 
4 F.Hirth, Ueber die Wolga-Hunnen und Hiung-Nu, стр. 268. 
5 Вэйшу, гл.102, л.1. 
6 Н.Аристов. Көрс чыг., стр.24. 



«Sandun ba (luqqa) talui ü(güzk)ä tägürtim, 
Üč otuz balyq sančdy, 
Usyn bundatu jürtta jatu galur arti 
TabƳač QaƳan jaƳyimyz arti 
Onoq qany jaƳyimyz ärti»7 

Тексттен көрүнүп тургандай, «усун» термини «шандун» термини сыяктуу эле 
географиялык түшүнүк гана болуп калган, ал эми « Onoq » жана « TabƳač » этноним 
катарында чыгат. 

Батыш түрк кагандыгынын түзүлүшү жана анын саясый жигердүүлүгү Орто Азиянын 
түрк этногенезинде олуттуу роль ойногон. Мына ушул мезгилден бери тарта Орто 
Азиянын дыйканчылык аймактарынын ургаалдуу түрктөшүүсү башталат; эгерде 
ушундай деп айтууга мүмкүн болсо, ирандык жана түрк этностук дүйнөлөрүнүн 
ортосунда өз ара маданий-этностук алмашуу ишке ашкан. Алсак, Аму-Дарыя менен 
Сыр-Дарыянын орто аралыгынын түрктөшүүсү Далобяндын же Абруйдун мезгилинен 
бери тарта өзгөчө жандуу жүрөт. 

Бул мезгилдин саясый тарыхы жана анын мааниси С. Толстовдун эмгегинде 
тийиштүү түрдө толук жана жаңыча чагылдырылган8. Бул эпизод түрктөрдүн Орто 
Азияга көп санда келишинин фактысы катарында этностук жагдайдан да өзгөчө зор 
мааниге ээ. Зеравшан шаар чалдыбарларынын тийиштүү катмарында түрк этностук 
тибиндеги көптөгөн статуэткалардын табылганы кокустук эмес. Афрасиабдан9, Тали-
Барзудан10 ж.б. жерлерден алынган табылгалар да дал ушундай. Ушул эле мезгилде 
Жети-Сууда согду маданиятынын таасиринин агымы башталат, бул зороастриялык 
пантеондун тематикасында жана согдулуктардын сүрөтү түшүрүлгөн статуэткалардын 
көптөгөн табылгаларында, ар түрдүү этностук типтер сасанилик көркөм көчөт менен 
чулганган брактеаттарда өз чагылышын тапкан. Мында Византиядан тартып моңгол 
өкүмдарларына чейинки портреттердин бүтүндөй бир галереясын тапса болот11. 

Башка көрүнүштөрдүн синкретизмин биз өзүбүздүн «Согдийская колонизация 
Семиречья» деген макалабызда мурда белгилегенбиз12. Согдулуктардын Жети-Сууга 
таасири күчтүү болгон, бирок XI кылымдын акыры ченде түрк этностук элементине 
багыныңкы абалда калганын Махмуд Кашкарлык да белгилеген13. 

Согдуга түрктөрдүн таасири азыраак болгон, бирок анда да этностук жактан (ырас, 
кийинчерээк) түрктөр этногенездин «кожоюндары» болуп калат. Кыязы, мында саясый 
бийлик Орто Азияда түрк этногенезинин ийгиликтүү ишке ашышындагы эң маанилүү 
факторлордун бири болсо керек. Түрктөрдүн Орто Азиядагы таасиринин ийгиликтүү 
болушу шаарларга түрк чөйрөсүнүн келе башташы менен камсыз кылынган. Шаарларга 
түрк чөйрөсүнүн келиши Жети-Сууда карлуктардын тушунда башталып, карахандардын 
тушунда үстөмдүк абалга жетишкен. Мавераннахрда бул процесс карахандардын 
учурунда башталып, тимурилердин тушунда эң жогорку ийгиликке жетишет. Мындай 

7 Alttürkische Inschriftender Mongolei, Zweite Folge. 
8 С. Толстов. Тирания Абруя. Истор. записки, т.Ш, М.—А., 1939. Сал.: А. Бернштам. Палштники старины 
Таласской долины, Алма-Ата, 1941. 
9 C.Trever. Terracotas from Afrosiab. М.—A., 1934. 
10 Г. Григорьев. Поселения древного Согда. Краткие сообщ. ИИМК, вып.VI; сал.: Труды Отдела востока Гос. 
Эрмитажа, т.П. 
 
11 А. Бернштам. Культура древнего Киргизстана Фрунзе, 1942. 
12 Краткие сообщ. ИИМК, в VI, 1940. 
13 Кара В. Бартольддун макаласында. К вопросу об языках согдийском и тохарском ИРАН, т. I. 



кечиккендик Жети-Сууда түрк урууларынын болжол менен эки жүз жыл мурда 
шаарлардын тургундары болуп калышкандыгы менен түшүндүрүлөт. Алар 
Мавераннахрдагыга караганда эки кылым мурда шаарлардын маданиятына өз 
таасирин тийгизип, ал эми шаарлар болсо дайыма өлкөгө тийип жаткан маданий 
таасирлердин ээлери болушкан. Түрк калкы Мавераннахрдын шаарларынын 
кожоюндары болуп калышканда Орто Азияда түрк этногенезинин үстөмөн ролу да 
камсыз кылынган14. 

Бул учурда биз түрктөшүүнүн, б.а. түрк этногенезинин башкы очогу болгон Жети- 
Сууда калыптанган түрк этногенезинин таасиринин кеңейүү процессин көрөбүз. 
Орто Азиянын отурукташкан, дыйканчылык райондорунан түрк этногенезинин 
таасирин баарынан мурда Фергана башынан кечирди. Кытай жана уйгур булактарынын 
маалыматтарына караганда бул процесс VII кылымда эле (659-ж.), Фергананы дулу 
конфедерациясынын уруулары басып алганда башталган болучу15. Фергананын 
түрктөшүүсү ошол мезгилден бери тарта токтогон эмес, 739-ж. теги чигил Арслан 
Таркан деген Таласка кол салганда, ага арналган, манихей мазмунундагы кол жазма 
уйгур, б.а. түрк тилинде жазылган16. 
 

14 А. Якубовский. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X—XV вв. 
Труды ИАИ, в.Ш, ч.1; W.Barthold.12. Vorlesungen über die Geschichte der Türken Mittelasiens. Die Welt des 
Islam, Bd.14-15,1932. 
15 Кара: А.Бернштам. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941. 
16 A Le Qoq.Türkische Manichaica aus Chotscho I. Ahang AKAW. Berlin,1911. 



VI 
Жогоруда баяндалгандар бир катар жалпы ойлорду айтууга мүмкүндүк берет: 
1. Түрк этногенези — көчмөн мал чарбачылыгынын шартында жашаган 

уруулардын динлин катмарынын өнүгүшүнүн натыйжасы. Түрк урууларынын куралып, 
калыптанышы өзүнүн теги боюнча түндүк кытайлык болгон борбор азиялык 
компоненттер менен аргындашуусунун шартында ишке ашат. Мезгили: б.з.ч. III миң 
жылдыктын башталышынан биздин замандын башталышына чейин. 

2. Түрк этногенези (элдүүлүк болуп түзүлүшү) көчмөн элдердин арасында биринчи 
кул ээлөөчүлүк мамлекеттин түзүлүшүнүн шартында аяктап бүтөт. Мезгили: б.з. VI-VIII 
кк. 

3. Түрк уруулары менен элдеринин саясый бийлигинин орношу менен түрк 
этногенезинин кеңейүү процесси тездейт. Мезгили: б.з. VII—VIII кк. 

4. Түрк урууларынын шаарлардан орун-очок алышынын жана айылдык көчмөн 
чөйрөнүн мааниси сакталып турушунун шартында (ирандык калктын дыйканчылык 
чарбасы менен бир катарда) шаардык калктын түрк этногенез процессине тартылышы 
жүрөт. Мезгил: Жети-Суу үчүн VIII—XII кк, Мавераннахр үчүн — XI—XIV кк. 

5. Түрк этногенези көчмөндөрдүн иран жана кытай дүйнөсү менен тыгыз маданий 
байланыштардын шартында өтөт, бул б.з. VI—VIII кылымдарда өзүнүн толук 
көрүнүшүнө ээ болгон. 

Орто Азияда түрк этногенезинин борбору негизинен түштүк Жети-Суу болгон. 
 
 

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН БАЯНДУУ ОЙМО-ЧИЙМЕЛЕРИ1 
Сүрөтчү М.В.Рындин түзгөн бул альбом кыргыз оймо-чиймелеринин негизги 
жыйнагынын басылып чыгышы болуп саналат. М. В. Рындин он жыл бою 
кыргыз оймо- чиймелери боюнча материалдарды өзүнүн көзү өткөнгө чейин 
чогултуп жүрүп, аларды иштеп чыгып, материалдарын басмага жеке өзү 
даярдаган, ал 1945-ж. 13-февралда дүйнөдөн кайткан. 
Кыргызстандын илимий жана көркөм чыгармачылык коомчулугу М. В. 
Рындиндин сиңирген эмгегин белгилешип, некрологдо мындай деп жазышкан: 
«М. В. Рындиндин эмгеги кыргыз оймо-чиймесинин реалисттик башаттарын 
жана анын тереңдеги тарыхый тамырын ачып көрсөтөт. Бул эмгекте анын 
өзүнүн этнографиялык материалдары гана эмес, М. В. Рындин бир катар 
жылдар бою көркөм жетекчиси болгон Токмоктогу артелдин саймачы, оймо-
чиймечи кыргыз аялдарынын чыгармачылык иштери да чагылтылган. Маркум 

1 Бул эмгек төмөнкү китепте басылган: М. В. Рындин. Киргизский национальный узор. А. — Фрунзе, 1948, 
стр. 3-27. 



кыргыз улуттук маданиятына чоң салым кошкон. Ал түзгөн альбомдун басылып 
чыгышы бул жупуну эмгекчил адамдын көп жылдык эмгегинин татыктуу 
эстелиги болуп кала берет»2. 

Михаил Васильевич Рындин 1891-ж. 9-сентябрда, Уссури крайындагы 
Барабаш өзөнүндө, аскердик врачтын үй-бүлөсүндө туулган. Орто жана 
аскердик билим алууну аяктагандан кийин, ал 1910—1914-жж., Петроградда 
Штиглиц Көркөм мектебинде окуйт. Мектепти бүткөн соң анын өз адистиги 
боюнча иштөөгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. М. В. Рындин 1915-жылдан 
армияда кызмат өтөйт. 

Ал кенже офицердик чинде биринчи дүйнөлүк согушка, граждандык согушка, 
кийинчерээк — бандитизмге каршы күрөшкө жигердүү катышат. Убактылуу бош 
боло калган учурларда гана өз адистигине кайрылып турган. 

1934-жылдан тарта ал сүрөтчү болуп иштей баштайт. Ошол учурда 
Кыргызстанда жашап, көп түрдүү кыргыз оймо-чиймесине кызыгат. 
Кыргызстандын көптөгөн райондорунда, негизинен Борбордук Тянь-Шанда 
(Нарын, Жумгал), ошондой эле, Ысык-Көлдө, Кеминде, Чүй өрөөнүндө болуп, 
Кыргызстандын түштүгүнө да бир нече жолу барып келип, М. В. Рындин оймо-
чиймелердин, ошондой эле оймо-чиймелери бар үй эмеректеринин көп 
сандаган сүрөттөрүн түшүрүп алат3. Кыргыз оймо-чиймелеринин үлгүлөрүн 
топтоо жана сүрөттөрүн түшүрүп алуу иштерин 1938—1941-жж., М. В. Рындин 
Фрунзе облусунун Токмок шаарындагы Көркөм окуу-өндүрүштүк комбинаттын 
көркөм жетекчиси болуп иштеп турганда ийгиликтүү улантат. Бул жерде ал өз 
материалдарын уздардын чыгармачылык изденүүлөрү, алардын 
тажрыйбаларындагы жетишкендиктерин аныктап, белгилөө менен толуктайт. 

Алардын ичинен М. В. Рындин оймо-чиймелердин маани-маңызын 
чечмелөөдө, алардын баяндоочулук маанисин ачууда өзүнө жардам берген 
Сура Асырбекованын ролун өзгөчө белгилейт. Кыргыз оймо-чиймесинин ушул 
жагына көңүл буруп, М. В. Рындин бир катар жерлерди дагы кошумча кыдырып 
келип, ошол эле Жумгалда баяндуу оймо-чиймелерди белгилеп, Ашыр 
(«Бостонайыл» колхозу, Жумгал), Нусавалы Акимбаевдин (Сары-Камыш 

2 «Советская Киргизия» газетасы, 15-февраль, 1945-ж. 
3 Азыр бул материалдар Фрунзе шаарында КирФАНдын Тил, адабият жана тарых институтунун архивинде 
сакталып турат. Өмүр баяны жөнүндөгү маалыматтар М. В. Рындиндин ошол эле институтта сакталып 
турган өздүк делосунан алынды. 



ашуусу) жана башка колхозчулардан оймо-чиймелерди айкалыштыруунун 
системасын иликтеп-үйрөнөт. 

М. В. Рындин кыргыз оймо-чиймелерин чогултуучу болгон, бирок кийин 
материалдарды алардын маани-маңызын аңдап түшүнүү менен чогултуу аны 
чоң илимий ачылышка алып келген. Ал кыргыз оймо-чиймелеринин негизги 
элементтеринин саны жөнүндөгү биздин түшүнүгүбүздү кеңейтип гана тим 
болбостон, ошондой эле оймо-чийменин айкалыштарынын мыйзамдарын 
(сырларын), комбинациялардын системасын аныктап, эң башкысы, өзүнөн 
мурдагылар байкабаган кыргыз оймо-чиймелеринин баяндоочулук маңызын 
ачып берген. М. В. Рындиндин бул ачылышы «Советская Киргизия» 
(10.1Ү.1939) гезитинде «Кыргыз оймо-чиймеси» деген чакан макаласында 
жарыяланып, бул ага кыргыз оймо-чиймесин «көркөм сүрөттүү фольклор» деп 
атоого укук берген. 

М. В. Рындиндин бул илимий ачылышынын маанисине ушул ачылышты 
белгилеген, мезгилсиз кайтыш болгон, таланттуу искусствотаануучу В. Н. 
Чепелев тарабынан тийиштүү түрдө бийик баа берилген4. В. Н. Чепелевден 
кийин, кыргыз оймо-чиймелеринин баяндоочулугун искусствотаануучу А. Ромм 
да көргөн, ал өзүнүн эмгегинде М. В. Рындиндин эмгеги жөнүндө айтып, бирок 
аны Токмоктогу Көркөм окуу өндүрүштүк комбинаттын көркөм жетекчиси 
катарында гана белгилеген5. 

Михаил Васильевич менен мен 1941-ж. күзүндө жолугуштум. Ал чогулткан 
материалдардын байлыгы жана ал оймо-чиймелерди алдын ала талдап чыгуу 
материалдар бул маселе боюнча адабиятта белгилүү болгондон алда канча 
бай экенин көрсөттү. М. В. Рындинди Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Советинин 
алдындагы Илимдер комитетинде иштөөгө чакырдык, кийинчерээк (1943-ж.) 
СССР ИАнын Кыргыз филиалына которулуп, ал жерде ага өзү топтогон 
материалдарын басмага даярдоо мүмкүнчүлүгү беридди. Биз буларды басмага 
басып чыгаруунун системасынын жана альбомдо аларды бөлүштүрүп 
жайгаштыруунун жана аны классификациялоонун тартибин иштеп чыктык, бул 
иштер М. В. Рындин тарабынан кайтыш болордон бир аз мурда эң сонун 
аткарылып бүтүп калган эле. Альбомду даярдоо жана иштелип чыккан 

4 В.Чепелев. Киргизское народное изобразительное творчество. Журн.«Искусство»,№ 5, 1939, сал: стр. 42. 
5 А. Ромм. Очерк истории изобразительного искусства Киргизской ССР.М. — Л., 1941, стр. 35 и 78. 



материалдар КырФАНдын Тил, адабият жана тарых институтунун атайын 
илимий мажилистеринде, атап айтканда, 1943-ж. августта СССР ИАнын Кыргыз 
филиалынын ачылышына арналган илимий сессияда талкуудан өткөн. 

Ошол эле жылы (1943) М. В. Рындин «Кыргыз саймасы» деген чакан 
макаласында өзүнүн байкоолорун жарыялайт6. Биз М. В. Рындиндин 
байкоолорун басма сөздө бир 
нече жолу белгиледик7, башка авторлор да, баарынан мурда, С. М. Абрамзон 
айрым сын пикирлерин айтышкан8. Айтылган басылмалар М. В. Рындиндин 
эмгегин белгилеп гана тим болгон. Кыргыз оймо-чиймесиндеги типтүү, негизги 
көрүнүштөрдү да, ошондой эле, эң башкысы, кыргыз оймо-чиймесинде сейрек 
жолуга турган болуп калгандарын да чагылдырган альбомдун басылып чыгышы 
кыргыз элинин өткөндөгү рухий турмушун таанып-билүүнүн эң баалуу булагы 
жөнүндөгү түшүнүк бере алат. 

Төмөнкү текстте биз (атайын адабиятта айтылгандарга кошумча иретинде) 
жарыяланган материалдардын мааниси ачык болсун үчүн кыргыз оймо-
чиймесин изилдеп-үйрөнүүнүн тарыхын кыскача көрсөтүүгө жана М. В. Рындин 
чогулткан материалдардын мааниси жана идеологиялык көз караштардын 
тарыхын изилдеп-үйрөнүүдө кыргыздардын баяндуу оймо-чиймелеринин 
баалуулугу ачык болсун үчүн айрым сюжеттерди талдап чыкмакчыбыз. 
Бул альбомду басмага биротоло толук даярдоодо жооптуу редактору, академик 
И. А. Орбелинин айткан айрым көрсөтмөлөрү эске алынды. Альбомдун макетин 
биздин байкообуз алдында Л.Г.Розина иштеп чыкты. Таблицаларды басмага 
даярдоо сүрөтчү М. Н. Мох тарабынан аткарылды. 

6 Труды Киргизского филиала Академии наук СССР, т.1, вып. 1,1943, стр. 143—146. 
7 А. Н. Бернштам. Кыргыз элинин искусствосунун тарыхый белгилери. «Советтик Кыргызстан» журналы, 
№3, 1943 (негизги элементтеринин бир таблицасы менен). Ошонуку эле. Заметки по искусству 
киргизского народа. Труды ИЯЛИ КирФАН, вып. 1,1944, стр. 151 — 156,Ошонуку эле. Этнографическая 
работа в Киргизии. Жыйнак «Советскаяэтнография», вып.У1—VII. — М. В. Рындиндин материалы боюнча 
кыргыз оймо-чиймесине толук талдоо жүргүзүү биздин төмөнкү атайын эмгегибизде камтылган: «История 
изобразительного искусства Киргизстана» (кол жазма). Акыркы эмгектин резюмесин кара: Рефераты о 
работах Академии наук за 1945 г. по Отделению истории и философии. М. — Л., 1947, стр. 77—79. 
8 С. М.Абрамзон. Этнографическая работа в Киргизии. Жыйн. «Советская этнография», вып. IV, 1946,стр. 
215—216. Ошондой эле, сал.: С. М. Абрамзон. Очерк культуры киргизского народа. Фрунзе, 1946. 



II 
Кыргыз оймо-чиймеси өзүнө илгертен эле изилдөөчүлөрдүн көңүлүн буруп келген, 

бирок буга атайылап кызыгуу XX к. гана пайда болду Кыргыз оймо-чиймесин белгилөө 
жана аны кыскача сүрөттөп жазуу, албетте, бир кыйла эртерээк башталган, бирок ал, 
мисалы, биринчилерден болуп кыргыздардын этнографиялык сүрөттөмөсүн берген Н. 
Зеланд сыяктуу изилдөөчүлөрдүн атайын сюжети болгон эмес1. Кыргыз оймо-
чиймесин атайылап иликтөө 1907-ж. таандык, ошол жылы венгер окумуштуусу 
Альмаши (Almásy György) бул маселе боюнча өзүнүн байкагандары жөнүндө жазган2. 
Бул килемдерде «фитоморфтуу» оймо-чиймеге караганда зооморфтуу оймо-чийме 
мурда пайда болгондугун адилеттүү белгилеп келип, мунун түпкү теги персиялык деп 
эсептейт, бирок ал бардык көңүлүн «кочкор мүйүзгө» бурат. Аппликацияны алда канча 
эски ык катарында карайт. Оймо-чиймелердин эки башка түрдөгү тобуна байланыштуу 
ал «Hornmotiv» (мүйүз мотиви) жана «Heratimotiv» (Герат мотиви) деп бөлөт. Мындан 
башка да, сырттан кабыл алынган спираль (эшилме) жана меандр мотивдерин 
белгилеп, автордун пикири боюнча, булар кытай жана грек тектүү мотивдер катары 
көрсөтүлөт. Автор В. Радловдун «Aus Cibirien» деген белгилүү эмгегинде айтылган жана 
(тийиштүү түрдө далилденбей туруп) 1939-ж. Азиз Ниалло3 тарабынан колдоого 
алынган «тамга» теориясына этиет мамиле жасайт. 

Кыргыз оймо-чиймеси жөнүндөгү өтө баалуу маалыматтар (өзгөчө чыгыш 
түркстандык кыргыздардын) А. Фелькерзамдын4 белгилүү эмгегинде камтылып турат, 
бирок ошол учурдагы авторлорго мүнөздүү болгондой, кыргыздар менен казактардын 
буюмдарынын ортосундагы айырмачылыктар жетишерлик так берилген эмес. 

Орто азиялык килем өндүрүшү боюнча бай материалдар чогултуучулардын, 
коллекционерлердин, изилдөөчүлөрдүн, саякатчылардын жана этнографтардын 
көңүлүн көп жолу буруп келген, алар бир катар библиографиялык жыйнактарда, 
баарынан мурда, А. А. Семеновдун жыйнагында чагылтылган5. Бул библиографиядан 
көрүнүп тургандай, кыргыз оймо-чиймесинин атайын түрдөгү изилдөөлөр боюнча 
кеңири тарыхы болгон эмес, ал дайыма, эреже катарында, башка багыттагы 
изилдөөлөрдүн кошумча сюжети гана болуп келген. Ошондой болсо да, бул топтолгон 
материалдар жарыяланган материалдар катарында белгилүү бир көөнөргүс 
баалуулукка ээ. 

1917-жылдан кийин башкача абал түзүлөт. Элдин өз маданиятын жана өзүнүн 
өткөндөгүсүн таанып-билүүгө болгон умтулуусу муну ишке ашыруунун бардык 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Кыргыз оймо-чиймеси боюнча атайын изилдөөлөр, атап 
айтканда, Орто Азиянын колдонмо искусствосунун эң мыкты билерманы жана 

1 Н. Зеланд. Киргизы. Этнологический очерк. Записки Зап-сиб. отд. РГО, кн.VII, вып.2, 1885. 
2 Almásy György. Ornamentik der Karakirgisen; Über die Ornamentik der Karakirgisen, Anzeiger der 
Ethnographischen Abteilung der Ungarischen National Museum. Budapest, 1907. стр.144-152,163-167. 
3 Азиз Ниалло. Искусство Советской Киргизии. М., 1939. 
4 А. Фелькерзам. Старинные ковры Средней Азии. Журнал «Старые годы», июнь, 1915. Кошумча айта кете 
турган нерсе, кыргыздардын чыгыш түркстандык үлгүлөрүн мындан мурда А. Стеин көрсөтүп кеткен: 
A.Stein. Sand-buried Ruins of Khotan. London, 1903, стр. 65 жк.б. — Чыгыш түркстандык кыргыз 
килемдерине атайын төмөнкү эмгек арналган: A Le Qoq. Teppiche der Kara-Kirgizen aus der Gegend des 
Terek-Passes in Russich-Turkistan. Ostasiatische Zeitschrift, 1929, вып.1. Макалада 1911—1914-жж. 
экспедициянын учурунда алар чогулткан килемдердин төрт үлгүсүнүн көчүрмөсү жана кыскача 
сүрөттөмөсү берилет. Көркөм көчөткө талдоо берилген эмес. Ушундай эле формалдуу макаланы кара: 
Gunnar Jarring. A Kara-Kirghize rug from Eastern Turkistan. Ethnos,4,1936, стр.103—104. 
5 А. Семенов. Библиографический указатель по ковровым тканям Азии.Труды Библиографической 
комиссии, бывшей при СНК ТССР. Ташкент, 1925, вып.1. 



стилисти С. М. Дудиндин6 эмгеги жаралат. М. Андреевдин7, андан кийин М. 
Гавриловдун8 анча чоң эмес басылмалары кыргыз искусствосун изилдөөнүн жаңы 
баскычын пайда кылат, алардын биринчиси, кыргыз оймо-чиймелеринин негизги 29 
элементин, экинчиси — 34 элементин ачкан. Мүнөздүү нерсе, негизги элементтер 
кыргыздар мекендеп турган ар кайсы аймактарда ачылган (түштүктө — Памир менен 
Алайда, түндүктө — Суусамыр). Андреев менен Гавриловдун ачкандары аталыштары 
менен маанилерин карыя адамдардын гана эсинде калган мындай элементтердин бар 
экенин биротоло толук аныктап берген. Материалды искусствотаануу жана этнография 
көз карашынан түшүндүрүү башка да авторлордун бир катар эмгектеринде камтылып 
турат9. 

Эгерде этнографиялык изилдөөлөр кыргыз оймо-чиймелеринин маани-маңыз 
тарабын көрсөтүп берген болсо, аларды тарыхый жактан түшүндүрүү бир канча 
кечирээк10, негизинен, советтик изилдөөчүлөрдүн — ысымдары жогоруда айтылган 
искусствотаануучулар менен тарыхчылар тарабынан ишке ашырылган. 

М. В. Рындиндин альбому 6 бөлүмдөн турат: 
I. «Кыргыз оймо-чиймесинин үлгүлөрү» (I—IV табл.); бул бөлүмдүн милдети 

негизги материалды (кийиз, сайма, жыгач, металл ж.б.) жана оймо-чиймелер 
түшүрүлгөн (ала кийиз, шырдак, туш кийиз ж.б.) буюмдарды ачып көрсөтүү болгон. 
Сүрөттөр материалдын фактурасынын жана буюмдун милдетинин өзгөрүшүнө 
байланыштуу оймо-чиймелердин өзгөргөнүн берет. Кийинки тема альбомдун башка 
бөлүмдөрүндө да козголгон. 

II.« Түс композициялары» (V—XIII табл.), мында реалисттик сюжеттер камтылып, 
живопистин (XII табл., 1—2-сүр.) таасири чагылып, оймо-чийме иш жүзүндө өзүнүн 
мүнөзүн жоготот. XIII таблицадагы сүрөттө кытай (дунган?) таасири ачык байкалат. 

III. «Негизги элементтер» (XIV—XXXIX табл.) деп аталган чоң бөлүмдө оймо-
чиймелердин жаңы үлгүлөрү жарала турган, бөлчөктөлбөй турган үлгүлөр көрсөтүлөт. 
Алардын бир бөлүгүндө — жогору көркөмдүктөгү, реалисттик образдардын ачык 
сүрөттөрү берилген, калган бөлүгү pars pro toto усулу боюнча түзүлгөн. Аларга 
түшүндүрмөлөр төмөндө берилет. Элементтердин бир бөлүгү көркөм буюмдардын 

6 С. Дудин. Киргизский орнамент. Жыйн. «Восток», кн.5. А., 1925. Ошондой эле, сал: Ковровые изделия 
Средней Азии. Сб. Музея антропологии и этнографии, т.УП, Л., 1928. 
7 М. Андреев. Орнамент горных таджиков и киргизов Памира. Ташкент, 1928. 
8 М. Гаврилов. Орнамент киргиз Сусамыра.Ташкент, 1929. 
9 Жогоруда көрсөтүлгөн эмгектерге кошумча кыргыздардыкы менен тыгыз байланышкан казактардын 
искусствосу боюнча В. Чепелевдин макаласын белгилеп кетемин: «Об искусстве казахского 
народа».«Искусство» журналы, 1936,№4. — Ошонуку эле: Об искусстве казахского народа («Казахский 
народный орнамент» деген эмгекке алгы сөз. «Искусство» басмасы, М., 1939). Акыркы макалада — Е. 
Шнейдердин «Казахская орнаментика» (Жыйн. «Казахи», II, Л, 1927) деген белгилүү эмгегине сын пикир 
айтылган. Кыргыз оймо-чиймеси жөнүндө өтө начар баяндамалар төмөнкү эмгектерде берилген: 
«Искусство Советской Киргизии», М — Л, 1939; Культура и искусство киргизского народа. Фрунзе, 1939. — 
Элдик искусство жөнүндөгү мазмундуу, бирок кыскача очеркти жана сүрөттөрдүн көчүрмөсүн кара: Б. 
Веймарндын төмөнкү эмгекке жазылган алгы сөзү: «Каталог выставки изобразительного искусства 
Киргизской ССР» (М — Л, 1939). Сал.: Ошонуку: «Искусство Средней Азии» (М., 1939) — Айрым сын 
пикирлерди кара: А. А. Ромм. Выставка лучших произведений художников Киргизии 1932-1942. Фрунзе, 
1942. 
10Чет өлкөдө Орто Азия элдеринин оймо-чиймелеринин маани-маңызын түшүндүрүү боюнча мажес 
аракеттерге төмөнкү автордун эмгеги таандык: J.Strzygovsky. Asiens bildende Kunst in Stichproben, ihr 
Wesen und ihre Entwickling. Augsburg, 1930, сал.: 177 бетл' Стрижиговскийдин идеалисттик концепциясына 
азыр советтик изилдөөчүлөрдүн концепциясы карама-каршы турат. Кыргыз оймо-чиймеси ага төмөнкү 
эмгек боюнча белгилүү болгон: E.Huntington. The pulse of Asia. Boston and New York, 1907, сал.: стр.113. 



бардык түрлөрүнө мүнөздүү, азыраак бөлүгү белгилүү бир типтер менен гана 
байланышкандар. Бул баарынан мурда чийге жана килем өндүрүшүнө таандык. 

IV. «Реалисттик сюжеттер» өзгөчө бөлүнгөн (XL—XLI табл), бул сюжеттер негизинен 
жандыктардын сүрөттөрүнөн жана сүрөттөрдүн «скифтик мүнөзүн» бир кыйла ачык 
сактап калгандарынан турат. Алар кездемедеги сайма же кийиз бетиндеги аппликация 
түрүндөгүлөр. 

V. «Кыргыз оймо-чиймесинин эволюциясы» (XLII—XLVII табл.) бөлүгүндө өз ара 
кайчылашкан эки процесс көрсөтүлөт. Биринчиден, негизги элементтин формасынын 
өнүгүшүнүн мыйзамы, аны так кайра өндүрүүнүн жолдору, көп учурда рагз рго СоСо 
принциби боюнча жүрө турган жалпылоо жана, экинчиден, кийиз менен байланыштуу 
болгон, жумшак формадагы фактурадан (айрыкча шырдактын аппликациясында) 
килем менен чийдеги бурчтуу, геометриялык сызыктарга (бойро) карай өтүүдө негизги 
элементтин томоосунун өзгөрүшү көрсөтүлгөн11. 

VI. «Баяндардын жана комбинациялардын системасы» (XLVIII—LXX табл.) деп 
аталган акыркы бөлүм акыркы учурда жок болуп бараткан, бирок өткөн доордо кыргыз 
оймо-чиймесинин кеңири баяндоочулук мүмкүнчүлүгүн ачык далилдеп турган оймо-
чиймелердин «пиктографиялык» милдетин көрсөтөт. 

Альбомдо берилген материалдардагы өзгөчө илимий баалуулук — негизги 
элементтердин аталыштарынан турган терминдер — кыргыз оймо-чиймесинин 
лексикалык жактан ырасталып белгилениши болуп саналат. 

Кыргыз оймо-чиймесин даярдоо техникасында колдонмо искусствонун дээрлик 
бардык техникалык ыктары, бирөөлөрү көбүрөөк, башкалары азыраак (скульптура) 
даражада кеңири колдонулган. Жалпы эле Орто Азия элдеринин колдонмо 
искусствосундагы сүрөттөрдү жана оймо-чиймелерди даярдоо техникасы бизден 
мурдагылар тарабынан, алардын ичинде кыргыздарда12 да кылдаттык менен 
жазылып, көрсөтүлгөндүктөн, зарыл түрдөгү кошумчаларды гана жасаймын. 

Ала кийизди даярдоо (кийизге оюм түшүрүү) байыркы, чаптап же оюп көчөт 
түшүрүү техникасын эске салат, ал эми шырдактын техникасы — курамдык 
элементтерин жана аппликацияларды кесип алуу жолу менен кийиз килем жасоо 
техникасы — инкрустацияга жакын (Б. Веймарн аны «мозаикалуу» деп атайт), бул ык 
моңголдордун тушунда өзгөчө өнүккөн. Ырас, аппликациялардын кошулган жерлерин 
шоона менен тигүүнү биз биздин замандын чегиндеги Ноин-Уланын эстеликтеринен 
да билебиз, аны казактардын «текимет» аппликациясынан да байкаганбыз. 

Кыргыздардын килем өндүрүшү негизинен Түштүк Кыргызстанда, түштүк кыргыз 
урук-уруулары — маңгыттардын, ичкиликтердин жана башкалардын арасында 
белгилүү, буларда кандайдыр бир оригиналдуу өзгөчө техникалык ык жок. 
Килемдердин сүрөттөрү өтө эле геометриялашкан, ырас, реалисттик сүрөттөр да жок 
эмес. Кыргыздардын оригиналдуу техникалык ыгы кийизден буюмдарды жасоодо 
көрүнөт. 

Туш кийиздердеги саймалар жана жөн эле сайма, мисалы, кийимдеги сайма, 
негизинен илме шибеге менен аткарылат. Анын тамыры кытай салтында жатат жана ал 
өсүмдүк түрүндөгү сайманы түшүрүүгө ылайыкташтырылган. Кийимде бир сайма көп 

11 Чий — дан өсүмдүктөрү тукумундагы бийик өсүмдүк (Lasiadrostic Splendes). Чийдин сабагы жүн жип 
менен чырмалып, алардан килем тибиндеги оймо-чиймелүү бойрону даярдашат. 
12 Мисалы, С. Дудиндин эмгегин кара. Даярдоо техникасы боюнча кыскача көрсөтмөнү кара: С.М. 
Абрамзон. Очерк культуры киргизского народа,стр. 60—62; Б. П. Денике. Прикладное искусство Средней 
Азии. Жыйн. «Художественная культура Советского Востока», Academia,1931. 



учурда реалисттик мотивди камтып турат, бирок кээде геральдикалык түрдөгүсү 
жолугат (VIII табл., 2-сүр.). Оймо-чиймелүү сюжеттердин, стилистикалык ыктардын 
жана фактуралардын (кийиз, кездеме, килем, сайма) бардык ушул техникалык 
ыктарынын өз ара шартталгандыктарынан айырмаланып, жыгач, тери жана металл 
сюжеттер менен стилдердин бүткүл көп түрдүүлүгүн өзүнө камтыйт, бирок мында 
сүрөттөрдү геометриялаштыруу тенденциясы катышып турат. 

Кыргыз искусствосунда материалга, дубалга сүрөт түшүрүү (роспись) ыгы дээрлик 
жокко эсе. Түстөрдүн айкалышы боёлгон сырьёлор (же чалафабрикат) менен 
байланыштуу. Байыркы замандарда материалдарга сүрөт түшүрүү кыргыздарга да 
белгилүү болгону шексиз. Будда иконографиясы «станкалык живопистин көчмөн 
формасы» катарында кездемелерге түшүрүлүп, түрмөктөлгөн кытай живописи, 
храмдардын дубалдарына альсекко жана альфреско техникасы менен сүрөт түшүрүү 
кыргыздарга да ушундай окшош чыгармачылыктын үлгүсүн бериши мүмкүн болгон. 
Дубал сүрөттөрү болбосо да, «көчмөн станкалык живопись» кыргыздарда сөзсүз 
болгон, муну кыргыздардын баяндуу саймалары менен оймо-чиймелери далилдеп 
турат. Аска бетиндеги, күмбөздөрдүн дубалдарындагы сүрөттөр байыркы дубал 
сүрөттөрүнүн изинин көрүнүшү эмей эмне, айрым учурларда алар техникасы жана 
стили боюнча ажайып түрдөгү баяндуу реалисттик көрүнүштөрдү берет, муну 
кыргыздар менен казактардын, айрыкча Талас өрөөнүнүн кыргыздары менен 
казактарынын мазарларынан байкоого мүмкүн болду13. Ошол эле боёктордун 
жөнөкөй айкалыштары менен тартылган мазардын дубалындагы сүрөттөр, өз алдынча 
турган же бүтүндөй бир баяндамадан турган сүрөттөр аркылуу маркумдун жашоо-
турмушу менен тиричилигинин айрым бир көрүнүштөрү чагылдырылган. Мында 
чынылар менен тула самоору, көгөндөгү кулундар, төөлөр кербени ж.б. бар. 
Фигуралардын шахмат түрүндө жайгаштырылышы жөнөкөй жана ачык перспективаны 
түзүп турат. Бул өтө байыркы ык жана Чыгышта бул ык Хан доорундагы белгилүү 
шандун барельефине барып такалышы мүмкүн14. Бейит курулуштарында дубалга сүрөт 
түшүрүү жөрөлгөсү египет фараондорунун күмбөздөрүнө, ал эми кечирээкте, алгачкы 
христиан мезгилиндеги катакомбалардагы сүрөттөргө барып такалышы да ыктымал. 

Үй кол өнөрчүлүгүндө кийим тигүү, кийиз жасоо ж.б.у.с. буюмдарды даярдоо 
толугу менен аялдардын мойнунда болгон. Оймо-чиймелерден турган баяндар, оймо-
чийме иероглифинин «сыры» аялдарга таандык. Техникалык ыктар, сюжет жана 
тематика жагынан этнографтарга негизги түшүндүрүп, чечмелеп берүүчүлөр да аялдар 
болгондугу кокустук эмес. Кыргыз турмушунун «энциклопедиясы» — «Манас» 
эпосунда аялдардын эмгегине аз эмес саптар арналганы да бекеринен эместир, анда 
Манастын сүйгөн жары Каныкейдин Манас жана анын кырк чоросу үчүн жоокерлик 
кийим даярдаганы сүрөттөлөт. (Өтө мусулмандашкан варианты) болгон тексттен 
көрүнүп тургандай, жоокерлик кийимдердин ар бир тигишин кабып тигүүдө ал 
кийимдин культтук-сыйкырлык күчүн сактоого тийиш болгон дубалар менен 
коштолгон: 

Кабуудан мурда тигишти  

13 Мындай дубал сүрөттөрүнүн бир бөлүгүн А. Тереножкин «Казахские фрески XIX века» деген 
макаласында жарыялаган (ГАИМКанын экспедицияларынын материалынан), «Искусство» журналы, 
№2,1938. 
14 W.H.Wells. Some remarks on «Perspective» in Early Chinese Painting. Ostasiatische Zeitschrift,1933,H.5. Сал.: 
André Leroi Gourchan. Documents actuels pour L’Art comparé de l’Asie Septentrionale, Revue des Arts 
Asiatiques, т. XI, 1937. Дагы сал.: т. XII, 2—3,1938. 



Чопкуттун алты катына,  
Алтымыш ирет кайталап  
Курандан айтып келмени  
«Аятил» деп шыбырап15. 

Эпосто аялдарга карата айтылган ажайып эпитеттердин арасында, баарынан мурда, 
төмөнкүлөр жолугат: 

Саймачынын мыктысы, 
Өрмөкчүдөн шыктуусу16. 

Каныкейдин жоокерлик кийимди даярдоо боюнча эмгегинде, аны даярдоонун ар бир 
учурун дуба менен коштолушуна эпосто көп көңүл бурулганы оймо-чийменин 
культтук-сыйкырлык ролун айгинелейт, мында өндүрүштүк иш-аракет менен 
эстетикалык табит айкалышып, ал анын семантикалык бай маңызын аныктайт. 

15 Манас Киргизский эпос. М, 1946, стр. 99 — Чопкут — кабып тигилген сооттун бир түрү. Аятил — Куран 
аяты деген мааниде. Которгон — С. Мамбеталиев. 
16 Ошондо эле, стр. 94. Которгон — С. Мамбеталиев. 



III 

В. Н. Чепелев мурда эле кыргыз оймо-чиймесинин мааниси менен ролун 
ачып, аны баяндуу оймо-чийме деп атаган. Бул тезис Рындиндин 
материалдары тарабынан эң сонун далилденген. Оймо-чийменин баяндоочулук 
жагын иликтөө, мисалы, А. А. Бобринскийдин эмгегинде дурус аныкталган, ал 
жөнөкөй «чиймелер менен иероглифтерди айкалыштырып, калыбына келтирүү 
аркылуу» оймо-чийменин «этимологиясын» табууга жетишкен1. 

Бул проблеманын тереңдетилишин (оймо-чийменин семантикасын изилдеп-
үйрөнүүнү), негизинен, неолит жана коло доорлорунун карапасын изилдөөгө 
байланыштуу азыркы учурдагы илимий басма сөздүн беттеринде да 
байкайбыз2. 

Оймо-чийме жөнүндөгү туура пикир Н. И. Веселовскийге таандык, ал минтип 
жазат: «Жергиликтүү уздардын ишенимине кирүү зарыл, килемдин сүрөтүнүн 
бардык бөлүктөрүнүн аталыштарынын эң эле майда-чүйдө өзгөчөлүктөрүнө 
чейин толук билүүгө аракеттенүү керек; андан кийин эгерде мүмкүн бөлсө, алар 
токуп жаткан килемдеги мотивдерди өздөрү кандай түшүнүшөрүн билүүгө 
жетишүү керек. Тил аркылуу берилген маалыматтар бизге кандайдыр бир 
даражада, биздин замандын этнографиясын бекеринен кызыктырбаган бул 
ишти толук чагылтууга мүмкүндүк бериши ыктымал»3. 

Кыргыз оймо-чиймеси өзүнүн жайгашуусу үчүн мүмкүн болгон жерди бүт 
ээлеп алган, ал ар түрдүү фактураларды пайдаланып, аларга ылайыкташууга 
жетишкен, графикага жардам катарында кыргыз оймо-чиймесинде багыныңкы 
абалда болгон колориттик композицияларды кабыл алган. Ал гана эмес, оймо-
чиймелердин ар кыл. түрлөрү ар кайсы фактураларда аздыр же көптүр өзүнүн 
туруктуу ордун тапкан. 

1 А. А. Бобринский. О некоторых символических знаках, обгцих первобытной орнаментике всех народов 
Европы и Азии. М, 1902, стр. 4. Бул тема боюнча айрым пикирди кара: Н. Е. Симаков. Искусство Средней 
Азии. М., 1883. 
2 Кара, мисалы: Hanna Rydh. On Symbolism in Mortuary Cerlmics. Bulletin Museum of far Eastern Antiquities, l, 
Stockholm,1929. J.G.Andersson. On Symbolism on the prehistorie Painted Ceramics of China (ошондо эле). 
Андерсондун бул макаласы совет окумуштуусу Б. Л. Богаевскийдин Ыраакы Чыгыш маданиятына арналган 
эмгегине карата жазылган пикир болуп саналат. Rydhинин макаласына Berhardt Karlgrennдин пикир айткан 
макаласы төмөнкү: «Some Ferundaty Symbols in Ancient China (ошондо эле, II, 1930) болгон. Жалпы 
айтканда бул темага арналган адабият өтө көп, биз акыркы жылдарда чыккан библиографиясы бар 
эмгектерди келтирип отурабыз. 
3 «Ковровые изделия Средней Азии из собрания, составленного А. А. Боголюбовым» деген эмгекке Н. И. 
Веселовскийдин рецензиясын кара: вып. 1,1908; вып. II, 1909 (ЗВО, т. XX). 



Кыргыз оймо-чиймеси шырдактын келишимдүү композицияларында да, 
Рындин айткандай «сөзмөр» туш кийизде да адатта көп кырдуу татаал 
баяндамалардан турат жана ал баяндар сүрөттөр менен сюжеттик жактан көп 
кырдуу болгон жазуунун орто аралыгында жатат. Сайма, оймо-чийме, кээде 
реалисттик сүрөттө жок болуп кетет да, бир кыйла байыркы пиктограмма алда 
канча бажырайып көрүнүп чыга келет. Бул көрүнүш кыргыз оймо-чиймесине 
гана таандык эмес. 

И. А. Орбели бизге орундуу айткандай, оймо-чийменин бул ролу «Гаяват 
жөнүндөгү баянда» эң сонун ачылган: 

Алып чыкты кабынан ал, 
Түркүн түстүү боёкту. 
Кайыңдын челдей жука кабыгына 
Белгилерди табышмактуу чийди ана, 
Бир кызыктай фигуралар, белгилер бар, 
Ойлорубуз, сөздөрүбүз сүрөт болуп түшкөн ага. 
Алп Гитчи-Монитонун сүрөтү бар, 
Жумурткадай топтомолок тартылган ал. 
Жумурткага түшүрүлгөн төрт чоң чекит 
Ааламдагы төрт уюлдун белгиси ал. 
Бул символдун мааниси мындай экен — 
«Өмүрдүн өкүмдары аалам койнун бүт ээлеген!» 
Ак тегерек белгиси экен өмүрдүн, 
А карасы белгиси экен өлүмдүн. 
Андан аркы сүрөттөрдү карасаң 
Күн, ай, жылдыз жана дагы көк асман, 
Суу, токойлор, көк тиреген аскалар. 
Жана да адамзаты менен бирге 
Жашагандын баарысы ушул жерде.  
Жер болсун деп ал сызды түз сызыкты, 
 Бул асман деп чийди үстүнө дого сызык.  
Бул чыгыш деп оңго койду бир чекитти,  
Бул батыш деп солго койду бир чекитти,  
Чак түш бул деп төбөсүнө койду чекит  



Дого астында мелмелжиген бүт аймак  
Мезгил экен жарык болчу күндүзү.  
Төбөдөгү жаркыраган топ жылдыз  
Белгиси экен ал түндүн.  
Толкун сымал агылышкан тилкелер  
Белги экен булут, жаанды билгизер.  
Вигвамга карай кеткен жол —  
Белгиси экен меймандостуктун,  
Жана да достук үлпөттүн.  
Коркунучтуу көтөрүлгөн жогору,  
Кан боёлгон колдор болсо —  
Белгиси экен каар менен заардын!4* 

Бул — оймо-чийменин, сыягы, жалпы стадиясы болсо керек. Ирандын 
(Персеполь) неолит карапасында оймо-чиймесинин маанилик жагына 
Херцфельд5 көңүл бурган, ал эми кытай материалындагы жазуунун 
пиктограммага багыныңкылыгы мурда эле бир нече жолу белгиленген6. 
Саймадагы көчөттүн көпчүлүк убакта асимметриялуу болуп калышы ушуга 
байланыштуу; алсак, мисалы, бир бурчтагы сүрөт (же бир тарабындагы) 
мындан мурдагы бурчтун (же тарабынын) сүрөтүн кайталабайт, анткени оймо-
чиймеде графикалык текст, баяндоо өнүгүүгө ээ болот. Оймо-чийме канчалык 
баяндамачыл болсо, ал ошончолук чеберчилик менен аткарылат. 

Сүрөттүн анчалык татаал эмес фразасында баяндоонун эпикалык 
мазмундуулугу камтылып турат. Саймачылар манасчылар сыяктуу эле 
(«Манас» эпосун айтуучулар) оймо-чийменин «эпикалык» текстин токушат, 
ошондуктан алар анын көп түрдүү элементтерин астрономиялык санга чейин 
жеткиришкен. Кыргыз оймо-чиймесинин бизге белгилүү болгон 
комбинацияларынын 3500 үлгүсү өзүнүн семантикалык көлөмү боюнча иш 
жүзүндө «Манас» эпосунун беш жүз миң сап ырынан кем калышпайт. Эпос 
кандай залкар болсо оймо-чиймелер да ошондой эле залкар болуп чыкты. Ал 

4 Лонгфелло. Песньо Гайавате. М — Л, 1931, стр.174—176. *Которгон — С. Мамбеталиев. 
5 Ernst Herzfeld. Iranische Denkmaler. Berlin, 1932, стр.13. Ушул теманы козгогон кийинки эмгектерден кара: 
Patrick Carleton. Buried Empires. London, 1944, кара: табл 36. 
6 J.G.Andersson. An Early Chinese Culture. Bulletin of Geological Survey of China, №5, 1923;Zoltan Takacs. Zu 
den Grundformen der Chinesischen Kunst(Jahrbuch der Asaitischen Kunst. Leipzig), т.1,1924). 



гана эмес, кыргыз оймо-чиймесин жаратуучу уз оймо-чийменин баяндоо 
мүмкүнчүлүгүн арттыруунун эң чебер ыгын таап алган. Кыргыз оймо-
чиймесинде анын негизги мотиви гана баяндоочу болбостон, ошондой эле 
«чагылган» («отраженный») оймо- чийме да баяндайт, бул «чагылган» оймо-
чийме кооздолуп жаткан аянттан негизги мотивди чыгарып салуудан улам 
болуучу «резерв» деп аталган бош жер пайда болот, бул өз кезегинде өзгөчө 
оймо-чиймени жана «калдык» — кыргызча «долбоор» деген терминди пайда 
кылат7. «Калдык» өз кезегинде оймо-чиймедеги аңгеме болуп саналат, ал эми 
анын жарашыктуулугу түс түрүндөгү тексттер менен ого бетер күчөтүлөт. 

Түстөрдүн гаммасынын жардылыгы, мисалы, негизги түстөр: көк, кызыл, ак, 
сары түстөрдүн гана орун алганынан көрүнөт, мында жашыл түс толук дээрлик 
учурабайт, ал башка жактан кабыл алынган оймо-чиймеде (мисалы жыландын 
көчөтүндө) гана колдонулат. Көк түс — асмандын, кызыл — оттун, сары — 
түштүк чектери Кыргыз Ала-Тоосунун этектерине чейин жеткен чөлдүн (чексиз 
сары кумдун) символдору8. Түстүн семантикасы кытай искусствосуна да 
белгилүү, мында, мисалы, кызыл түс — түштүктү, кара — түндүктү, жашыл — 
чыгышты, ак — батышты, сары — борборду, жашыл ажыдаар — жаз менен 
таңды, кызыл аюу — жай менен түш мезгилин, ак жолборс — күз менен кечти, 
кара-күрөң таш бака — кыш менен түндү билдирет9. 

Кыргыз оймо-чиймеси нерсенин бетин каныктыра толтуруп, бош жер 
калтырбай, оймо-чиймени ыргактуу түрдө бөлчөктөлгөн кесиндилерге 
ажыратат, мында графика менен түс бири-бири менен римфалашып, «Манас» 
эпосундагы кыска саптардай ар бир фразада кыска да, анча татаал эмес да 
түрдөгү силлабикалык ырга келип куюлушат. Оймо-чийменин музыкасы эпостун 
музыкасына окшош келет жана ал айтуучунун, комузчунун, домбрачынын, 
ырчынын үн ыргактарындай оймо-чиймеде кыска-кыска катарларды түзүп 
турат10. 

7 Оймо-чийме менен фондун «тең укуктуулугу» жөнүндө С. Дудин жазат: Киргизский орнамент. Жыйн. 
«Восток», кн.5, стр.180—182. 
8 V.Minorsky. Geographical Factors in Persian Art. Bulletin of the School of Oriental Studies, т. IX, V. 3. 
9 B.Laufer и G.Giesler.Early Chinese Jades by Una Pope-Hennesy. London, 1923,стр. 27 ж.к.6., айрыкча, стр. 
38. 
10 В. Виноградов. Музыка Советской Киргизии. М., 1939, стр. 22 ж.к.6. — Сал.: В. Кривоносов. О напевах 
киргизского эпоса «Манас». «Советская музыка» журн., № 6,1939. 



Кыргыз оймо-чиймесиндеги көчөттөр негизги элементтин айланасында 
топтоштурулуп, адатта симметриялуу түрдө, саймага түшүрүлө турган баяндын 
алкагында берилет. 

Аль6оладо келтирилген (III бөлүм) негизги элементтердин үлгүлөрү кыргыз 
оймо- чиймесинин байлыгын айгинелейт. Алардын бир бөлүгү бир үлгүдөн 
экинчи үлгү жарала турган (воспроизведение) жана бири-бири менен 
айкалышын аныктаган так мыйзам ченемдүүлүккө ээ. Рындиндин 
жазмаларынын негизинде биз тигил же бул элементти пайдалануунун салты 
менен жобосуна мисалдар келтирмекчибиз. 

«Кочкор мүйүз» (аркар мүйүз?) (XVI табл., 1-сүр.) көчөтү кыргыз оймо-
чиймесиде башкы орунду ээлейт. «Кочкор башы» (XV табл., 9-сүр.) көчөтү 
азыраак колдонулат. «Кочкор мүйүз» көчөтүнүн мүнөздүү өзгөчөлүгү — 
мүйүздүн эки... үч жолу оролуп, спираль түрүндө болгондугунда. Колдонуу 
учурунда "кочкор мүйүз" «аркар мүйүз» көчөтү көп учурда оймо-чиймелердин 
башка да түрлөрүн айкалыштыруу жолу менен татаалдашат. Кыргыз оймо-
чиймесинин композициясында «кочкор мүйүз» көчөтүндө башка бир түрү өтө 
сейрек учурайт. Бул элементте спиралдын санын көбөйтүү «кайталанган 
мүйүз» сүрөтүн пайда кылат. Мындай ык күмүшкө данакерленген алтын 
сымдардан жасалган күмүш буюмдарда көп учурайт. 

«Ак бугу мүйүзү» (XVII табл., 1-сүр.) «бугу мүйүздөн» өзүнүн түзүлүшүнүн 
татаалдыгы менен айырмаланат. 

«Ак бугу мүйүзү» (XVI табл., 8-сүр.) кыргыз оймо-чиймесинде өтө көп 
кездешет жана көпчүлүк композицияларда «кочкор мүйүз» менен айкалышат. 
«Бугу мүйүз» көчөтүнүн стилдешкен сүрөтү өтө көп түрдүү келет жана көп 
учурда, анын курамдык бөлүгү катарында айбанаттын, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн 
жана тиричилик эмеректеринин сүрөттөрү да кирет. Бирок буга карабастан 
«бугу мүйүз» көчөтүндөгү мындай кошумча элементтер өтө сейрек учурда баш 
сөөк менен мүйүз кошулган сызыктан төмөнүрөөк түшүрүлгөн элементтерди 
кошпогондо, өзүлөрүнө мүнөздүү болгон аталыштарга ээ эмес. 

Тажрыйбалуу уз-саймачылардын түшүндүргөндөрүнө караганда «бугунун 
жазы мүйүзү» (XVII табл., 2-сүр.) жана «жазы мүйүз бугунун туяк изи» (XVII 
табл, 3-сүр.) деп аталган көчөттөр мүйүзүнүн бутактары жазы келген, ири, 
күчтүү бугунун сүрөтү болуп саналат; алар мындай бугуну эч качан көрүшпөсө 



да, анын бар экенин көөнө бир замандарда кыргыз мергенчилер ушундай 
бугуларга мергенчилик кылганын мергенчи абышкалардын айткандарынан 
улам билишет. Сыягы, «бугунун жазы мүйүзү» жана «жазы мүйүз бугунун туяк 
изи» сыяктуу көчөттөр багышка таандык болсо керек. Азыркы учурда «багыш» 
деген сөздү кыргыздар жаныбар катарында түшүнүшпөйт, азыр ал урук-уруунун 
атында жана жеке энчилүү ысымда гана сакталып калган. Сыягы «багышка» 
таандык көчөттөрдүн сейрек жана аз санда жолугары ушуну менен 
түшүндүрүлсө керек. «Бугунун жазы мүйүзү» көчөтү «бугу мүйүз» көчөтүнөн 
мүйүздүн ортоңку бутактары жазы болуп барып, баш жактарында кеңейип 
кеткендиги менен айырмаланат. «Жазы мүйүз бугунун туяк изи» «кочкордун 
изи» көчөтүнөн (XVI табл, 2-сүр.) туягынын ачаларынын көбүрөөк айрылышы 
менен айырмаланат. 

«Кочкор мүйүз» («аркар мүйүз») (XVI табл., 1-сүр.) «жалбырак» (XXVI табл., 
2- сүр.) жана «тумар» (XXXVIII табл, 4-сүр.) көчөттөрү менен айкалышпаганын 
айтпаганда, кыргыз оймо-чиймесинин башка негизги элементтери менен 
айкалыша берет, ал эми «жалбырак» жана «тумар» көчөттөрү менен 
айкалышканда «көгүчкөн» көчөтүн берет. «Тоо теке» көчөтү (XVII табл., 4-сүр.) 
менен айкалышы бөлөк-бөлөк түшүрүлөт. Мындан башка да, «тоо теке мүйүз» 
көчөтүнүн мүнөздүү белгиси — мүйүздөрдүн ички каптал сызыктары уланып 
жүрүп отуруп аягында бир чекитке келип кошулбагандыгында турат, мына 
ушунун өзү «тоо теке мүйүз» көчөтүн «айчык» (XIV табл, 5-сүр.) көчөтүнүн 
тектеш композицияларынан кескин айырмалап турат. 

«Уй мүйүз» (XVIII табл, 4-сүр.) жалпысынан уй мүйүзүнүн мүнөздүү 
формасында берилет, мында «уй мүйүз» көчөтү формасы боюнча «кочкор 
мүйүз» көчөтүнүн формасына жакын келгени менен, анын түзүлүшү спираль 
түрүндө имерилген жерлери «кочкор мүйүз» көчөтүнүн спиралындагыдан аз, 
тактап айтканда, бир жарым имеримден же андан азыраак келет. 

«Така» (XXVII табл, 1-сүр.) кыргыз оймо-чиймесинде негизги элемент катары 
эсептелип, ал буюмдун өзүнөн — такадан эмес, анын изинен көчүрүлүп 
алынгансыйт, муну ортолук бөлүгү ичкерип кеткен «така» көчөтүн жакшылап 
караганда ачык көрүүгө болот, мындай из такалуу аттын изинен гана байкалат. 
«Таканын» ортоңку бөлүгүнүн ичкерип көрүнүшү «така» көчөтүн «айчык» (XIV 
табл., 5-сүр.) көчөтүнөн айырмалап турган мүнөздүү белгиси болуп саналат. 



«Көгүчкөн» көчөтүнүн эң башкы өзгөчөлүгү (XXXV табл., 10-сүр.) 
стилдештирилген көгүчкөндүн башы дайыма төбөсү жогору каратылган үч 
бурчтук түрүндө сүрөттөлөт. «Көгүчкөн» көчөтүнүн мүнөздүү белгиси — 
канаттары менен куйругунун ички сызыктарынын түзүлүшүн 
жалпылаштырылбаган багытта берилгендигинде жана ал ушундай окшош 
позициядагы «айчык» көчөтүнөн кескин айырмаланат. 

«Айчык» (XIV табл, 5-сүр.) көчөтү өзү менен өзү жана кыргыз оймо 
чиймесинин башка негизги элементтери менен композициялык жактан 
айкалышканда «тоо теке мүйүз» жана «карга тырмак» (XXII табл, 7-сүр.) 
көчөттөрүнүн ушул сыяктуу айкалыштарынан айырмаланып, анын негизги 
формасы сакталган учурда композициялык айкалыштардан да байкоого болот. 
Кыргыз оймо-чиймесинде кыргыздар «бадам» деп атаган көчөт көп колдонулат. 
Бул көчөттү талдап көргөндө көчөттүн теги өсүмдүктөр дүйнөсүнөн эмес, 
жаныбарлар дүйнөсүнөн чыкканы ачык байкалат, мунун түшүнүгүн эң эле кары 
адамдар да айтып бере алышпады. «Бадам» көчөтүнүн ар түрдүү формаларын 
карап чыгуу бул көчөттүн бөлүктөрү мурда «кыргоол» көчөтүнүн формасын 
мүнөздөгөн көчөттө ачык байкалып турган болсо, эми акырындык менен 
жоголуп кеткенин көрсөттү. Кыргыз оймо-чиймесинде «кыргоол» көчөтүнүн көп 
колдонулушу кыргыздардын илбээсинге болгон аңчылыгындагы кыргоолдун 
ролу менен түшүндүрүлсө керек, а мүмкүн ал өзбек оймо-чиймесинен кабыл 
алынгандыр. 

Кыргыз оймо-чиймесинде (XXII табл, 6-сүр.) негизги элементтерде 
«кыргоол» жана «кыргоолдор» түрүндө түшүрүлөт. «Кыргоолдор» көчөтүнүн 
туура берилген формасы аны бөлүп-бөлүп алганда ар дайым «кыргоол» 
көчөтүнүн формасын берет. Ошондуктан «кыргоол» көчөтүнүн негизги 
формасын буза турган кыргыз оймо-чиймесинин бардык башка элементтерин 
өз белгилери бар болгон өз алдынча элементтер катарында кароо керек. 

«Жалбырак» (XXVI табл., 2-сүр.) көчөтүнө айкалыштырыла турган кыргыз 
оймо-чийме элементтери жалбырактын бетине композициялык чечим 
катарында киргизилгенде өздөрүнө мүнөздүү белгилерин жоготот. 

«Кара карганын изи» (XXII табл., 7-сүр.) көчөтүнүн мүнөздүү белгиси — анын 
тырмактарынын дайыма ачылган түрдө түшкөндүгүндө турат, эгерде мүмкүн 
үстүнө кошумча көчөт түшүрүлсө, ал көчөт өзүнө тийиштүү белгисин жоготот. 



«Кара карганын изи» түшкөн көчөттүн бөлүнбөй бир бүтүн турушу аны 
«көгүчкөн» көчөтүнөн айырмалай турган негизги белгиси болуп саналат. 

«Гүлдөр» көчөтү (XXV табл, 1 —7-сүр.) желекчелеринин саны боюнча он бир 
желекчелүү гүл көчөтүнө чейин жетет, андан ары ал көп желекчелүү «ай гүлү» 
(XXV табл., 3- сүр.) деген аталышка ээ болот. «Гүл» көчөтү тегерекченин ичине 
эч качан түшүрүлбөйт, эгер түшүрүлсө анда ал башка аталышка ээ болот, атап 
айтканда, «чач теңге» деп аталып, ал аялдардын тыйындардан турган күмүш 
чач учтугун билдирет. «Гүл» көчөттөрү түшүрүлгөн гүлдүн өз аталышы боюнча 
аталат же гүлдүн чок ортосунда жайгаштырылган нерсенин аты менен, же 
кыргыз оймо-чиймесинин негизги элементи катарында өзгөчөлүү аты болгон 
желекченин формасы боюнча аталат. 

«Долбоор» (XXVIII табл., 5-сүр.) адабиятта «план» деп которулат, бирок 
кыргыз тилинде «долбоор» «окшош» деген мааниде берилет, мисалы, мен сала 
турган үйгө окшоштуруп сүрөт сал, б.а. келечектеги менин үйүмдүн планын бер 
дегенди билдирет. «Окшош» түшүнүгү кыргыз оймо-чиймесине айланасындагы 
композицияларга же жакын формаларга жараша түрүн өзгөртүп жибере турган 
жападан-жалгыз көчөт болуп саналат, мында ага композициялык 
түзүлүштөрдүн ар кандай варианттарында көчөттүн учтарынын өзгөрүлбөгөнү 
мүнөздүү келет. «Долбоор көчөтү» «куураган жалбырак» (XXVI табл, 1-сүр.) 
көчөттөн өзүнүн учтарынын түзүлүшү өзгөрүлбөй тургандыгы менен 
айырмаланат. 

«Бүркүт» көчөтүнүн (XXIII табл., 4-сүр) курамдык бөлүктөрү, негизги элемент 
катарында өздөрүнө таандык белгилери болсо да, ошого карабастан, 
композицияга жуурулушуп, өз алдынча жашоосун токтотот да, «бүркүт» деген 
жалпы аталыштын ичине кирет. 

«Умай» (XXXI табл, 1-сүр.) көчөтү өзүнүн түзүлүшү боюнча «бүркүт» 
көчөтүнүн түзүлүшүнө окшош келет, бирок андан канаты бар жылаңач аялдын 
сүрөтүн бергендиги менен айырмаланат. «Умай» көчөтү балдарды коргой 
турган «тумар» көчөтүнө (XXXVIII табл., 4-сүр.) кирет. Умай — кушка окшогон, 
абада жашаган, бөбөктөрдү коргой турган аял түрүндөгү мифтик жан. 

«Мончок» (XXVII табл, 3-сүр.) көчөтүнүн мүнөздүү белгиси бул көчөт ар 
дайым бөлөк-бөлөк бөлүктөрдөн турат (мончоктун өзү сыяктуу), мында бул 
көчөт өзүнүн композициясына кирген бөлүктөрдүн аталыштарына байланыштуу 



кошумча атка ээ болот. «Мончок» көчөтү өзүнүн курамдык бөлүктөргө бөлүнүшү 
менен «билерик» (XVIII табл., 7-сүр.) деп аталган окшош көчөттөн 
айырмаланат. 

«Кондурга» (XXVII табл., 6-сүр.) көчөтү «той мончок» көчөтүнөн «омуртка» 
(XXXIII табл, 9-сүр.) көчөтү түрүндө гана түзүлгөндүгү менен айырмаланат, ал 
эми «той мончок» көчөтүндө омуртканын негизги формасынан башка да темир 
комуз жана така түрүндөгү кошумча көчөттөр болот. 

«Ууктардын» (XXVII табл, 8-сүр.) учу сайылып турган «түндүк» өзүнө окшош 
«күн» (XIV таб., 1-сүр.) көчөтүнөн анын ортоңку бөлүгү «күн» көчөтүндөгү 
тегерек ачык бет катарында эмес, шакек түрүндө сүрөттөлгөнү менен 
айырмаланат, ал эми «шак- шак» — «таякчалардан турган бахрома» (XXVII 
табл.,5-сүр.) көчөтүнөн «шакшак» көчөтүнүн ортоңку бөлүгү шакек түрүндө 
болгондугу менен айырмаланат, ал эми «түндүктүн ортосу» (XXVII табл, 7-сүр.) 
болсо чамгарак түрүндөгү айкалыштан турат. 

«Чымындын канаты» (XXIV табл., 7-сүр.) көчөтүнүн мүнөздүү өзгөчөлүгү — 
ал дайыма кош канат түрүндө түшүрүлгөндүгүндө, анткени бир эле канаттын 
сүрөтү берилсе формасы жагынан окшош болгону менен башкача «жалбырак» 
деп аталып калат (XXVI табл., 2-сүр.). 

«Кобул» (XXXVI табл., 8-сүр.) көчөтү менен ууктун төмөнкү жазы учу, түндүк, 
кереге (XXXVI табл, 7-сүр.) жана түндүктүн чамгарагы кооздолот. Ушундай эле 
көчөт тери шымдардын тигишине тиш менен түшүрүлгөн. «Кобул» көчөтү 
мындан башка да, жалпы эле күмүш буюмдарды кооздоодо, териге наар 
түшүрүүдө, ошондой эле килемде, саймада жана кийиз оюмунда колдонулат, 
бирок килемде, саймада жана оймолуу кийизде өзүнүн формасын (ныгыра 
басып түшүрүлгөн из) жоготуп, тилке түрүндө гана сүрөттөлөт. «Кобул» көчөтү 
өзүнүн сүрөтү боюнча «карга тырмак» көчөтүнө окшош келет жана андан өзүнүн 
узундугу жана көп учурда алкак катарында колдонулгандыгы менен 
айырмаланат. 

«Килем» сүрөтү — кыргыз оймо-чиймесинде өзгөчөлүү сүрөт катарында 
кирет, ал жалаң гана түз сызыктардан туруп, килем менен чийдеги кыргыз 
оймо-чиймесинин негизги элементтерин түзөт. 



Килем сүрөтүнүн түз сызыктуулугу килем жана чийди кооздоо өндүрүшүнүн 
техникасы менен шартталган. Буга кыргыз оймо-чиймесинин айрым бир, 
түзүлүшү түз сызыктуу болгон элементтери гана кирет. 

Килем сүрөтүндө, көпчүлүк учурда «кочкор мүйүз», «кочкор башы», 
«кайталанган мүйүз», «бугу мүйүз», «бугунун башы», «жазы мүйүз бугунун туяк 
изи» колдонулат. 

Бул айтылгандар тиричилик буюмдарындагы оймо-чиймелердин негизги 
элементтерин жана алардын айкалыштарын пайдалануунун жобосун 
мүнөздөйт. 

Кыргыз оймо-чиймесинин бардык негизги элементтери өзүнүн чындыкка 
жакын болгондугу, сүрөттөрүнүн ачык, дааналыгы менен айырмаланып, 
«бөлүктөрдөн турган бир бүтүндүк» мыйзамына баш ийет. Мына ушул ачык 
сызыктар жаратылыш көрүнүштөрүнүн «ай», «булут», «күн» сыяктуу сүрөттөрү 
менен үндөшүп кетет, өз кезегинде, көп сандагы сызыктарды, ашкере 
шөкөттүүлүктү бере турган өсүмдүк түрүндөгү оймо-чиймелер цикли кескин 
айырмаланат. Айтмакчы, мындай ашкере шөкөттүүлүк айбанат циклиндеги 
татаал комбинацияларга да мүнөздүү. 

Кыргыз оймо-чиймесиндеги баяндоочулук — айрым-айрым элементтердин 
комбинацияларында камтылып турат. Ар бир оймо-чиймелүү комбинациядан 
бүткөн бир сюжетти издөө аша чапкандык болор эле, бирок мындай айрым 
учурлар жокко чыгарылбайт. Баяндоонун маңызы төмөнкүдө турат: мында ар 
кошкондон бир кошкон эмес, маңызы боюнча тектеш элементтер 
айкалыштырылат. Айрым бир баяндоолордон, мисалы, тери шымга кобул 
түшүрүп жаткан төрт адамдын өтө стилдештирилген сүрөтүн көрсөтүүгө болот. 
Же, куштардын малдын артынан баратканы, же «кыя жол ашуунун белине арып 
барат» деген маанидеги жана д.у.с. түшүрүлгөн сүрөттөр бар. Негизинен 
баяндоонун маңызы мында: адам табиятта же жашоо-турмушта байкаган, 
мисалы, булактын жанындагы окуя, тамак ичүү ж.б. сыяктуу нерселерден 
турган кайсы бир тектеш темалардын чогуу алынган көрүнүшү берилет. Сүрөт 
менен түс аркылуу жетишиле турган, чарбалык-тиричилик же жаратылыш 
комплекстеринин сүрөттөлүшү — кыргыз оймо-чиймесиндеги баяндын маңызы 
болуп саналат. 



Кыргыз оймо-чиймесинин үчүнчү, багыныңкы тарабы катарында «батка» 
(XXX табл, 1-сүр.) тибиндеги, семантика жагынан жарды, бирок варианттарга 
бай келген форма жаратуучу багыттагы көчөттү көрсөтсөк болот. 

Мына ушул корутундулардан ачык көрүнүп тургандай, Рындин топтогон бай 
жыйнактын жана ал материалды тарыхый фактылардын негизинде талдап 
түшүндүрүүнүн натыйжасында кыргыз оймо-чиймесин, В.Чепелевдин жогоруда 
аталган макаласы тарабынан алгачкы сокку урулган, буга чейин адабиятта 
үстөмдүк кылып келген ой-пикирлер менен толук ажырымдыкта кароо керек. 
Кыргыз оймо-чиймеси образдуу хук жана декоративдүүлүк камтылып турган 
реалдуу чындыкты айкын-ачык, көзгө толумдуу түрдө кайрадан жаратуучу 
катарында чыгат. 

Мына ушундан келип, биз, кыргыздардын баяндуу оймо-чиймеси реалисттик 
искусствонун бир тармагы, өзгөчөлүү бир түрү болуп саналат жана ал 
реалисттик искусствонун бул бутагынын төмөндөшүн эмес, тескерисинче, 
өнүгүшүнүн эң жогорку формасынын жана андан ары да өнүгүп жаткандыгынын 
көрүнүшү катарында чыгат деп айта алабыз. 

IV 
Кыргыз элинин искусствосунун тарыхын карап чыгып, биз төмөнкү корутундуга 

келебиз: негизинде реалисттик болгон кыргыз искусствосу алгачкы сюжетти 
жалпылаштыруу жолу менен жүрүп отуруп, анын башка жана типтүү белгилерин 
жоготпой, акырындык менен аны схемалаштыруу ыгын арттыра берген. Натыйжада, 
өтө эле шарттуу сыяктанган сүрөт келип чыккан. Оймо-чиймедеги бул процесс 
төмөндөөнүн, реалдуу сюжеттин жок болуп кетишинин көрүнүшү катарында эмес, 
тескерисинче, өзгөчөлүү синтез катарында, экинчи даражадагы деталдарды албай, 
негизги багыттарды сын көз менен тандап жүрүп отуруу катарындагы процесс болгон. 
Искусствонун тарыхында буга мисалдар көп. Биз мурда эле эртерээктеги кытай 
искусствосунан бугунун кайталанган сюжетин, анын оймо-чиймелүү сызыктарга өтүп 
кеткенин билебиз, негизинде келип бул бизге палеолит искусствосунан бери эле 
тааныш болгон көрүнүштөрдү кайталап жаратуу процесси болуп саналат. Кытай 
искусствосундагы мындай схемалаштыруунун кайталанышынан алгачкы образдын 
реалдуулугу жоголуп кеткен эмес1. 

Азыркы кыргыз оймо-чиймесиндеги биз көрсөтүп отурган процесс мурда эле, 
байыркы скиф материалдарын изилдөөчүлөр, мисалы, Андерсон тарабынан 
белгиленген. Андерсон адегенде «натуралдык» объектини стилдештирүү процесси 
жүргөнүн, андан кийин анын кайталанышында индивидуалдуу образдардан куралган 
оймо-чиймелердин түзүлүшүнө алып келгенин көрсөтөт2. Ушундай процесс аркылуу 

1 P.Pelliot. Les Plaques de l’Empereur de Ciel. Bulletin Museum of Far Eastern Antiquities, т. IV, Stockholm, 1932, 
стр. 115—116 (бугулардын сүрөтү бар буюм б.з. I к. таандык). 
2 J.G.Andersson. Hunting Magic in the Animal Style. Bulletin... стр. 285 ж.к.б., 290 ж.к.6. 



жаралган оймо-чийме искусствонун өнүгүшүндөгү өзүнчө бир айрым этап болуп 
саналат, ал реалисттик образдын максимум түрдө жөнөкөйлөштүрүлүшүндө 
реалисттик негизди сактап жүрүп отуруу жолу менен барат. Бул көрүнүш башка 
элдерге да, алардын ичинде кыргыздардын түштүк кошунасы — байыркы 
Синьцзяндын өз чыгармачылыгын храмдардын дубалына сүрөт салуу өнөрүндө сактап 
калышкан сүрөтчүлөрүнө да жат болгон эмес3. Эгер кыргыз оймо-чиймеси, өзүнүн 
негизги элементтеринде, реалисттик сүрөткө таянган болсо, анда анын акырына чейин 
жөнөкөйлөштүрүлгөн көрүнүшү реалисттик сүрөттүн гүлдөп-өнүгүшүн башынан 
өткөргөн шартта гана пайда болушу мүмкүн. Реалисттик искусство жогорку деңгээлге 
жеткенде гана реалдуу образдар окулуп турган оймо-чиймелердин келип чыгуу 
процессин жарата алмак4. 

Искусствонун өнүгүү тарыхы бизге көрсөткөндөй, өткөн замандарда реалисттик 
жел аргы (струя) чынында да орун алып турган. Негизи реалисттик болгон оймо- 
чийменин өнүгүшү менен катар (коло доору) реалисттик искусство да өнүгүп отурган, 
ал скифтердин искусствосунда алда канча ачык көрүнгөн болучу5. Сүрөттү 
жалпылаштыруунун жана жаныбардын жалпы бейнесин сактап калуу менен, анын 
деталдарынын жок болуп кетишинин эң сонун мисалы катарында байыркы 
Венгриядагы ажайып көркөм стиль « Keszthelei » маданиятынын материалын 
көрсөтүүгө болот. 

Бул стилдеги образдарды түзүү процессинде жаныбарлардын сөлөкөтүн берген 
сүрөткө мүнөздүү болгон, кесилишпеген, жай сызыктарды сактоого умтулуу ачык 
көрүнөт. Венгерлик «Keszthelei» стилинин анималисттик сюжеттери кайчылышкан 
сызыктарды жана өрмөнү кабыл албаган кыргыз оймо-чиймесинин келип чыгуу 
мыйзамын ачып көрсөтүп отурат6. Алсак, искусствонун өнүгүшүнүн бул эки багыты 
(оймо-чиймелик жана реалисттик) байыркы көөнө замандардан бери бири-бирин 
байытып, үзгүлтүксүз байланышта келген. Алардын катарында варварлар тарабынан 
таланып-тонолуп алынган, жаңыдан төрөлгөн ак сөөктөргө таандык болгон көп 
сандаган асыл заттарды бүртүкчөлөр, кыр чыгаруу, чөгөрүүлөр менен шөкөттөөгө 
чакырылган линеардык («сармат» искусствосу деп аталган) искусство пайда болот. 
Искусствонун бул үчүнчү багыты — нукура оймо-чиймелүү формаларды жаратуучу 
багыт Чыгышта, атап айтканда, мусулман искусствосунда идеалга айландырылган. 
Бирин-бири байытып келген бул үч багыттын өз ара катыштары ар кайсы доорлордо ар 

3 Кара: мисалы Дунь-Хуандагы үңкүрлөрдүн бириндеги боз үйдүн сүрөтү (P.Pelliot. Les Grottes de Touen-
Houang, т. IV, табл. CCXXXIV, пещера 118 Д). 
4 Бул кыргыз оймо-чиймесине мүнөздүү гана болбостон, кыргыз оймо-чиймесинде баарынан ачык 
жолуккан түрү. Эски авторлордун орто азиялык искусстводогу бул жаныбарлар элементи жалаң гана 
сырттан кабыл алынгандар деген пикирлеринин чындыктан канчалык алыс экендигинин айгинеси ушул. 
Кара, мисалы: М. Достоевский. Старина и быт Средней Азии. М„ 1917, стр. 33. 
5 Ушуга байланыштуу скифтердин оймо-чиймелүү-линеардык стили («Жети эгиз» бейит коргону, 
«Катанда», Кунсткамерадагы айрым буюмдар) жана анын натуралдык-баяндоочулугу (аң уулоо учуру 
тартылган сүрөтү бар сибирдик табылга) жөнүндөгү Карл Гентцтин теориясын салыштыр. — Кара, 
ошонуку: Beiträge zu den Problem des Eurasischen Tierstyles. Ostasiatische Zeitschrift, 1930, 3-4, стр. 162-167. 
6 Биз эскерген материалды изилдөөгө көп адабият арналган. (Alföldi, Zoltan Takacs, Hentze, Olov Janse, 
Fettich, Salmony ж.б.). « Keszthelei » маданиятынын буюмдарында ачык байкалган бул көрүнүш (ар кандай 
даражада) көчмөн гунну-түрк чөйрөсү тараган бардык аймактар үчүн мүнөздүү. Бул тема боюнча кара: 
Zoltan Takacs. From Northern China to the Danube. Ostasiatische Zeitschrift, 1930, Н.5.; C.Hentze. Beiträge zu 
den Problem des Eurasischen Tierstyles; ошондо эле, 1930,3—4. — Эң КИЙИНКИ эмгектерден кара: Zoltan 
Takacs. Iranisch-Hellenistisches und Ostasiatisches in der Kunst der Grossen Volkerwanderung. Ostasiatische 
Zeitschrift, 1941, Н. 3 —4, мында автордун ашынган улутчулдук концепциясы ачык эле көрүнөт. 



түрдүү жолдор менен элдештирилип жүрүп отурган, бирок бул дайыма эле ийгиликтүү 
боло берген эмес, биз а түгүл кээде эклектиканын күбөлөрү болуп отурабыз. 

Реалисттик искусствону уруулук коом жараткан жана ал ошол коомдун түпкүрүндө 
жогорку үлгүлөргө жетишкен. Уруулук түзүлүш жана анын идеологиялык, ал а түгүл 
калдык түрүндө болсо да, байыркы салттардын кайталанып турушунда социалдык 
жана рухий пайдубал катарында кызмат кылган. Бул салттар баарынан көбүрөөк 
сакталган эл катмары ошол реалисттик жел аргыны тутунгандар болгон7, бул жел аргы 
байыркы мезгилде скиф искусствосунан көрүнгөн. Кыргыздар бул скиф стилин алда 
канча кечирээк тутунган эл болуп саналат. Элдин реалисттик искусствосунун үстүнөн 
исламдын оймо-чиймелүү багыты үстөмдүк кыла баштаганда искусстводогу бул 
реалисттик жел аргы, искусствонун бул сибирлик-скифтик бутагы элдик искусствонун 
идеяларынын көрүнүшү катарында үстөмдүк кылып турган жана расмий түрдө кабыл 
алынган эстеликтерде да өзүнүн өлбөс-өчпөс изин калтыра алган8. 

Бул үстөмдүк кылган маданияттын таасиринен четтеп өтүү, аны эсептен чыгарып 
салуу мүмкүн эмес эле. Ал элдик искусствого таасирин тийгизип, аны акырындык 
менен жемире берген. Элдик искусство исламдын тушунда оймо-чийме формасында 
гана ачык жашай алган9. 

Глазурланган карапанын түбүндөгү сүзүп бараткан өрдөктүн сүрөтүн берүүгө тийиш 
болгон ийри-буйру түшүрүлгөн үтүрлөрдү, же индиялык искусстводогу куш-киши — 
киннаринин символу болгон, бир бурчу төмөн каратылган үч бурчтукту эске салып 
кетемин. Муну менен эле бирге, мусулман дүйнөсүнүн батыш аймагы оймо-чиймеде10, 
геральдаштырылган болсо да, бирок бир кыйла реалисттик мүнөздөгү жаныбарлар 
мотивдеринин кеңири колдонулганын унутууга болбойт. 

Мында форма байыркы мезгилде геометриялык оймо-чийме түрүндө табылган. 
Бирок геометриялык оймо-чийме негизинен аалам көрүнүштөрүн — асманды, күндү 
жана сууну чагылткан сүрөттөрдөн турат. Ал анчалык көп эмес сюжеттердин реалдуу 
образы, оймо-чийменин эң алгачкы түрү болгон. 

Мына ушул оймо-чийменин формасына жаратылыштын, жашоо-турмуштун жана 
башка көрүнүштөрдүн сюжеттери келип кошулуп, оймо-чийме андан ары ушул жол 
менен кеткен11. Арийне, кыргыз оймо-чиймесинде нукура абстракттуу, мисалы, ромб 

7 Дагы кошумчалайбыз, ал бир катар аймактарда уруулук түзүлүштөгү коомдордо гана колдоого алынган 
эмес Бул жөнүндө кара: D.Talbot Rice. The Expression Style in Early Iranian Art. Ars Islamica, 1938,стр. 220. — 
Сал.: А. Бернштам. Заметки по искусству киргизского народа. Труды ИЯАИ КирФАН, т. 1,1944. — Енисей 
кыргыздарындагы скиф салттары Көпендеги табылгалардан ачык белгилүү. — Кара: С. Киселев и Л. 
Евтюхова. Чаатас у с Копёны. Труды Гос. Ист. музея, т. XI, М., 1940. 
8 Ислам искусствосунун абстракттуулугу жана анын индивидуалдуулукту танышы жөнүндө төмөнкү 
макаладан кара: E.Diez. A Stylistic Analysis of Islamic Art. Ars Islamica, 1938, сгр. 36—45. — Мусулман 
Чыгышындагы искусстводогу элдик багыт жөнүндө кара: В. Чепелев. «Искусство» журналы, 1,1936. — 
Дагы анын китебин салыштыр: «Об античной стадии в истории искусства народов СССР», М., 1941. 
9 Буга мисалдар өтө көп. Мисалы, грифондун өзгөрүшүн салыштыр, ал исламдын таасири астында яван 
жарагында магиялык мааниси бар болгон оймо-чиймеге айланып калган ( R.Heine-Geldner. Ueber Kriss-
Griffe und ihre mythischen Grundlagen: Ostasiatische Zeitschrift, 1932, 6). 
10 Бул процесстин түшүнүгү И. А. Орбелиде, сал.: Проблема сельджукского искусства. III Международный 
конгресс по иранскому искусству и археологии. Доклады. М. — А., 1939, стр. 150—154, ал 
Стрижиговскийдин идеалисттик түшүндүрмөсүн жокко чыгарат. — Josef Strzygowski. Beiträge zur 
Kunstgeschichte des Mittelalters von Nordmesopotamien. Hellas und Abendßlande. Amida, Neidelberg,1910, стр. 
335, төмөнкү бапты сал.: «Zur Geschichte des Islamischen Ornaments ». 
11 Кытай искусствосунда реалисттик сюжеттерди геометриялаштыруу процесси бардык баскычтар боюнча 
байкалат. Төмөнкү макаланы кара: Ed. Salin. Figurations animals analogues, Revue des Arts Asiatigues, т. IX, 
вып. 2. Ушул эле проблемага André Leroi Gourhan эки макаласын арнаган, алар төмөнкү эмгекте 
жарыяланган: « Revue des Arts Asiatigues» (т. IX, вып. 4) жана 2) Documents Actuels pour l’Art comparé de 



түрүндөгү көчөттөр да бар, мунун тамыры алыста, коло доорунда жатат. Ромб 
көчмөндөрдүн арасында өтө кеңири тараган, биздин оюбузча, кереге ромб үлгүсүнөн 
келип чыкса керек. Мүнөздүү нерсе, гуннулар Кытайдан алган шайыларды, анын 
көркөм көчөтүнө карабай ромб түрүндө чарчылап кесишип, жыгач буюмдарды 
капташкан (Ноин-Ула)12. Моңголиядагы түрк кагандарынын саркофагдары да 
геометриялык ромб түрүндөгү оймо-чиймелер менен кооздолгон (Коиса Цайдам)13. 
Ромб кытай искусствосунда да сейрек эмес14. Ушул типтеги ромб түрүңдөгү оймо-
чиймелер мусулман искусствосунда XI кылымдын кездемесинде15 тараган, акырында 
келип, ал азыркы түркмөн килеминен өзүнүн туруктуу ордун тапкан16. 

Оймо-чийменин геометриялык багыты, эң байыркы өнөр катарында, жаңы оймо- 
чиймеге ийилгич, даана сызыкты17, сүрөттүн жөнөкөйлүгүн берген. Стили жагынан 
жаңы, бизге белгилүү болгон геометриялык, айбанат жана өсүмдүк түрүндөгү оймо- 
чиймелерден айырмаланып, реалисттик оймо-чийме деп аталган, шарттуу живопистин 
жаңы формасы пайда болуп, муну менен бүткүл жашоо-турмуштагы көп түрдүүлүктүн 
жөнөкөй гана оймо-чиймеде чагылышарын баса көрсөтүп койду. Реалисттик оймо-
чийме алгачкы жамааттык-реалисттик искусствонун базасында келип чыгып, түзүлүп, 
реалисттик көркөм-сүрөт чыгармачылыкты эркин өнүгүшүнөн ажыраткан тарыхый 
кырдаалдын шартында жашаган искусстводогу элдик багыттын көрүнүшү болуп 
саналат18. 

Кыргыздардын баяндуу оймо-чиймеси дал ушундай «реалисттик оймо-чийме». 
Кыргыз оймо-чиймеси жөнүндө биз тараптан сунуш кылынган топторго бөлүү бир 

аз декларативдүү угулгансыйт, бирок кийинки текстте биз жогоруда айткан ой- 
пикирлерибиздин тууралыгын далилдөөгө аракеттенебиз. 

Биздин кыргыз оймо-чиймесин талдообуз сүрөтчү Рындин топтогон бай материалга 
жана музейлерде сакталып тургандарга, негизгиси, биздин Кыргызстанды көп жолу 
кыдырганыбызда алган жеке таасирибизге негизделди. 

Кыргыз оймо-чиймесинде чагылып турган бардык нерселерге жана оймо-
чиймечиликтеги формаларды жаратуу жолдоруна мүнөздөмө берүүгө өтүүдөн мурда, 
кыргыз оймо-чиймесине жалпы мүнөздөмө берүүгө токтолмокчубуз. 

Рындин боюнча кыргыз оймо-чиймеси 173 негизги элементтен турат, алар өз ара 
башка элементтер менен айкалышып, үч жарым миңден көбүрөөк оймо-чиймелүү 
сюжетти түзөт. Кыргыз оймо-чиймесинин 173 элементи төрт топко бөлүнөт: 1) айбанат 

l’Asie Septentrionale (т.Х1,1937). Геометриялык оймо-чиймени жаратуучу образдарды жалпылаштыруунун 
жана схемалаштыруунун эң сонун иллюстрациясын төмөнкү басылмадан кара: P.Pelliot. Bronzes Antiques de 
la Chine. Paris, 1924. Бул процесс Кытайда шан колосунан башталат, Батышта бул венгр материалы менен 
ырасталат, сал.: J.Strzygovski. Altai-Iran und Volkerwanderung. Leipzig, 1917, сал.: стр.24 ж.к.б. 
12 K.Trever. Excavations in Northern Mongolia.А., 1932,табл.18. 
13 Сүрөттөрдүн көчүрмөсү В. Радловдо: — Атлас древностей Монголии, вып. 1, СПб., 1892, табл. 13. 
14 Osvald Siren. Histoire des Arts Anciens de la Chine, т. II, L´époque Han des Six sznastis. Paris et Bruxelles, 
1929. Кара: 213-таблица, Лоонун коллекциясынан терракота тактачалары. Ушуга окшош ромбдорду кара: 
табл. 2 (Чикаго). 
15 C.J.Lamm. Five Egyptian Tapestry weavins in Swedish Museums. Ars Islamica, 1934, стр. 97, фиг. 5 
16 В. Мошкова. Племенные «голи» в туркменских коврах. Советская этнография, вып. 1, 1946. 
17 Чыгышка арналган искусствотаануу адабиятында геометриялык оймо-чийме кыш кыноонун же өрмөнүн 
үлгүсүндө жаралган көрүнүш деп анчалык туура эмес каралган. Кара, мисалы: G.Marcais. Manuel Art 
Musulman. L’Architecture. Paris,1926, стр. 173 ж.к.б. 
18 Куранда жандуу нерселердин сүрөтүн салууга тыюу салынган деген сөздүн негизсиз экенин айтуу керек. 
Куранда түздөн-түз тыюу салынган эмес, бул «тыюу» куранга берилген түшүндүрмөлөрдө гана айтылат; 
мусулман искусствосундагы шарттуулук жөнүндө, жогоруда көрсөтүлгөн авторлордон башка да, дагы сал: 
А. Половцев. Заметки о мусульманском искусстве.: Журнал «Старые годы», октябрь, 1913. — В. Чепелев. 
Искусство Советского Узбекистана. Л., 1935, гл. I. («О национальном художественном наследии»). 



дүйнөсү — 98 элемент; 2) өсүмдүктөр дүйнөсү — 20; 3) ландшафттар менен 
жаратылыш көрүнүштөрү — 10 жана 4) тиричилик буюмдары жана дин — 4 5. Килем 
менен чийде жаныбарлар дүйнөсү менен жаратылыш көрүнүштөрүнөн — 47, 
өсүмдүктөр дүйнөсүнөн — 5, тиричилик буюмдарынан — 16 элемент бар. 

Жаныбарлар дүйнөсүнө тийиштүү тематика өтө басымдуулук кылары ачык 
байкалат, ал сюжеттердин экинчи чоң тобу — тиричилик буюмдарынан эки эсе көп19. 
Негизги элементтердин келтирилген таблицаларынан кыргыз оймо-чиймесинин 
өнүгүшүндөгү башкы багыт да ачык болуп турат. 

Мындан башка да, кыргыз оймо-чиймесинин негизги элементтеринин катарына 
советтик эмблемалар — жылдыз, орок жана балка да кирген. 

Негизги элементтердин таблицалары (альбомдун III бөлүмү) өтө маңыздуу келип, 
атайын көңүл бурууну талап кылат. Чынында да, мисалы, айбанат циклин алып 
көрөлүчү. Бул топто жарыяланган таблицалардан айдан ачык көрүнүп тургандай, 
кыргыз оймо-чиймесинде көркөм сүрөт элементтери бар экени баарынан көбүрөөк 
көзгө түшөт, буга башка бөлүмдөгүлөр да, атап айтсак, «Реалисттик сюжеттер» (IV 
бөлүм) далил болот. Ырас, биз оймо-чиймеге түшүрүлгөн кочкордун, барстын, бугунун, 
иттин, тоо текенин, жылкынын, көгүчкөндүн ж.б. фигураларын көрөбүз. Булар 
канчалык оймо-чиймелүү болсо да, сүрөттөрдүн бир бөлүгүнөн, айрыкча килем менен 
байланышпагандарынан экспрессиянын илеби уруп турат, айбандын баскан-
турганындагы мүнөздүү белгилери таасын берилген, бул бугунун сүрөтүндө жана 
мышыктай кериле баскан барстын тулкусунан өзгөчө ачык көрүнөт. 

Мында оймо-чийме процесси кандай багытта жүргөн? деген суроо туулат. Биз 
образды символдоштурууну же абстракцияларды ойлоп табууну эмес, жаныбардын 
бир мүчөсүнүн сүрөтүн берүү аркылуу сюжет түзүүнү байкайбыз. Мындагы бир бүтүн 
нерсени анын бир мүчөсү же бир бөлүгү менен алмаштыруу — pars pro toto — кыргыз 
оймо-чиймесинин негизги элементинин калыптанышы жана өнүгүшүндөгү негизги 
багыт болгон. 

Кыргыз оймо-чиймесинде эки сюжеттик багыт абдан эле ачык көрүнөт. Биринчиси, 
көп сандаган тобу айлана-чөйрөдөгү көрүнүштөрдү белгилеп көрсөтүү менен 
байланышкан, бул негизги элементтердин тематикасынын тизмесинен эле ачык 
байкалат. Иш жүзүндө, кыргыз-көчмөндү курчап турган бардык башкы нерселер оймо- 
чиймеде өз чагылышын тапкан. Экинчиси, саны жагынан азыраак сүрөттөрдүн тобу 
көөнө сюжеттерди кайрадан жаратуу менен байланышкан, бул сюжеттер өнүгүүнүн 
байыркы баскычтарындагы үлгүлөрдүн негизинде же маданий таасирлерден улам 
келип пайда болгондор. Мүнөздүү мисалдарга токтолуп кетмекчибиз. 

Н. Я. Марр боюнча, байыркы тотем культу көп учурда семантикалык тутамда 
табияттагы бардык жандуу нерселердин булагы болгон Күн идеясына барып такалат.20 

Мал багып өстүргөн урууларда кочкор эң кеңири тараган тотем болгон. Кочкордун 
сүрөтү бир катар байыркы буюмдарда чагылган, мында ал алардын тотеми катарында 
эмес, сактоочусу катары чыгат. «Кочкор-күн» идеяларынын айкалышы С. В. Киселев 
тарабынан карасук таш мамысында талдоо жүргүзгөндө археологиялык материалдын 

19 Жогоруда көрсөтүлгөн макалалардагы негизги элементтердин сан жагындагы бир аз айырмачылыктары 
М. В. Рындин ал учурда өзүнүн классификациясын али бүтө электигине байланыштуу келип чыккан. 
Мындан аркы изилдөөлөр кыргыз оймо-чиймесинин негизги элементтеринин санын көбөйтө аларында шек 
жок. 
20 Н. Я. Марр. Яфетидология в Ленинградском Государственном университете. Избранные работы, т. 
1,1933, стр. 259. 



негизинде көрсөтүлгөн.21 Кыргыз оймо-чиймесинде өтө бир кызыктай сүрөт бар, анда 
«күндүн» бетине кочкордун мүйүзү же башынын сүрөтү түшүрүлгөн. Албетте, «күн-
кочкор» түрүндөгү мындай айкалыш өтө көөнө көрүнүш жана ал солярдык-тотемдик 
түшүнүктөр жөнүндө айтып турат. 

Кыргыз оймо-чиймесинде кыргыздардын Енисей менен болгон байыркы 
байланыштарын далилдеген элементтер чоң кызыгууну пайда кылат, бул байланышка 
Тянь-Шань кыргыздарына белгисиз болгон «кайыктын» жана кыргыз көчөттөрүндө 
учураган түндүк бугунун мүйүздөрү айгине болуп турат. 

Скиф искусствосу менен байланышкан сүрөттөр өзгөчө кызыгууну жаратат. Мында 
биз эшилме түрдөгү оор мүйүзүнөн салмактанган башын чалкалатып чуркап бараткан 
бугуну белгилейбиз, буга окшоштук скиф сүрөтүндө да22 жана эртерээктеги кытай 
искусствосунда да23, айрыкча ошол эле мезгилдеги Моңголиянын иероглифинде 
учурайт.24 Ушул эле стилдеги секирген улактын сүрөтүн белгилесе болот. Дагы бир 
кызык айкалыш бар, анда кочкордун белин барс таманы менен коркунучтуу басып 
турат, мында скифтердеги айбанаттар алышып турган сюжет кайталанган. 

Башка дагы бир кызыктай элементтер бар, алар Кыргызстандын моңгол дооруна 
чейинки искусствосунан бизге белгилүү болгон сүрөттү даана кайталайт. Алардын 
ичинен, баарынан мурда, кыргоолдун сүрөтүн белгилеп кетебиз, бул түрк-согду 
мезгилиндеги синкреттик искусстводогу кыргоолдун сүрөтүнө окшош келет.25 

Күндүн куюлушкан шооласынын символу болгон «бурганактуу розеткалар» көңүл 
бурууга татыктуу, алар карахандар доорундагы глазурланган карапа идиштин ички 
бетине түшүрүлгөн сүрөт катарында өтө кеңири тараган.26 

Кыргыз оймо-чиймесинде биз, ошондой эле мифтик теңир катарындагы үй 
очогунун жана балдардын колдоочусу Умайды да билебиз, бул культ түрк элдеринде 
кеңири тараган. Умайдын сүрөтү стили жагынан өтө кызык, мүмкүн, анын ангел-
сактоочунун позасында турганына караганда ал христиан иконографиясынан 
көчүрүлгөндүр.27 

Кээде виньепсалардын (тик бурчтук, кээде чарчы түрдөгү) татаал сүрөттөрүн түзгөн 
кочкор мүйүздөрдүн айкалыштары анда «таотье»28 сүрөтүнө окшоштуруучулук бар деп 
болжомолдоого негиз берет жана өзүнүн структурасы боюнча шан-ин колосундагы 
сүрөттөрдү элестетет. Жалпы эле Борбор Азиянын мусулманчылыкка чейинки 
искусствосунун мотивдери кыргыз искусствосунда кеңири тараган.29 

21 С. Киселев. Семантика карасукских стел. Изв. ГАИМК, 1933, вып. 100. 
22 Кара, мисалы, Ноин-Ула килеминде бугунун мүйүзү. 
23 Кара, Оппенгеймдин жеке коллекциясынан (Аондон) Хан доорундагы нефриттеги бугунун мүйүзү 
(L’Ashton and Basil Gray. Chinese Art. London, 1936, 3-е изд, стр. 66, рис. 15 с). 
24 Жыйнак «Северная Монголия», вып. II, 1926, сал: В. Радлов. Атлас древностей Монголии, вып. 1,1892, 
табл. 4. 
25 Биз өзүбүздүн «Культура древнего Киргизстана» (Фрунзе, 1942) деген китепчебизде муну 
белгилегенбиз. Кыргыз оймо-чиймесинде белгилүү болгон кыргоолдорду жубу менен сүрөтүн түшүрүү 
байыркы перс оймо-чиймесинин мотивдерине барып такалат. Кара:M.Gayet. L’Art Persian. Paris, 1895, стр. 
67—68. — Кыргоолдорду жыгачта геральдикалык түрдө сүрөткө түшүрүүнү биз Аондондогу Виктория 
менен Альберттин музейиндеги Египеттик жибек кездемеден билебиз. Кара: J.Strzygovski. Altai-Iran und 
Volkerwanderung. Leipzig, 1917,стр. 81; сал: Г. Григорьев.Тус-Тупи. «Искусство» журналы, №1,1937. 
26 А. Бернштам. Культура древнего Киргизстана — Сал: ошонуку эле. Историко-культурное прошлое 
Северной Киргизии по материалам Большого Чуйского канала. Фрунзе, 1943. 
27 Окшоштукту кара:Ernst Waldschmidt. Gandhara, Kutscha, Turfan. Eine Einfurung in die fruhmittelalterliche 
Kunst Zentralasiens. Leipzig, 1925, стр. 79—80. 
28 В. Чепелев. Киргизское народное изобразительное искусство. «Искусство» журналы, 1939, № 5. 
29 Мисал катарында Сун (мүмкүн Цзин) доорундагы аты белгисиз кытай сүрөтчүсүнүн Бостондогу сүрөтүн 
көрсөтөмүн, ал «кытай ханзаадасы Wekiнин кайтып келиши» деп аталат, мында атчандардын ээринде 



Түз кыска сызыктар жана алардын кытай «гуа»сын элестеткен айкалыштары кыргыз 
оймо-чиймесинде да орун алышы мүмкүн. Бул кытай символдору VIII—IX кылымдарда 
түрк элдерине белгилүү болгон жана алардын мааниси түрк тилине которулган30. 
Өзүлөрүнөн мурдагылардан гана эмес замандаштарынан да үлгүлөрдү кабыл алуу 
кыргыздарга жат болгон эмес. Кырк чоронун жоого кийчү кийимдерин жасалгалап 
жатып, Каныкей бекеринен минтип айткан эместир: 
Токтоп туруп кебимди ук, Кыркыңа кылдым кырк чопкут... Кыдырттым кыйла шаарды,- 
Анжы менен Манжыдан, Кара шаар, Камбылдан, Чын-Мачындан, Кумулдан, Бир 
мыскалы миң дилде, Кымбат баа кырмызы. Кыдыртып жүрүп алдыртып, Калыбыма 
толгон соң, Кырмызы жыйып болгон соң, Кыргыздан чыккан миңинен, Кылымдан 
ашык биринен, Ногойдон тандап биринен, Ойроттон озгон биринен, Алтымыш келин, 
кырк кызга, Алты кабат курдатып, Кырк бир күндөн шырдатып, Жакпаганын сөктүрүп, 
табак-табак болотко Албарс элеп аралаш, Арасына төктүрүп...31 

Кыргыз оймо чиймесинин байыркы сюжеттерди жана маданий таасирлерди кабыл 
алганын далилдеп турган мисалдардын бир тобу ушулар. Мына ушулардын баары 
кыргыз оймо-чиймесинин төрөлүү жана торолуу жолу өтө узак, татаал жана өтө көп 
түрдүү болгонун айгинелейт.32 

Албетте, жогоруда айтылгандар менен эле кыргыз оймо-чиймесинин 
калыптанышынын бүткүл тарыхый басып өткөн жолуна мүнөздөмө берүүнү бүтүрүп 
койгон жокпуз. Мисалы, өсүмдүк циклиндеги оймо-чиймелердин чоң тобун көрсөтсөк 
болот, мунун моңгол мезгилиндеги искусстводо жакын окшоштуктары бар, бирок 
айтылгандардан, ошондой эле кыргыз оймо-чиймесинин репертуарынын бизге 
белгилүү болгондорунан кашкайган бир корутунду келип чыгат: ислам искусствосу 
жана анын абстракттуу оймо-чиймеси, анын ариптерден турган оймо-чиймелериндеги 
обу жок мактоолор, медреселердеги, мазарлардагы жана башкалардагы абстракцияга 
баш ийдирилген саймалуу паннолор кыргыз искусствосуна жат болгон. 

Бирок биз мусулман искусствосунун белгилери менен кезиккен жерде кыргыз 
көчөтүнүн көпчүлүк элементтерин мүнөздөй турган чыгармачылык менен кайра иштеп 
чыгууну эмес, баарынан мурда, эптеп-септеген мажес кайталоолорду гана 

жана ат жабуусунда кадимки эле кыргыз шырдагынын оюму, атап айтканда, «кочкор мүйүз» көчөтү бар ( 
Osvald Siren. Histoire de la peinture Chinoise, t.II, Г.П, 1934, табл72.) Чернуши музейиндеги Tchao Mong-fou 
(XIII—XIV кк.) тарткан сүрөттөгү атчан моңголдун ат жабдыгындагы кыргыздардыкына үндөшкөн 
көчөттөрдү белгилеймин. (E. Chavannes et R.Petruccu. La Peinture Chinoise au Musée Cernuschi. Ars Asiatica, 
1914, таблХХ). Бир кыйла кечирээктеги кытай сүрөтчүлөрү байыркы сюжеттерди кайталап тартканда 
өздөрүнө мезгилдеш болгон «реквизиттер» менен жабдыганы мүнөздүү. Алсак кытай сүрөтчүсү Kieu 
Choen-Kiu (1235—1290) б.з.ч. I кылымда гунну шанүйүнө (басмачынын айтканы боюнча татар ханына) 
кайтып бараткан сүйгөнү Wang Chao Chünдун сүрөтүн көчүрүп тарткан картинасында тердиктин бетин 
шырдак оюму кооздоп турат (Le Binyon. Les Peintures Chinoises dans les Colection d´Angletterre, Ars Asiatica, 
IX, Bruxelles et Paris, 1927). 
30 W.Bang und  Gabain. Turkische Turfan Texte, I.Sitzungberichte Preus. Wiss.,1929. стр. 244 ж.к.6. 
31 «Манас». М — А. — , 1946, стр. 99. — Кырмызы-кымбат баалуу жибек кездеме. Анжи- Манжи — Гог жана 
Магог жомоктогу өлкө, кээде Идокытайды билдирет. Мында ногой жана ойрот аялдары айтылганы 
маанилүү. Сал. :С. Абрамзон. Очерк культуры киргизского народа, стр. 62: «Кыргыз сүрөт искусствосу ал 
тараган бардык аймактарда бир тектүү эмес Чет-жакаларга канчалык жакын болсо ага кошуна элдердин 
искусствосунун таасири да ошончолук байкалып турат, Фергана өрөөнүндө жогоруда көрсөтүлгөндөй, 
кытай оймо-чиймесинин таасири байкаларлык; Кыргызстандын түштүгүндө өзбектер менен 
тажиктердикине окшош элементтер абдан эле аралашкан. Бирок жалпысынан кыргыз искусствосу казак, 
бир аз кара- калпак жана азыркы ойрот (алтай) искусствосуна баарынан жакын келет». Ырдын тексти 
төмөнкү китептен алынды: Сагынбай Орозбак уулу, Манас, IV китеп, Фрунзе, 1982, 92-бет (Котормочу — С. 
М.). 
32 С. Дудин мурда эле «бир кыйла байыркы стилдин өзгөчөлүктөрүн алда канча толук сактап калгандар» 
кыргыз болгонун белгилеген («Восток» журналы, №5, стр.166). 



жолуктурабыз. Исламга мындай багыныңкылык айрыкча архитектурада байкалат, 
мында күмбөздөрдүн көпчүлүгү борборлошкон же порталдык күмбөз түрүндөгү 
мусулман тибин кайталайт. Кыргыздарга күмбөздөрдүн түрлөрүнүн бири мүнөздүү 
келет, ал негизинен, төрт бурчтуу формада болуп, бурчтарында мунаралары, 
маңдайкы бетинин үстүндө торго окшогон парапети бар күмбөздөрдөн турат (Ысык-
Көл, Тянь- Шань). Мындай учурда биз чыгыш түркстандык курулуштардын таасирин 
көрөбүз, ал эми архитектуралык жасалгалар боз үйдүн керегесинин үлгүсүндө кетет, ал 
үйдүн жыгачтардан арчылаштырып тургузулган тулкусу губала же жөн эле топурак 
менен толтурулуп, согулган үйлөрдө кайталанат33. 

Ошентип, Чүй, Талас өрөөндөрүнүн, ошондой эле Түштүк Кыргызстандын 
архитектурасын кошпогондо, кыргыздардын искусствосу исламга жат болгон деген 
шексиз корутундуга келе алабыз. Мунун далили катарында биз аска таштардагы көп 
сандаган сүрөттөрдү айтпаганда да (бул өзгөчө тема) мусулман тибиндеги 
күмбөздөрдөн боёк менен эркин түшүрүлгөн сүрөттөрдү же эстеликтердин мусулман 
ансамблине эч кандай тиешеси болбогон өзгөчөлүү сграфиттерди көп жолуктурабыз34, 
ал эми өзбектердин үйлөрүндөгү сүрөттөрдө өсүмдүк жана солярдык композициялар 
басымдуулук кылат35. 

Тоолук тажиктерде абал бир аз башкачараак, биз алардан мажес-реалисттик 
сюжеттерди байкайбыз36. Кыргыз оймо-чиймеси казактардыкы менен көбүрөөк 
окшош келет37. 

Бир мүнөздүү нерсе, кыргыз оймо-чиймеси моңголдорго чейинки Кыргызстандын 
маданиятынан көп сюжеттерди кайталайт. Сыягы, кыргыздар Чынгыздын басып 
киришине чейин ушул өлкөнүн тургундары (XV—XVII кылымдарда Тянь-Шанга келбей 
эле)38 болсо керек, анткени моңгол басып алууларынан кийин, Жети-Суудагы алардын 
маданияты менен шаарлары кыйратылгандыктан көчмөн кыргыз биз жогоруда талдап 
чыккан көптөгөн байыркы сюжеттерди өзүнүн оймо-чиймесинде чагылта албас эле. 

Кыргыз оймо чиймеси алгачкы-реалисттик искусстводон өсүп чыгып, өзүнүн 
өнүгүшүндө тарыхый процесстин ар түрдүү баскычтары жана элдин тарыхы менен 
байланышкан ар кандай маданий таасирлерди чагылтып жүрүп отурган жана ислам 
менен мусулман искусствосунун таасирине жат бойдон кала берген. 

Анын мүнөздүү өзгөчөлүгү жана казак оймо-чиймеси менен байланышы ушул абал 
менен түшүндүрүлөт; биз казак искусствосунда кыргыздардыкындай эле зооморфтук 
элементтердин басымдуулук кылганын көрөбүз, мүмкүн биз мында ошол эле алгачкы-
реалисттик генезисти көрүп тургандырбыз. Түштүктө, ферганада гана кыргыздар, 

33 Кыргыздардын архитектурасы жөнүндө баян биздин «Архитектура древнего Киргизстана» деген 
эмгегибизде («Труды Института истории искусства» деген басылмага жарыяланат), ошондой эле төмөнкү 
атайын макалабызда бергенбиз: «Материалы к изучению архитектуры киргизов и казахов XVIII—XIX вв.» 
(Советская этнография). 
34 1936-ж. экспедициябыздын учурунда чогултулган дубал сүрөттөрү боюнча материалдар экспедициянын 
катышуучусу А. Тереножкин тарабынан «Искусство» журналында (№ 2,1937) жарыяланган. 
35 Өзбектердин турак жай архитектурасынын жарыяланышы бизге төмөнкү эмгектен белгилүү: Julius 
Smolik. De Timuridischen Baudenkmaler in Samarkand aus der Zeit Tamerlans. Wien, 1929, рис 93. Кара, 
мисалы, Г. В. Веймарн. Искусство Средней Азии. М.1939. — В.Чепелев. Искусство Советского Узбекистана. 
А., 1935. Аскадагы сүрөттөргө өзгөчө эмгек арналат. 
36 А.Бобрынский.ОрнаментгорныхтаджиковДарваза.М, 1900.Сал:С.Иванов. К вопросу об изучении стенных 
росписей горных таджиков. Краткие сообщения Института этнографии. 
37 Альбом казахского народного орнамента по зарисовкам Е. Клодта. М, 1939 (В. Чепелевдин баш сөзү 
менен). 
38 В. Бартольд. Киргизы. Исторический очерк. Фрунзе, 1943. Сал: А. Бернштам. Археологический очерк 
Северной Киргизии. Фрунзе, 1941. 



тажиктер менен өзбек оймо-чиймелеринин таасирин кабыл алышкан, алар дарак 
менен айбанат айкалышкан циклдеги геральдикалык көрүнүштөгүлөр жана 
өзбектердеги өсүмдүк - солярдык комплекстер. Бул таасир кыргыз оймо-чиймесинин 
индивидуалдык бейнесин далдалай алган эмес, кыргыз оймосу, жогоруда биз 
көрсөткөндөй, өзүнүн генеалогиясын скиф салттарынан алып, ал салтты ырааттуу жана 
туруктуу түрдө сактап кала алган. Кыргыздардын баяндуу оймо-чиймесинин тарыхый 
баалуулугу мына ушунда 
Оймо-чийме жаатындагы кыргыз эл искусствосун изилдөөнүн милдети биздин кириш 
сөзүбүз жана жарыяланып отурган альбом менен эле бүтүп калбайт. Мына ушул чоң 
иште М. В. Рындиндин эмгеги илим үчүн да, азыркы чыгармачылыкта эң мыкты элдик 
салттарды кайра жаратуу үчүн да өтө маанилүү болуп саналат. 
 
 
 

ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНДӨГҮ КОРОПЛАСТИКАДАГЫ 
СОГДУЛУКТУН СҮРӨТҮ 

(КСИИМК, вып. XIX, 1948, 61-65-6.) 
Чоң Чүй каналынын курулушунда археологиялык көзөмөлдүн экспедициясынын 

көп сандаган табылгаларынын арасында статуэткалардын сериясы жана бир идиш 
көңүлдү бурат, алар Сокулук суусунун сол жээгиндеги байыркы конуштун VI—VIII 
кылымдардагы түрк-согду катмарынан табылган1. Ал статуэткалар шынаа сымал 
сакалы бар абышканын ар кандай даражада деталдаштырып берилген сүрөтү болуп 
саналат. 

Ушуга окшош сүрөт идиште да бар, мында абышканын бет бейнеси бир кыйла 
реалдуу берилген. 

Бул идиш — кыпкызыл бышырылып, бети күрөң түстө жалтыратылган, шамот 
кошулган чоподон чапталып жасалган; формасы кумурага окшош, тулкусу томолок, 
мойну цилиндр түрүндө (1-сүр.). Идиштин жалпы бийиктиги 19 см, мойнунун узундугу 
7 см, тулкусунун диаметри 13 см, оозу 7 см. Ооз жагы бир аз кыйгач кесилген (бир 
жагынын бийиктиги — 7 см, экинчи жагы — 4 см гана). 

Мойну эркектин бет түспөлү түрүндө берилген, чоподон чаптап жасалып, 
гравирлөө жолу менен кошумча штрихтер түшүрүлгөн. Эркектин бети идиштин мойнун 
бүт ээлейт, анын сакалы гана мойнунан ылдый төшүнө түшүп турат. Идиштин ийининен 
ылдый колдорду билдирген эки кабыргалуу тилке түшүрүлгөн, алар идиштин бели 
ченде кошулган. Бул жерде колдордун башы сынып калган, бирок, сыягы, колунда бир 
нерсе бар болсо керек 

Көздөрү чоң, түз карайт. Мурду коңкогой, түз, ал маңдайы менен түз туташтыра 
берилген. Оозу, көздөрү сыяктуу эле чапталып жасалган. Ылдыйкы эрининен шынаа 
сымал чаптама сакал төмөн түшүп турат, ал тик сызыктар менен чиймеленип 
белгиленген. Маңдайы диадема түрүндөгү чакан тилке менен чулганган; ал тилке 
чыкый ченден төмөн карай бүгүлүп, оозунун тушуна чейин жаактарын жаап турат. 

1 А. Н. Бернштам. Историко-культурное прошлое Северной Киргизии по материалам Большого Чуйского 
канала. Фрунзе, 1943. 



Диадема толкун сыяктуу сызыктар менен кооздолуп, сызыктардын бурулган 
бурчтарына чекиттер коюлган. 

Көптөгөн статуэткалар ушул сүрөткө окшош. Алардын бири кыпкызыл бышырылган 
чоподон жасалган пластинадан турат, анын түп жагындагы жазы жеринин калыңдыгы 
1,5 см ге чейин жетет; экинчи бетинде идиштеги эркектин бетин эске салган 
абышканын сүрөтү өтө дордогой түрдө чапталып жасалган (2-сүр.). Мунун да көздөрү 
бакыракай, бирок анын сырткы кычыктары бир аз ылдый салаңдап турат; мунун да 
мурду узун, өтө эле оркоюп чыгып тургандыктан, көздөрү терең чүңүрөйүп көрүнөт. 
Каштары дого сыяктуу көзүнүн үстүнөн бийик көтөрүлүп турат. Идиштеги 
 

 
сүрөттөгүдөй эле, мында да шынаа сымал узун сакалы бар, ал тик сызыктар менен 
чийип белгиленген. Жаактарынын жүнү да кыска-кыска сызыктар менен берилген. 
Башында үч мүйүздүү баш кийим бар. Ал пластинанын артындагы сүрөттөгүдөй тик 
сызыктар менен оюп түшүрүлгөн. Статуэтканын жалпы бийиктиги 18 см, туурасы 8 см, 
бетинин диаметри 6 см. 

Сүрөттөлүп жаткан статуэтканын жаактары чуңкурайып, ошондон улам кескин 
оркоюп чыгып турган мурду сүрөттөгү беттин өзгөчөлүгүн белгилейт. 

Беттин ушул эле түспөлдөрү> биздин колубуздагы өтө дордогой жасалган башка үч 
статуэткага бирдей мүнөздүү. Алардын биринде беттин бөлүктөрүн өз-өзүнчө рельеф 
менен берүүгө, эки чаптама көчөт менен колдорун жасоого болгон аракет байкалып 
турат. Статуэтка — кара чоподон жасалган, формасы конус түрүндө, бийиктиги 9 см, түп 
жагынын жазылыгы 7 см, жогору жагыныкы 4 см. 

Экинчи статуэткада (12 х 5,5 см) мурундун, каштын жана начар белгиленген көздүн 
сүрөтү тартылган. Эки статуэткада тең шынаа сымал сакалдын сүрөтү берилген. 

Үчүнчүсү — жумуру сомдолгон статуэтка (диаметри 4 см, бийиктиги 15 см), анын 
жогору жагын чопо чийки жумшак кезинде бармактар менен басып, одуракай бет 
түшүрүлгөн. Чуңкурайган жерлер беттин сүрөтүн, анын ортосундагы дөмпөйүп чыгып 
турган масса эки жагынан эки жарыш сызык менен чийилип, мурундун сүрөтү 
түшүрүлгөн. Бул статуэтка — беттин түспөлүн ашкере схемалаштыруунун эле өзү, ал 
биринчи статуэтка менен идиштеги деталдары ачык түшүрүлгөн беттин түспөлүнө 
карама-каршы келет. 



Ушул сүрөттөлгөн предметтердин баары бир тизмекке кирет; биринчиден, 
булардын бардыгы бир эле комплекске таандык, экинчиден, алар ар түрдүү 
формадагы, жалпы белгилери бар бир эле расалык типти кайталайт (шынаа сымал 
сакал). Баш кийимдери гана айырмаланат, бир учурундагысында — диадема, башка 
биринде — үч мүйүздүү таажы. Бул статуэткалардагы алда канча көзгө түшкөн нерсе 
алардын белгилүү бир расалык типти, ошол кездеги, б.а. VI—VII кылымдардагы Жети-
Суунун аборигендерине мүнөздүү эмес типти көрсөтүп тургандыгы. 
Жогоруда сүрөттөлүп көрсөтүлгөн деталдардан Орто Азиянын ирандык калкынын 
терең чүңүрөйгөн бакыракай көз, кескин оркоюп чыгып турган чоң мурун сыяктуу 
типтүү белгилер ачык байкалат. Бардык статуэткалардын бетинде коюу сакалдын 
көрсөтүлгөнү кокустук эмес, бул да Орто Азиянын түрк калкына эмес, ирандык калкына 
мүнөздүү көрүнүш. 

Б.з.ч. 1-кылымдын аягы ченге таандык болгон, кытай саякатчысы Чжан Цяндын 
төмөнкү сөздөрү Орто Азиянын байыркы калкын баарынан жакшы мүнөздөйт: 
«Давандан (Ферганадан) батыштагы Аньси (Парфия) мамлекетине чейин, тилдеринде 
бир кыйла айырма бар болсо да, адат-салты абдан окшош келет жана бири биринин 
тилин түшүнүшөт. Бул тургундардын бардыгынын көзү чүңүрөкөй, сакалдары коюу 
келет»2. 

Цяньханыиу (б.з.ч. 204-ж. — б.з. 8-ж. улуу Хан династиясынын тарыхы) бир аз 
башкача, Шицзиде жазылган Орто Азия элдеринин сүрөттөлүшүн кыскача берет: 
«Давандан (Ферганадан) батышка Аньси (Парфия) мамлекетине чейин, тилдеринде 
бир кыйла айырма бар болсо да, алар бири бирине окшош жана (алар) бири бирин 
түшүнүшөт. Бардык ушул тургундардын көздөрү чүңүрөкөй жана сакалдары коюу 
келет»3. 

Тарыхчы Сымацян жазган Шицзинин тексттери менен Цяньханьшунун тексттерин 
салыштыруудан көрүнүп тургандай, Бангу (Цяньханьшунун автору) Чжан Цяндын 
текстинен «су» — «каада-салт» деген сөздү алып таштагандыктан айтылчу ой бир бүтүн 
болуп, этнографиялык тар түшүнүктү эмес, калктын бир кыйла жалпы мүнөздөмөсүн 
берип турат. Мүмкүн, бул тексттин кыскарылышы кокустук болбосо керек: Кытай Орто 
Азия менен бир кыйла толук таанышкандан кийин каада-салттын окшоштугу 
жөнүндөгү билдирүү чындыкка туура келбей турганын көрсөтсө керек. Алардын 
туушкан этностук топторго таандык болгонуна карабастан, тилдери сыяктуу эле, каада-
салты да айырмалуу болгон; «бири биринин тилин түшүнүшөт» (шц) же, «бири бирин 
түшүнүшөт» (цхш) деген билдирүүлөр да ушуну айтып турат. Эки текст тең сөздөрүнүн, 
б.а. тилдеринин айырмасы бар экенин («тилдеринде бир кыйла айырма бар болсо да» 
— шц) бирдей белгилешет, бирок дене түзүлүштөрүн бирдей сүрөттөп көрсөтүшөт: 
«Бардык ушул тургундардын көздөрү чүңүрөкөй, сакалдары коюу келет». Өзүнүн 
кыскалыгына карабастан, бул белгилер орто азиялык ирандыктардын, алардын түрк 
уруулары менен активдүү аралашуусуна чейинки бейнесин ачык мүнөздөйт, анткени 
кийин, б.з. I—II кылымдардагы окуяларды мүнөздөгөн кенже Хан (Хоуханьшу) 
династиж ынын тарыхында (айтмакчы, Хоуханьшу б.з. V кылымында түзүлгөн) да биз 
орто азиялык элдердин расалык тибинин бирдиктүүлүгүн сүрөттөгөн мындай 
мүнөздөмөнү жолуктура алганыбыз жок. 

2 Шицзи, гл 123, л. 146; И. Бичурин. Собрание сведений... ч.Ш, стр. 21. 
3 Цяньханыиу, гл. 94а, л. 186. Түп нускада анча чоң эмес айырмачылыктар «бирок» деген сөз менен 
башталып, чекит менен токтойт. Бичурин болсо биринчи бөлүгүндө да котормону ар түрдүүчө берип, бир 
эле текстти ар түрдүүчө түшүндүрүүгө түртөт. 



Ошондой болсо да, ушул кыскача мүнөздөмө статуэткалар менен салыштырып 
караганда бул статуэткалардан Ферганадан Парфияга чейинки мейкиндикте жашаган 
адамдардын образынын чагылышын, б.а. орто азиялык ирандыктын типтүү өкүлүн 
көрүүгө толук жетиштүү. Иконографиялык материал менен салыштыруу да ушуга эле 
окшош корутундуга алып келет. 

Биздин максатыбыз үчүн Афрасиабдын, атап айтканда, Мервдин статуэткалары 
менен салыштыруу баарынан маанилүү болор эле, бирок, тилекке каршы, 
жарыяланган материалдардын көпчүлүк бөлүгү илимий жактан иштелип чыкпаган 
бойдон калган4. 

Бир нече жолу толук изилденип-үйрөнүлгөн Накши-Рустеллдин белгилүү 
барельефтери типтүү этнографиялык жана антропологиялык белгилердин көрөсөндүү 
сүрөтүн берет. Накши-Рустемдеги, Дарийдин эстелик жазуулары менен ырасталган көп 
сандаган сүрөттөрдүн ичинде, көңүлдү бурган нерсе, сүрөткө түшүрүлгөн парфяндар, 
бактриялыктар, согдулуктар (б.а. негизинен орто азиялык ирандыктар экени шексиз) 
чоң шынаа сымал сакалчан адамдар5. Буларга дого сыяктуу каш, бакыракай көздөр, 
кескин оркоюп чыгып турган чоң мурун, гректик типке жакын профиль да мүнөздүү. 

Ушул салыштыруулардын өзү эле статуэткалардагы сүрөттөрдөн ирандык этностук 
типтин өкүлү, негизинен орто азиялык тиби көрүнүп турганы эч кандай күмөн 
калтырбайт, анткени ирандыктын сүрөтүнө баарынан мурда, кыркылып, кыскартылган 
сакал мүнөздүү келет. 

Эгерде келтирилген маалыматтар биздин көз алдыбызда бир эле расалык типтин 
ар башка сүрөттөрү турат деп айтууга жетишерлик болсо, анда сүрөттөгү адамдардын 
кайсы этноско таандык экенин бир кыйла так аныктоого болобу деген суроо туулат. Бул 
маселени чечүүдө эң эле аз сандагы маалыматка таянууга, атап айтканда, баш 
кийимдердин сүрөттөрүнө — үч мүйүздүү таажыга жана ортосунда чекиттери бар 
ийри-буйру сызыктар менен кооздолгон диадемага таянууга туура келет. Баш 
кийимдердин бул тиби биздин башка бир эмгегибизде талданган. Бул эки учурда тең 
биз ирандык, мүмкүн, эфталиттик баш кийим менен ишибиз болуп отурат; 
эфталиттердин баш кийими (үч мүйүздүү таажы) массагет-кушан-эфталит этностук 
чөйрөгө барып такалат, булар үчүн үч мүйүздүү баш кийим мүнөздүү этнографиялык 
деталь болгон. 

Биздин эстеликтин диадемасы Бахрам Гурдун6 диадемасынан окшоштукту 
табарын, ал эми үч мүйүздүү таажылар — сасанилердин падышаларынын 
таажыларынан жана сасанилерге таандык кылынган бир табакта тартылган, 
салгылашып жаткан рыцарлардын сүрөтүнөн7 окшоштуктарды таба аларын эске сала 
кетемин. 

Статуэткалардын кийимдериндеги деталдардын кандай гана айырмалары 
болбосун, булардын да ирандык этнографиялык чөйрөгө барып такалары ачык, 
ошентип сүрөттөгүлөрдүн кайсы этноско таандык экендиги жөнүндөгү айтылган ой-
пикирге карама-каршы келбейт. 

4 Афрасиабдын коропластикасын этностук көз караштан Самарканда Ремпель менен Сухареванын 
изилдегенин, ал эми антропологиялык материалдарга В. Гинзбург көңүл бурганын билемин, бирок 
алардын байкоолору басма сөздө чагылган эмес. 
5 F.Sarre и E.Hezrfeld. Iranische Felsreliefs. Berlin, 1910, стр.З, табл. VI—VIII жана кийинкилер, Ксеркстин 
күмбөзүндөгү IV барельефтеги этностук типтердин сүрөттөрү. 
6 И. Орбели и К. Тревер. Сасанидский металл. М— Л., 1935, табл. VI и XII. 
7 Ошондо эле, таблица XXI. 



Айтылгандарга негизденип, Жети-Сууда табылган статуэткаларда орто азиялык 
ирандыктардын сүрөтү тартылган деген корутунду чыгарууга болот. Ирандыктардан 
Жети-Суу аймагында, бул жакка Согдудан эмигранттар катарында келишкен 
согдулуктар гана белгилүү болгонун эске алсак, анда биздин статуэткаларыбыздын 
сериясы согдулуктардын бейнесин берет деп болжолдоого толук укугубуз бар. 

Колуна идиш кармап отурган абышканын позасы жөнүнө келсек, колду бооруна 
алып отуруу адабиятта багынуунун, баш ийгендиктин белгиси катарында 
белгиленгенин эске сала кетемин; кытайлардын церемониялык жөрөлгөлөрүндө муну 
Сычуандагы кытай императорлорунун күмбөздөрүнө алып бара турган статуялардын 
аллеясы ачык көрсөтүп турат8. 

Будда монахтарынын момураган позасы менен байланышкан мындай ыктар түрк 
жоокерлеринин бейиттериндеги таш статуэткаларда да кеңири тараган. Калыбы, 
мында да поза согду калкынын багынып, баш ийип бергенин билдирсе керек, алар 
Сюань Цзандын айтканы боюнча (630-ж.) Суябдан Таласка чейинки аралыкта 
«түрктөрдүн бийлиги астында турушкан». 

Бул статуэткалар кандай милдетти аткарышкан? Турмушта кеңири тараганын эске 
алсак, алар же магиялык күчкө ээ болушкан, же жөн гана Чүй өрөөнүндөгү 
өкүмдарлардын өзгөчө абалын белгилеп турса керек. 

8 Victor Segalen, Gilbert de Lartique. Mission archéologique en Chine(1914—1917). Paris, 1923, т.1. Кара: ч.II, 
Monumemts funéraires (Region Nankin), bouddhiques (Pronince du Sseu-tch´ouen). Кара: таблица CXXII. 



СОКУЛУК ТЕРРАКОТАСЫНДАГЫ САСАНИЛИК ПАДЫШАНЫН 
БЕЙНЕСИ 

(КСИИМК, вып. XXIII, 1948, 36-39-6.) 
Чүй өрөөнүнүн байыркы карапачылык борборунда, Сокулук шаар чалдыбарынын 

согду катмарында адамдын бет түспөлүнүн сүрөтүн түшүрүп ала турган (анча чоң 
эмес 1(8x5,5 см) штамп-форма табылган. Штамп кыпкызыл бышырылган, эң жакшы 
ийленген чоподон жасалган. Штамптагы сүрөттүн тереңдиги 1, 5 см, штамптын 
капталдарынын калыңдыгы 1 см ге чейин. Штамп менен, сыягы, чоң идиштерге2 сүрөт 
түшүрүлсө керек, же үйлөрдүн дубалдарынын фриздери кооздолсо керек3, бирок фриз 
үчүн штамптагы сүрөт өтө кичинекей, мында беттин бийиктиги 5 см эле (баш кийимдин 
төбөсүн кошпогондо). Ушундай сүрөттөр менен оссуарийлердин маңдайкы бетин 
кооздошсо керек деп болжолдосо болот4, бирок бул Жети-Суу үчүн мүнөздүү эмес, а 
түгүл маңдайкы бетине кишинин бетинин сүрөтү түшүрүлгөн оссуарийлер дегеле 
белгисиз. Биздин штамп-формачаптама көчөттү түшүрүүгө колдонулса керек, бул ык 
Орто Азияда (Согд)5, Синьцзянда (негизинен Хотанда)6 кеңири белгилүү, бир аз инди-
иран дүйнөсүндө да белгилүү7. 

Ушундай типтеги буюмдар аз эмес табыла турган Жети-Сууда, Самаркандан 
айырмаланып, коропластикадагы, терракотадагы жана аппликациялык орнаменттеги 
адамдын бет түспөлү түрктүн сүрөтүн эмес, дайыма, негизинен, ирандык, кээде 
индиялык этностук типти берет. Статуэткаларда бул өзгөчө ачык байкалат. 
Самаркандын терракотасы Чүй өрөөнүндөгү (табылгалар негизинен Жети-Суудан орун 
алган) терракоталарга караганда өтө көп этностук ар түрдүүлүккө ээ, биздин штамптагы 
сүрөт да ушул эле типке жакын. Мында ирандык өкүмдардын бет бейнесинин сүрөтү 
түшүрүлгөнү анык Сүрөттү бир караганда эле биздин көз алдыбызга, бир катар 
канондук жана иконографиялык белгилердин бузулганына карабастан (эгерде 
сасанилик чөйрөдөгү тыйындар, глиптика жана торевтика менен салыштырууга 
негизденсек) сасанилик падышалардын биринин портрети турганына толук ишенесиң. 
Көңүл бурууга сунуш кылынып отурган сүрөт жетишерлик даражада индивидуалдуу 
келет жана түздөн-түз окшоштуктары жок, ошондуктан илимий аныктоо үчүн 
кыйынчылыкты туудурат. 

1 А. Н. Бернштам. Историко-культурное прошлое Чуйской долины поматералам Большого Чуйского канала. 
Фрунзе, 1943. 
2 Ушуга окшош сүрөттөр Согдуда гана эмес (кара, мисалы, Г. Григорьев. Тали-Барзу. ТОВ,Н) Чүй 
өрөөнүндө да кеңири белгилүү (кара: А. Бернштам. Көрс.чыг.). 
3 Мисалы, Хатрда. Сал: F.Sarre.  Dir Kust des Alten Persian. Berlin, 1923. 
4 Катта-Курган тибиндеги. Кара: А. Борисов. К истолкованию изображений на Биянайманских оссуариях. 
ТОВЭ. II. 
5 C.Trever. Terracotas from Afrasiab. М. — А., 1934. 
6 A.Stein. Ancient Khotan. 
7 F.Sarre. Die Kunst de alten Persien. Berlin. 1925, табл.126—127. 



 
 

Штамп адамдын башынын бет маңдайынан тартылган сүрөтүн берет, бет түзүлүшү 
туура, көздөрүнүн ички кычыктары бир аз ылдый түшүп турат, каштары эки тарапка 
бийик көтөрүлгөн. Муруту чоң, беттин ылдыйкы бөлүгү кыска кыркылган сакал менен 
текши жабылган, толкун сымал сызыктар чачтын тармалын билдиргенсийт. Бети 
жылмакай. Башында төбөсү шиштигий, тоголок баш кийим, так төбөсүнө өрмө көчөт 
түшүрүлгөн. Баш кийимде эки рельефтүү тегерекче бар, анын ортолорунда беш бурчтуу 
жылдыз басылган. Баш кийим эки жагынан, борборлошкон тегерекчелер түрүндөгү эки 
жуп жасалга менен чулганган. Баш кийимдин астынан төрт тутам тармал чач 
маңдайына түшүп турат. Чачтын тармалын ушундайча берүү антик моделине барып 
такалуучу ирандык-индиялык пластика үчүн мүнөздүү. Маңдайына анча бийик эмес 
рельеф менен будда урнасы (?) тибиндеги, ортосунда тегерекчелери бар эллипс 
түрүндөгү жасалганын сүрөтү түшүрүлгөн. Кулактары бет жагы бери каратылган 
жасалгалар менен жабылган, алар баш кийимдин ылдыйкы кырынан төмөн түшүп, 
төмөн жагында жооноюп кеткен тегерекчеси бар сым шакектерден турат. Жасалга бир 
тарабынан өрмө орнамент менен жабылган (1-сүр.). Баяндалган сүрөттө аны белгилүү 
бир мезгилге жана стилистикалык чөйрөгө таандык кылууга мүмкүндүк бере турган көп 
белгилер бар. Техникалык ыктары боюнча Афрасиабдын терракоталарын даярдоо 
ыктарына ачык эле тектеш. Афрасиабда да чачтын тармалы ушундай эле ык менен 
берилген баштын сүрөтү жасалган, мурут менен сакалдын сүрөттөрүнүн берилишинде 
да окшоштуктар аз эмес8, өз кезегинде, бизге сасанилик иконографиядан, атап 

8 C. Trever. Terracotas. Табл. XI,XIV, рис.83, 210 ж.б. 



айтканда, тыйындардагы же сасанилик табактардагы сүрөттөрдөн белгилүү болгон 
ошол эле формаларды кайталайт9. 

Көп учурда сүрөт шарттуу түрдө берилген самаркандык терракоталардан, ошондой 
эле сасанилик тыйындардан, айрыкча сасанилер искусствосунун (Заррэ боюнча) 
өнүгүшүнүн экинчи этабындагы тыйындардан айырмаланып, биз изилдеп жаткан 
сүрөттөө беттин түспөлүн стилдештирбей портрет түрүндө так берүү басымдуулук 
кылат. 

Көрсөтүлгөн жалпы физиономиялык өзгөчөлүктөр менен катар баш кийим да 
сасанилик баш кийимге жакын турат, мында канондук сүрөттөргө окшобогон негизги 
айырмалар бар. Жылдыз, айрыкча, алты жана беш бурчтуу жылдыздар, тыйындар да 
сасанилик падышалардын сүрөттөрүнүн катарында көп жолугат (мисалы, Кавад I, 
Хосров I, Гормазд IV)10. 

И. Орбели менен К. Тревер басып чыгарган тыйындардын биринде жылдыз 
Арташирдин таажысын кооздоп турат11. Туулганын төбөсүндөгү шишке окшогон 
таажынын бийик төбөсү Бахрам Гурдун жана көптөгөн сасанилик падышалардын 
таажыларында ири шарды — күндүн эмблемасын кармап турат12. 

Биздин сүрөтүбүздө баш кийимдин төбөсүндө эч нерсе жок. Мунусу менен бул баш 
кийим таажыны эмес, туулганы элестетет. Мындай болгондо маңдайындагы тилди 
(стрела) буддалык сүрөттөрдөгү өзгөчөлүү «урна» катарында эмес, туулганын 
мурундун кайкысын жаап коргой турган маңдайкы тили катарында кабыл алса болот13; 
экинчи жагынан, маңдайдагы ушундай тилди туулганын бир бөлүгү катарында эмес, 
Айры-Тамдагы фризде жана биз 1938-ж. Таразда казуу жүргүзгөндө табылган 
терракотадагы расымдык аксессуар (бизге али мааниси белгисиз болгон) катарында 
белгилебей коё албайбыз. 

Белгиленип отурган деталь бул сүрөттү сасанилик сүрөттөрдөн айырмалайт. Мында 
иконографиялык айырмачылыкты да белгилеп кетсе болот: эскерилген каштын жана 
көздүн сүрөтүнүн берилиши, Комба (G.Combaz) көрсөткөндөй, ирандык (тагыраак, 
сасанилик) же орто азиялык (тагыраак, согдулук) типке караганда инди-иран тибине14 

алда канча жакын келет. Бул физиономиялык өзгөчөлүктөр андан аркы буддалык чоң 
жана чакан пластикада портреттин мүнөздүү белгиси катарында калыптанган. 

Ошентип, сасанилик иконографиянын ачык байкалган белгилери менен катар, 
адамдын сүрөтүнүн типтүү индивидуалдуу белгилери антик портретинин салттарына 
барып такала турган (статика менен монументалдуулук үстөмдүк кылган кийинки 
мезгилдегиден айырмаланып) анын алгачкы мыкты, классикалык мезгилинин 
белгилери менен катар, гректердин скульптуралык чеберчилигинен бери уланып келе 
жаткан индиялык (гандхар) таасирдин бар экендиги да шексиз. Биз карап жаткан 
штамптын мүнөздүү белгилери антик гермдеринин эркектеринин башын эске салып 
турганы кокустук эместир. 

9 И.Орбели и К. Тревер.Сасанидскийметалл. М. — Л., 1938,табл. 5 и 7. Каваддын да сакалы кыска, муруту 
чоң экени мүнөздүү. Кара: F.D.J.Paruck. Sasanian Coins. Bombay, 1924, табл. сүрөттөр: табл. XIX, айрыкча 
15-сүрөт. 
10 F.D.J.Paruck. Sasanian Coins. Bombay, 1924, табл. XVIII, XIX, XX. 
11 И.Орбели, К. Тревер. Сасанидский металл. М. — Л., 1938, табл.1. 
12 А.Борисов.Кистолкованиюизображенийнатянь-шаньскихоссуариях.ТОВЭ,II,стр. 33 
ж.к.6. 
13 Жебе (стрелы) түрүндөгү урнаны Индияда табылган III кылымдын буддалык статуясынан кара: RАО, 
Bahadur K.H.Dikshit. Excavation at Paharpur, Benxol. MAS,1, № 55, 1938, табл. XXXIII. 
14 G.Combaz. L’Inde et l’Orient Classique. Paris, 1937, табл.49. 



Биздин колубуздагы сүрөт тарыхый инсандын портрети болуп жүрбөсүн? Ошондой 
болсо керек. Бет түспөлүнүн сүрөтү жана кийиминин деталдары бул сүрөттөн 
сасанилик падышанын, кыязы, падыша Каваддын портреттеринин бирин көрүүгө 
мүмкүндүк берет. Бул окшоштукту анын физиономиялык өзгөчөлүктөрү — муруту, 
кыска кыркылган сакалы, «гректик профили» Каваддын тыйындардагы сүрөтү менен 
дал келиши, жылдыздар менен кооздолгон баш кийиминин деталдары көрсөтүп турат. 
Эгерде жылдыздар Арташир I нин Заррэ эскерген бир жолку гана сүрөтүндө жана 
формасы боюнча биздикинен айырмаланган башка бир баш кийимде белгилүү болсо, 
Каваддын таажысы биздин объектибиздин баш кийимине жакын жана беш бурчтуу 
жылдыздар анын портретин дайыма коштоп жүргөн15. 

Каваддын өзүнүн мамлекеттик ишмердигинде көчмөндөр менен, мисалы, 
эфталиттер менен бир нече ирет байланышта болгонун да эске алсак, анын сүрөтү 
көчмөндөргө баарынан көбүрөөк белгилүү болгон деп болжолдонушу ыктымал. 
Форма-штамп чебер кол менен иштелген, калыбы, согдулук уста тарабынан жасалса 
керек; ал алыскы Жети-Сууга Согдуда даярдалгандан кийин алып келинген, анткени 
Жети- Сууда даярдалган бардык буюмдардын сапаты согдулуктардыкына караганда 
начар келет. «Согдулук» тектеги штамп техникалык деңгээли боюнча Тали-Барзуда 
жана Кафыр-Калада табылгандарга бир кыйла окшош. Бирок бул Сокулуктук борборду 
мүнөздөөдө табылганын маанисин төмөн түшүрө албайт, мында кол өнөрчү 
керектөөчүнүн талабына ылайык жогорку сапаттагы инструментти (шайман) таап 
алууга жетишкен. Бул буюм Чыгыш искусствосунун тарыхы үчүн да маанилүү. 

Бул штампты кайсы мезгилге таандык кылууга болот? Сүрөттөгү антик (гандхар) 
элементтери мунун датасын белгилөө үчүн негиз боло албайт. Нерсенин бир бөлүгү 
стили жагынан тектеш болгону менен ал бир бүтүн нерсеге дата боло албайт. Эгерде 
биздин көз алдыбызда Каваддын портрети турат деген божомол туура болсо, анда 
штамптын датасын V кылымдын аягы ченден эртерээк эмес мезгил менен белгилөөгө 
болот (Кавад б.з. 488—531-жж. падышалык кылган). Ушул штамп менен жасалган 
буюмдар согду оторлошуусунун мезгилине тушташ келет. Бул штамп табылган Сокулук 
шаар чалдыбарынын катмары менен да аныкталып отурат, бул катмар 
стратиграфиялык жактан да, ошондой эле тыйындардагы маалыматтар боюнча да VI—
VII кылымдарга таандык кылынат (VII кылымдагы византиялык тыйындарга 
окшоштурулган брактеаттар, VIII кылымдагы түргөш тыйындары). Жети-Суу түрктөрү 
менен Иран дүйнөсүнүн ушундай сюжеттерге кызыгууну пайда кыла турган саясый 
байланышы да ушул эле датага туш келет. Кийинки коропластика терракоталык 
карикатуранын жолу менен кеткенин жана VIII кылымдын аягынан бери тарта жана 
кечирээкте (б.а. карлук мезгилинде) мындай окшош темаларды кайталабай калганын 
эсепке алсак, биздин табылгабыз VII кылымдан кеч эмес мезгилге таандык кылынышы 
мүмкүн. Датанын ылдыйкы хронологиялык чеги V кылымдын аягынан эртерээк болушу 
мүмкүн эмес. 

Жети-Суудагы ушуга окшош типтеги анчалык көп эмес сандагы табылгалар менен 
катар сокулуктук штамптагы сасанилик падышанын образы чоң кызыгууну 
туудурарында шек жок, ал эми сасанилик падышалардын портретинин чоподон 

15 Пероздон берки тыйындарда жылдыздар (беш бурчтуу) тыйындардын артында, аташ-дандардын үстүнө 
бериле баштайт (кара: Paruck. Көрс. чыг., тыйындардын сүрөттөрү, XV жана XVI таблицалар), Каваддан 
кийин гана беш бурчтуу жылдыз падышанын баш кийиминде пайда боло баштайт (табл. XVII). Аны менен 
катар Каваддын экинчи башкаруусунда алты бурчтуу жылдыз да пайда болот (табл. XIX, XXI). 



жасалышынын16 өтө сейрек экенин эске алсак, анда табылганын мааниси ого бетер 
артат. 

16 Бул бизге адегенде Зарре басып чыгарган сасанилик падышанын сүрөттөрүнөн («Die Kunst des Alten 
Persien». Berlin, 1923, табл. 152, рис. 2) жана төмөнкү эмгекте кайра басылган материалдан белгилүү: «A 
Survey of Persian Art », т.1Ү, рис.169 А. 



КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ ЖӨНҮНДӨГҮ МАСЕЛЕГЕ 
КАРАТА 

(СЭ, 1955,2,16-26-6.) 
Бул макала акыркы жылдарда топтолгон материалдарды жыйынтыктоонун 

зарылдыгынан гана эмес, ошондой эле Орто Азия элдеринин бири — кыргыздардын 
этногенезинин айрым бир олуттуу маселелерин илимий коомчулуктун талкуусуна коюу 
зарылдыгынан да улам келип чыгып отурат, бул маселелер Н. Я. Маррдын улуттук 
чектелгендикке каршы багытталган имиш деген, иш жүзүндө жалган, буржуазиялык-
улутчулдук концепциялардын күч алышына түрткү берген жаңылыш жобосу менен 
татаалдашып кеткен. 

Н. Я. Маррдын ашынган автохтонизми тигил же бул элдин ата-бабасы бул эл азыр 
кайсы жерди мекендеп турса дал ошол жерде гана болот деген көз караштын 
өнүгүшүнө себеп болгон. Алсак, мисалы, Түштүк Сибирь менен Борбор Азиянын түркий 
тилдүү уруулары менен элдеринин башынан өткөн чыгыш инфильтрацияларын эсепке 
албай, айрым авторлор казак талааларынын андронов маданиятынын өкүлдөрүн 
казактардын түздөн-түз түпкү ата-бабалары катары карашкан. Мында, археологиялык 
жана антропологиялык маалыматтар боюнча андронов урууларынын эң жакынкы 
«тукумдары» батышта — савроматтар, чыгышта — сак уруулары экени жана экөө тең 
иран тилдүү эл болгону эсепке алынган эмес. Ассимиляциянын натыйжасында гана сак 
урууларынын бир бөлүгү түркий тилдүү болуп калышкан. Андронов маданиятынын 
кайсы бир бөлүгү казак маданиятынын курамына кошулат, бирок тил, расалык тип бул 
жерде трансформациянын натыйжасында пайда боло алмак эмес. Бул процесс алда 
канча татаал болгон. 

Бирок Н. Я. Маррдын жолун жолдоочулар бул маселени жөнөкөй гана чечип 
коюшкан. Бул көз караш боюнча андроновдук уруулар, ошондой эле бир кыйла 
кечирээктегилер уруулар — сактар, савроматтар — яфеттик уруулар болгон имиш. 
«Аморфтук-яфеттик» абалдын «жарылуусунун» натыйжасында, бир жагынан, иран 
тилдүү. экинчи жагынан, түркий тилдүү уруулар пайда болгон имиш. Ушул макаланын 
автору да мурда ушундайча ойлогон1. Н. Я. Маррдын жолун жолдоп мен да 
экономикалык базанын жалпылыгы — жалпы этностук таандыкты пайда кылат деп 
божомолдогом, б.а. конкреттүү-тарыхый процессти жөнөкөйлөтүп, жардылантып 
жибергенмин, муну мен түрк этногенезине арналган атайын эмгегимде бир кыйла 
ачык чагылткан элем2. Тилекке каршы, менин бул кийинки эмгегим айрым бир башка 
тарыхчыларга таасирин тийгизип, алар менин корутундума түздөн-түз таянышып, 
жаңылыштык кетиришкен, айрымдары менин жобомду сынга алуу менен, 
жаңылыштыктын булагын көрө турган жерден эмес, көрбөй турган жерден көрүшкөн. 

Жаңылыш концепциялар бир катар макалалар менен докладдарда чагылышын 
таап, космополитизм менен күрөшүүнүн туусу астында казактардын, кыргыздардын 
жана башкалардын Орто Азиянын башка элдери менен маданий байланыштары 
танылган. Кыргызстан менен Казакстандын илимий кызматчыларынын кайсы бир 
бөлүгү Жети-Суудагы согдулуктардын оторлугу жөнүндөгү концепцияга жана бул 
өлкөнүн шаардык жана дыйканчылык маданиятын өнүктүрүүдөгү анын ролуна өзгөчө 

1 А.Н. Бернштам. Проблемы древней истории и этногенеза Южного Казахстана. ИзвАН КазССР, сер. 
археология, вып. 2,1950. 
2 А. Н. Бернштам. Древнейшие тюркские элементы в этногенезе Средней Азии. Советская этнография, VI—
VII. М — Л., 1947. 



каршы чыгышты. Тилекке каршы, каршы пикирлер аргументтер менен коштолбой, 
далилсиз сындар куру сөзгө айланып калды. 

Автохтонизм теориясы Орто Азия элдеринин тарыхын изилдеп-үйрөнүүдө 
сезилерлик тескери роль ойноду. Биздин көпчүлүгүбүз Орто Азия элдеринин келип 
чыгышын азыркы элдер калыптанып куралган кыртышта гана өскөн «генеологиялык 
дарактан» табууга аракеттенип, мында Орто Азия элдеринин маданий байланышы 
караманча танылды. 

Ушул макаланын автору жана башка да изилдөөчүлөр кетирген 
жаңылыштыктардан кутулуу маселенин позитивдүү чечилиши менен коштолууга 
тийиш. Сунуш кылынып отурган макала дал ушул максатты көздөйт, автор мында 
өзүнүн мурдагы эмгектери жөнүндө айтылган сын пикирлерди эске алып, кыргыз 
элинин куралып, калыптаныш тарыхынын айрым бир негизги этаптарынын мүнөзүн 
аныктоого аракеттенмекчи. Автор мында түрк этногенези проблемаларына жалпы 
мүнөздөмө берүүгө токтолбойт, ага башка атайын эмгек арналган. 

Орто Азиянын шартында, отурукташкан-дыйканчылык чарбалар орун алган 
аймактарда этностук жана маданий жалпылыктар мал чарбачылык райондоруна 
караганда тезирээк жана туруктуураак түзүлгөн. Башка сөз менен айтканда, Орто 
Азиянын отурукташкан калкында, атап айтсак, тажиктерде улуттук маданияттын 
элементтери көчмөндөргө караганда эртерээк калыптанган. Мындан көчмөндөр 
тарыхтын кайсы бир өзгөчөлүү мыйзамы боюнча өнүккөн деген пикир келип чыкпайт. 
Сөз этностук өзгөчөлүктөрдүн жаралышынын конкреттүү жолдору, темпи жана 
мезгили жөнүндө гана болушу мүмкүн. 

Биз б.з.ч. 1-миң жылдыгы үчүн азыркы элдердин ата-бабаларынын этностук 
аталыштарын айта алганыбыз менен, ал элдердин өзү этностук жактан кимдерге 
таандык экенин ишенимдүүлүк менен айта албайбыз. Б.з. биринчи кылымдарындагы 
сармат-аландар — али түркмөндөр эмес, б.з.ч. III кылымдагы Енисей кыргыздары — 
али тянь-шандык кыргыздар эмес, б.з.ч. 1-миң жылдыктын акыры чендеги 
бактриялыктар — али тажиктер эмес болучу. Бул жөнүндө 1943-ж. Орто Азия 
элдеринин этногенези боюнча сессияда С.П. Толстов мындай деген: «Алыскы бир 
заманда калыптанган тарыхый-аймактык жалпылыктар бар болуп турганда, бул 
жалпылыктын негизинде, ар түрдүү тектеги аборигендер менен келгин этностук 
элементтерден азыркы орто азиялык элдердин куралып, калыптануу процесси жүргөн, 
бул элдердин эч кимиси кайсы бир байыркы этностук топторго тикеден-тике барып 
таандык боло албайт. Тескерисинче, эреже катарында, байыркы жергиликтүүлөр да, 
ошондой эле, келгин элдер да ар түрдүү пропорцияда (теңдеш катыштарда), бир нече, 
кээде Орто Азиянын бардык элдеринин, жарым-жартылайы чет жердеги элдердин 
курамына киришкен»3. 

Биздин тарых билимдерибиздин азыркы этабында Орто Азиянын тигил же бул 
элдеринин калыптануу учурунда кайсыл этностук ядро негизгиси болгонун дайыма эле 
так аныктай албайбыз. Тажик элинин куралып, калыптанышында, баарынан мурда, 
сактар, бактриялыктар, согдулуктар менен тохарлардын эң чоң роль ойногону шексиз, 
бирок бул уруулар менен элдердин кимиси байыркы тажик тилинин ээси болгону али 
белгисиз. Тили белгисиз болгон бактриялыктардан башка, калган этностук топтор 
түндүк-иран тилинде сүйлөшкөн, ал эми тажик тили болсо батыш иран (башка 
терминология боюнча түштүк иран) бутагына кирет. Өзбектердин маданиятынын 

3 Советская этнография, VI—VII, М. — Л., 1947, стр. 304. 



калыптанышында Согду маданияты зор мааниге ээ болгону айдан ачык, бирок 
согдулуктар иран тилдүү болушкан, демек, алар түркий тилдүү өзбектерге айланып 
кете алышмак эмес, сыягы, алардын тили түркий тилдүү уруулар тарабынан, баарынан 
мурда, Батыш түрк кагандыгынын урууларынын бири, айрыкча карлуктар тарабынан 
«түрктөшсө» керек. Бирок, бир жагынан, Батыш түрк кагандыгынын уруулары же 
карлуктар менен, экинчи жагынан, өзбектерди тең кароого болбойт, анткени белгилүү 
болгондой, батыш түрк кагандыгынын олуттуу бөлүгү, мисалы, дулу урууларынын 
бирикмеси казак дулаттарынын курамына кирген. Бул процесс деталдары боюнча али 
белгисиз. Бул жөнүндө ой жүгүртүп, талдоо жаңыдан гана белгиленип жатат, ал эми 
бизге белгилүү болгондор азыркы элдерди байыркылардын бири менен окшоштурууга 
жасалган аракетти четке кагууга мажбурлайт. Этностук жактан таандык болуунун эң 
башкы көрсөткүчү — тилдин өнүгүшүнүн өзгөчө жолун жана маданияттын түзүлүшүнүн 
жолдорунун айырмачылыктарын унутууга жарабайт. 

Ар түрдүү түрк уруулары, көпчүлүк учурда түштүк сибирдик (алтайлык), борбор 
азиялык жана айрыкча жети-суулук тектегилер орто азиялык эки суу аралыгындагы 
кушан жана согду уруулары менен аралашып, VI—VIII кылымдарда Батыш түрк 
кагандыгы тушунда эле өзбек элине негиз салышкан. Бул аргындашуулар карахандар 
доорунда алда канча күч алган, анткени өзбектер дал ушул мамлекеттин аймагында 
калыптанып, XVI кылымга чейин башка урууларды өзүнө сиңирип алып отурган. 

Өзбектердикине окшош, мезгили боюнча да дээрлик бирдей процессти 
түркмөндөр да башынан кечирген, булардын куралып, калыптанышында жергиликтүү 
сарматалан жана эфталит (гунну) уруулар тобун бириктирген огуздар чечүүчү роль 
ойногон. 

Мүмкүн, казактар менен кыргыздардын куралышы баарынан жаш болсо керек, 
булардын байыркы ата-бабалары жана эртерээктеги мамлекеттик түзүлүштөрү болгону 
менен, эл болуп куралышы моңгол баскынчылыгы менен үзүлүп, андан кийин 
дыйканчылык маданиятынын начар өнүгүшү жана бир катар конкреттүү-тарыхый 
шарттар менен кечеңдеп калган болучу. Кыргыздардын Енисейден жана Түштүк 
Сибирден сүрүлүшү жана узак мезгил бою ар түрдүү элдердин карамагында турганы 
ушундай кечеңдеткен шарттардын бири болгон. 

Орто Азиянын бардык элдери, айрыкча казактар менен кыргыздар тарыхый түрдө 
ар кайсы уруулардан, элдерден жана расалардан куралган. Кыргыздарга карата 
алганда, мисалы, жазуу булактары бир эле миң жылдыктын ичинде антропологиялык 
өзгөчөлүктөрүндөгү айырмачылыктарды белгилешет. Мен биздин замандын чегинде 
кытайлардын гяньгундарды сүрөттөп жазганын жана XI кылымдагы Гардизинин 
кыргыздарды сүрөттөгөнүн эске алып жатам Дал көчмөн элдерде аргындашуу өзгөчө 
таң каларлыктай күчтүү болгон, бул жазма булактардын маалыматтары менен гана 
эмес, баарынан мурда, бул уруулардын этнонимикасы менен да тастыкталат. Кытай 
транскрипциясында уруу аталыштарынын өзгөрүлүп кетүү мүмкүнчүлүктөрүн четте коё 
туруп, этнонимика, бир жагынан, кыргыздардын, экинчи жагынан, казактардын, 
өзбектердин жана түркмөндөрдүн курамында көптөгөн жалпы уруулук аталыштарды 
чагылтып турганын белгилеп кетебиз: мисалы, төлөс, дулу, каңглы, коңурат, моңгол, 
жалайыр, кытай жана башкалар. Бул болсо этностук курамдын белгилүү жалпылыгын, 
бир катар байыркы уруулардын бытырап кеткенин жана алардын айрым бөлүктөрүнүн 
ар түрдүү этностук түзүлүштөрдүн курамына киргенин ырастап турат. Ошондуктан бул 
элдердин улуттук маданияттарындагы көптөгөн көрүнүштөрдөн этнографиялык 
тектештик, фольклорунда сюжеттик жалпылыктар ж.б. байкалып турганы кокустук 



эмес, бул окшоштуктар алардын тарыхый өнүгүшүнүн жалпылыгынын түздөн-түз 
натыйжасы болуп саналат. 

Кыргыздардын этногенезинин өзгөчөлүгү алардын түзүлүшү эки аймакта: 
Енисейдин жээктеринде жана Тянь-Шанда жүргөндүгүндө. Кыргыздардын бир кыйла 
байыркы бутагы — енисейликтер. Енисейдеги кыргыз урууларынын өнүгүү процесси 
таптык коомдун пайда болуу доорунда өз мамлекетин түзүүгө, маданиятынын 
өзгөчөлүү белгилеринин жаралышына, атап айтканда, Орхон түрктөрүнүн адабий 
тилинин негизинде кыргыз руна жазуусунун пайда болушуна алып келген4. Енисей 
кыргыздарынын саясый жана экономикалык жактан обочо турганы жана алардын 
тарыхый өнүгүшүнүн өз алдынча жолу чарбасынын экономикалык негизинин 
кеңейишине жана алардын турмуш-тиричилигинде өзгөчөлүү белгилердин келип 
чыгышына түрткү берген. Мында чарбанын жардамчы тармагы катарында 
дыйканчылыктын, ошондой эле ордо-шаарлардын, өнүккөн кол өнөрчүлүктүн, 
айрыкча металлургиялык кол өнөрчүлүктүн пайда болушу олуттуу роль ойногон. 

Енисей кыргыздары кошумча аймактар менен да экономикалык байланыштарын 
өнүктүргөн, бул жөнүндө жазма булактардын маалыматтары жана материалдык 
маданияттын эстеликтери жетишерлик ачык далилдеп турат. Мисалга, VII—VIII кк. үчүн 
Таңшу кытай жылнаамасынын белгилүү маалыматын эстейликчи, анда «кыргыздардын 
Даши (арабдар, Орто Азия — А. Б.), Турфан (Тибет) жана Гэлолу (Жети- Суунун 
карлуктары) менен дайыма өз ара достук байланышта» болгону айтылат5. Андан ары: 
«Дашиден саймалуу жибек кездемелер жыйырмадан ашык төөгө жүктөлүп келип 
турган, ал эми жүк андан көп болгондо жыйырма төрт төөгө жүктөп келишкен. 
Мындай кербенди үч жылда бир жолу жөнөтүп турушкан»6. 

Экономикалык байланыштар согуштук жортуулдардын натыйжасында да ишке 
ашырылып, алар көп учурда согуштук-саясый союздарды түзүү менен аяктап турган, 
мисалы, Күл-Тегиндин урматына орнотулган эстеликтеги руни жазуусунда 
кыргыздардын жол башчысы Барс бек жөнүндө түз эле айтат: «кан атагын мында биз 
бердик эле, сиңдимди жар кылып бердим»7. Кыргыздардын согуштук жортуулдары 
түштүккө, Моңголиянын талааларына жана Кытайдын чек арасына, андан ары батышка 
— Алтайга жана Жети-Сууга алып барган. Бул жортуулдардын жыйынтыгы төмөнкүдөй 
болгон: биринчиден, кыргыздардын курамына башка уруулардын, баарынан мурда, 
Алтай урууларынын элементтери кирип, буга байланыштуу насили кыргыздыкынан 
башкача, айрым маданий-тиричилик өзгөчөлүктөр пайда болгон, экинчиден, бул 
Кытай менен Орто Азиянын маданияттарынын айрым бир белгилерин кыргыздардын 
кабыл алышына алып келген, бул искусство эстеликтеринде ачык байкалат. Биринчи 
кабыл алууларга жазуудагы «йоттошкон» тилден айырмаланган «ж» менен башталган 
кыргыз тилин, кыргыз фольклорунда («Манас» эпосунда) Алтайдын Манастын атасы — 
Жакыптын мекени экени жөнүндөгү эскерүүнү таандык кылса болот. Акырында келип, 
Гаңшу жылнаамасында кыргыз мамлекети «чыгышта Гулиганга чейин (Байкал 
боюндагы курыкандар — А. Б.), түштүгүндө Тибетке чейин, түштүк-батышында Гэлолуга 
чейин (б.а. Жети-Сууга — А. Б.) созулуп жатат» деп айтылганын эстейличи8. Экинчи 

4 Кара: С. Малов. Енисейская письменность тюрков. М. — Л., 1952. 
5 Н. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I, М. — 
Л., 1950, стр. 355. 
6 Ошондо эле. 
7 Записки восточного отд. Русского археологического общества (мындан ары ЗВО), XII, вып. 2—3,стр. 
69.Сал:С.Малов. Памятники древнетюркскойписьменности.М. — Л, 1951,стр. 58. 
8 Кара: Н. Я. Бичурин. Көрс. чыг., т. 1, стр. 354. 



катардагы мисалдардын арасында Көпен Чаатасынан табылган ээрдин тердигинин 
бетиндеги коло күбөктөрдү искусствонун эң мыкты эстелиги катары белгилесе болот, 
бул эстеликтерден археологдор С. В. Киселев менен А. А. Эвтюхова алдыңкы азиялык 
да, кытайлык да мотивдерди ачык байкашкан9. 

Согуштук жортуулдардын жүрүшүндө маданияттар менен таанышуу кыргыз 
маданиятынын өз алдынчалуу айрым бир белгилеринин жоголушуна сөзсүз алып 
келбей койгон эмес. Түрк кагандарынын көз карашында бул чоң коркунучтуу көрүнүш 
болгон. Ушуга байланыштуу Күл-Тегин менен Билге хандын эстелик жазууларындагы 
алардын өз кошуундарына кайрылган эң сонун сөздөрүн эске салам «Алтын, күмүш, 
дан жана жибекти кыйналып-кысталбай мынча көп берип жүргөн табгач элинин сөзү 
бал, белек-тартуулары жумшак  эле; бал сөзү, асыл белектери менен азгырып, (ыраак) 
калкты өзүнө (абдан) жакын кылды; жакын конгондон кийин «билимдүүлүктү» 
үйрөнүштү». 

Эстүү, билги кишини буза албас; бир киши жаңылса, көп журт  тукумуна чейин 
кетер (жоголор) элең, таттуу сөзүнө, асыл тартуусуна алданып, көп түрк эли өлдү. Түрк 
эли бөлүнүп, түштүктөгү Чугай жыш түгүл, Тун жайыгына коноюн дедиңер, түрк эли, кээ 
бириңерге, бузуку кишилер мындай деп үйрөттү: «ыраак болсоңор начар дүнүйө 
(тартуу) берер, жакын консоң асыл белек берер», — деп... Билимсиз (билбес) киши ал 
сөзгө алынып (ишенип), жакын барып, көп киши өлдү. 

Ал жерге барсаң, түрк эли өлмөкчүсүң. Өтүкен жеринде отуруп, аркы-берки ысар 
(кербен) узатсаң, эч муңуң жок. Өтүкен жышында отурсаң, түбөлүк элиңди тутуп 
(башкарып) отурмакчысың, түрк эли ток (болмок). Ач арыксың, бирок бир тойсоң 
ачкалыкты ойлобойсуң»10. 

Бул тема жаңы эмес. Гуннулардын тушунда эле (б.з.ч. II к.) Лаошан Цзи-юй шанүйдү 
анын кеңешчиси Чжун-Синь-Юе кытай маданиятынын таасиринен сак болууну 
эскертип, мындай дейт: «Гуннулардын санын Кытайдын бир дубанын калкы менен да 
салыштырууга болбойт, бирок силер эң мыкты кийимдериңер менен тамак-ашыңар 
бар үчүн күчтүүсүңөр жана бул жагынан Кытайга көз каранды эмессиңер. Азыр шанүй 
сен өз салтыңды жээрип, кытай буюмдарын жакшы көрөсүң. Эгерде Кытай өз 
дүйнөсүнүн оңдон бирин эле жумшаса гуннулар бүт бойдон Хан үйү тарапка өтүп 
кетмек. Кытайдан жибек жана пахта кездемелер алып, андан кийим тиктирип, 
тикенектерди аралап чуркап көргүлө да, муну менен бул кийимдерден торко менен 
тери кийимдер артык экенин көрсөтөсүңөр. Кытайдан азык-түлүк алып, аны тамак-
ашка пайдаланбагыла, муну менен силер өзүңөрдүн быштагыңар менен сүтүңөрдүн 
артык экенин билдиресиңер»11. 

Мындан көрүнүп тургандай, б.з.ч. II к. эле кыргыздарга окшош чөйрөдө өзүнүн 
этностук өзгөчөлүктөрүн, адат-салтын жана турмуш-тиричилик жолун сактап калуу 
жөнүндө маселе коюлган. Бул тексттер элдин жалпылыгын данакерлеген өз 
алдынчалуу жашоо-турмуштун маанисин ачып көрсөтөт. 

Енисей кыргыздарынын согуштук жортуулдарынын мааниси көрсөтүлгөн 
экономикалык жагдай-шарттар менен эле бүтүп калбайт. Кыргыздардын Тянь-Шанга 
келиши да ошол жортуулдардын натыйжасы болгон. Бул VIII—X кылымдардагы 

9 Кара: С.В.Киселев. Древняя история Южной Сибири.М.,1951. 
10 ЗВО,т. XII, вып. 2—3, стр. 61—62. Сал.: С. Малов. Памятники древнетюркской письменности, стр. 34—
35. Текстин кыргызча котормосу төмөнкү эмгектен алынды: Сагалы Сыдыков жана Кадыралы Конкобаев. 
Байыркы түрк жазуусу (VII—X кк.) — Бишкек. КТМУ, 2001, 64-6. 
11 Н.Я. Бичурин. Көрс.чыг.,т. I, стр. 57—58. 



кыргыздардын тянь-шандык бутагы биротоло чыңалып алганда өзгөчө күч алган. 
Энисей кыргыздарынын Тянь-Шанга ооп келиши жөнүндөгү маалыматтарды эске 
саламын12. Кыргыздардын Тянь-Шанда пайда болушу б.з.ч. 49—47-жылдардагы Чжи-
Чжи шанүйдүн жүрүшү менен байланыштуу, ушул жолу кыргыздардын биринчи тобу 
Тянь-Шандын түндүк этектеринде (Талас өрөөнү) байырлап калган болучу. Б.з. III 
кылымында кытай булагы Вэйлио Жети-Суу аймагында гянь-гундардын 
(кыргыздардын) батыш бутагынын байырлап турганын белгилеген. Енисейдеги кыргыз 
жол башчысы Пицьсе Туньге Гинь (VII к.) Жети-Суунун түргөш жана карлук ак 
сөөктөрүнүн өкүлдөрү менен генеалогиялык жана никелик байланышта турган. Ошол 
эле мезгил үчүн Жети-Сууда енисейлик кыргыз руна жазуусунун жана енисейдегиге 
олуттуу даражада окшош келген материалдык маданияттын эстеликтеринин болгону 
мүнөздүү (Кочкор кенчи, ат жабдыктардын, кийимдин жана курал-жарактын 
жасалгалары). «Худуд ал-Алам» булагында жана Истахринин чыгармасында X 
кылымда кыргыздардын Тянь-Шанда жашап турганы жөнүндө айдан ачык 
маалыматтар бар, алсак «Худуд ал-Алам» Тянь-Шандан түндүктө «кыргыз ханынын 
шаары» бар экенин эскерет13. 

Бирок бул даректер кыргыз урууларынын акырындык менен Тянь-Шанда топ- толо 
бергенин белгилегени менен, бизге алардын мында, айрыкча моңгол дооруна чейин 
этностук жагынан да, маданий жана саясый жагынан да басымдуулук кылган деп 
айтууга негиз боло албайт. 

Ошол мезгилдеги Тянь-Шандагы эпикалык сюжеттерди, тилди, оймо-чиймени жана 
материалдык маданияттын эстеликтерин талдап, карап чыгуу, ошондой эле 
кыргыздардын азыркы этнографиясы алтай сюжеттери менен окшоштуктарды 
баарынан ачык чагылдырып турганын көрсөттү, бул болсо кыргыздардын Алтай менен 
Моңгол талаалары аркылуу келгенин айгинелейт. Жогоруда көрсөтүлгөн 
археологиялык жана жазма фактылардан башка да, бул сюжеттер «Манас» эпосунда 
ачык берилген; бул планда кыргыз этнонимикасы да олуттуу маалыматтарды бере 
алат, буга Н. Аристов да көңүл бурган14. VI—X кылымдарда кыргыздар «жолдуу 
бектердин» жетекчилиги менен Тянь-Шанга келе беришкени менен бул жерде өз 
мамлекетин түзүшкөн эмес. Тянь-Шанга келген енисей кыргыздары жолдо Алтай жана 
Борбор Азия уруулары менен аргындашып, этностук жат чөйрөгө аралашып, 
жергиликтүү тянь-шандык этностук жана мамлекеттик түзүлүштөргө маданий жана 
саясый көз карандылыкка кабылышкан. Байыркы мезгилде алар — усундар, 
кийинчерээк — батыш түрктөр, түргөштөр, карлуктар, биринчи кезекте согдулуктар 
болгон. Булардан башка уйгурлар, ягмалар, кара кытайлар жана башка этностук 
чөйрөлөр болгон. 

Тянь-шандык кыргыздардын тарыхы моңгол мезгилине чейин дал ушул чөйрөдө 
жана аны менен (биринчи кезекте, Орто Азиянын жана Чыгыш Түркстандын 
оазистеринин уруулары жана элдери менен) маданий байланышта өнүккөн. 
Енисейден келген аз сандагы кыргыз уруулары Тянь-Шандын көпчүлүк түпкү уруулары 
менен элдеринин таасири астында калышкан; булардын бир бөлүгү бир кыйла 
жогорку экономикалык жана саясый деңгээлде турган. Албетте, байыркы кыргыздар 
бул өлкөнүн көчмөн тургундары менен баарынан көбүрөөк жакын байланышта болгон. 

12 Кара: А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941. 
13 В. Бартольд. Худуд ал-Алам. Л.,1930; V.Minorsky. Hūdud al-Alâm. London, 1937, Указатели. 
14 Н. Аристов. Заметки от этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их 
численности. «Живая старина», в. III—IV, 1896. 



Жети-Сууда жана Тянь-Шандагы археологиялык изилдөөлөр15 бул аймакта б.з.ч. 11 
миң жылдыктан бери, айрыкча сак мезгилинен бери тарта болуп өткөн негизги 
этностук жана маданий окуяларды ачып берет. Биринчиден, бул, биз сак-усун деп атап 
жүргөн жергиликтүү этностук негиздин түзүлүшү болуп саналат, бул үстү кромлех 
түрүндө жабылган жарма бейиттерден турат. Экинчиден, Тянь-Шань урууларынын 
түштүк сибирлик этно-маданий чөйрө менен эч качан токтолбой тынымсыз жүрүп 
турган өз ара таасир берүүлөрүн айтсак болот; бул үстү дөңгөчтөр менен жабылган 
бейиттер жана эки камералуу бейиттер менен далилденет. Түштүк сибирлик 
байланыштар б.з.ч. II миң жылдыктан б.з. X к. чейинки мезгил бою байкалат. 
Үчүнчүдөн, б.з. башталыш чегинен бери тарта — борбор азиялык этностук компонент 
пайда болот, буга Тянь-Шандын катакомбалык маданияты таандык, бул уруулар 
тараган аймак негизинен азыркы кыргыз эли ээлеп турган аймак менен дал келет. 
Катакомбалык маданиятта өтө көп белгилердин кыргыз маданияты менен 
байланыштарын көрөбүз. Орто Азиянын катакомбалык маданиятынын келип чыгышы 
өтө татаал. Бул маданияттын ээлери, кыязы, гунну уруулар союзу болсо керек, алар 
Орто Азия менен Казакстандын сармат-алан жана башка уруулары тарабынан болгон 
күчтүү таасирге кабылышкан. Катакомбалар б.з. III—V кылымдарынан кечирээк болгон 
сайын, ал маданиятта борбор азиялык тектеги маданияттын элементтери ошончолук 
аз, сармат-алан маданиятынын белгилери ошончолук көп боло берет. Б.з. I миң 
жылдыгынын ортосунан бери тарта бул жакка орто азиялык эки суу аралыгынан, 
баарынан мурда, согдулуктардын келишине байланыштуу отурукташкан дыйканчылык 
маданияты менен жана кол өнөрчүлүктүн дүркүрөп өнүгүшү белгиленет. 

Көчмөн уруулар, аларда өндүрүштүн көптөгөн башка тармактары жок болгондуктан 
(айрыкча дыйканчылыктын) өздөрүнө жетишпеген башка керектүү нерселерди 
алмашуу иретинде же отурукташкан калк менен согуш жүргүзүү жолу менен алып 
турушкан, ошону менен эле бирге бул элдердин маданий өнөрчүлүгү менен да 
таанышкан. Алсак, согдулук өнөрчүлүк курулуш ишинде жана карапа өндүрүшүндө 
баарынан ачык көрүнөт. Батыш Тянь-Шанда согдулуктардын таасири менен бир 
катарда, Фергананын таасири да ургаалдуу жүргөн, бул жөнүндө Тянь-Шандагы шаар 
урандыларынын (Манакелди суусунун боюндагы Чалдыбар, Тогуз-Торо, Шырдакбек 
чеби, Кошой-Коргон ж.б.) курулуш техникалары жана маданий катмарларынан 
табылган буюмдар айтып турат. 

Тянь-Шань кыргыздарынын этногенезин аныктаган экинчи бир маанилүү шарт — 
тянь-шандык мамлекеттердин кыргыздардын үстүнөн жүргүзгөн саясый бийлиги 
болчу, алар — VI—VIII кылымдардагы Батыш түрк кагандыгы, VIII—X кылымдардагы 
карлук, XI—XII кылымдардагы карахандар, XII кылымдагы кара кытай мамлекеттери. 
Бизде баардык ушул мамлекеттер кыргыз мамлекеттери болгон деп айтууга эч кандай 
маалымат жок. Тескерисинче, кыргыздар бул мамлекеттерге баш ийип турган деп 
айтууга бардык негиздер бар. Бул мамлекеттер кыргыз урууларын бөлүп-жарып, 
ушундан улам байыркы кыргыздардын курамына (өзбектер менен казактагыдай) 
башка этностук компоненттер аралашкан, бул процесс XIII кылымда али аяктап бүтө 
эле болучу. Моңгол дооруна чейин мындай этностук аталыштардан кущу-гэшу, ну- 

15 Кара: А. Бернштам. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941; Археологический очерк 
Северной Киргизии, Фрунзе, 1941; Основные этапы истории культуры Семиречья Тянь-Шаня. Советская 
археология, т. XI, Л., 1949, Чуйская долина. МИА, 14, М. — Л., 1950. 



шиби-усун, төлөс ж.б.; моңгол доорунан кийин моңголдор, мөңгүш, кыпчак, найман, 
аргын ж.б. эскерип кетебиз16. 

Бул болсо кыргыз элинин куралып, калыптануусунун жүрүшү моңгол доорунан 
кийин да уланганын айгинелейт, кыргыз урууларынын курамына улам жаңы этнос- тук 
массалар кирип, алар өзүлөрү менен кошо кыргыздардын келечектеги улуттук 
маданиятына жаңы элементтерди ала келишкен. Дал мына ошондуктан кыргыздардын 
материалдык маданияты, искусствосу менен фольклору, байыркы кыргыз мотивдери 
менен бир катарда, акырында келип кыргыздыкы болуп калган маданий элементтерди 
да камтып турат. Кыргыз маданияты, анын көп түрдүү көрүнүштөрү менен чогуу 
алганда, кыргыздар XVI кылымда Тянь-Шанда айрым бир саясый роль ойной 
баштаганга чейин алардын курамына кандай этностук катмарлар келип кошулганын 
көрсөтөт. 

Кыргыз элинин куралып, калыптануусунун жүрүшүндө IX—X кылымдарда Тянь-
Шанга енисейлик кыргыздардын көп санда ооп келиши өзгөчө чоң мааниге ээ болгон. 
Дал X кылымда батыш авторлор моңгол доорунан кийин биротоло басымдуулук 
кылып калган кыргыз этностук топторун көрсөтө баштайт. Кыргыздар Тянь-Шандын 
тоолуу өрөөндөрүнүн тургундары жана көчмөн калк болгондуктан отурукташкан шаар 
калкына караганда, моңгол баскынчылыгынын соккусун жеңилирээк көтөрүшкөн. Алар 
бул аймакта ар түрдүү түрк элементтерин өзүнө сиңирип ала берген, анткени бул 
райондун иран тилдүү калкы — согдулуктар XI кылымда эле карлуктардын Жети-
Суусунда жуурулушуп кеткен, ал эми Фергана болсо VII кылымдын орто ченинен бери 
тарта «түрктөшө» баштайт, бул жөнүндө кытай жазма булактары жана эпиграфиялык 
материалдар айтып турат. Тянь-Шандын калкынын этностук курамы VI—VIII 
кылымдарда гана, айрыкча XI—XII кылымдарда аздыр-көптүр бир тектүү болуп калган 
эле, ошондон улам Тянь-Шань кыргыздарынын курамына мурда эле түрктөшүп кеткен 
иран тилдүү уруулар, мисалы, согдулуктар да кошулган. 

Биздин көз карашыбызча, Тянь-Шань кыргыздарынын этностук тарыхынын негизги 
этаптары мына ушулар. Булар Енисей кыргыздарынын этностук тарыхынан кескин 
айырмаланат. Енисейдегиге караганда тянь-шандык кыргыздардын социалдык-
экономикалык жана саясый тарыхы да башкачараак жүргөн. 

Кыргыздардын Тянь-Шанга ооп келиши акырындык менен жүргөн. Тарыхый бу- 
лактар эки негизги этапты бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет: б.з.ч. I к. жана б.з. VIII— 
X кк. Ооп келүүнүн үчүнчү этабы Тянь-Шанда кыргыздардын негизги этностук мас- сасы 
кара кытайлар менен моңголдордун тушунда толук калыптанып бүткөн мезгил деп 
болжолдосо болот. Арийне, кыргыздардын Тянь-Шанда ушундайча акырындык менен 
байыр алышынын жүрүшү бул аймакта мурда калыптанып калган социалдык- 
экономикалык мамилелерди түбүнөн тарта өзгөртүүгө алып келбей коймок эмес. 
Археологиялык изилдөөлөр кыргыз урууларын негизинен айылдык «көчмөн чөйрө» 
катарында мүнөздөгөндүктөн, алардын экономикасы менен социалдык түзүлүшү Тянь-
Шандын тарыхый өнүгүшүндө негизги уклад болгон деп айтуу күмөндүү болор эле. 
Мен тянь-шандык кыргыздардын тарыхын доорлорго бөлүүнү жалпы эле Тянь- 
Шандагы жана Жети-Суудагы тарыхый процессти доорлорго бөлүүнүн негизинде 
жүргүзүү керек деп ойлоймун. Доорлорго ушундайча бөлүүнү мен өзүмдүн тарыхый- 
археологиялык эмгектеримде аныктоого бир нече ирет аракеттендим. Жалпы жону- 

16 Кара: Н. Аристов. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей... «Живая старина», 
1896, вып. III—IV. 



нан ал негизинен XVIII кылымдарга чейинки мезгилди эске алганда төмөнкү негизги 
этаптардан турат. 

Биринчи этап — бул Тянь-Шандын кыргыздары Тянь-Шань жана Жети-Суунун, а 
мүмкүн тоолуу Фергана менен Алайдын сак-усун жана гунну уруулар союздарынын 
курамында, Орто Азиянын, биринчи кезекте Фергананын, Ташкен оазисинин, жарым-
жартылай Согду менен ортолук Сыр-Дарыянын мамлекеттик борборлорунун көчмөн 
аскердик-демократиялык чет-жакасы катарында жашап турган мезгил. Орто азиялык 
«антик дүйнөсүнүн» «эллин» жана кушан мезгилдериндеги кыргыздардын ролун дал 
ушул жагдайда кароо керек 

Экинчи этап — б.з. V—VI кк. Жети-Сууда өзүнүн отурукташкан дыйканчылык 
борборлору (Чу жана Талас) түзүлүп, буларга карата алганда байыркы кыргыз уруулары 
Тянь-Шандын башка көчмөн урууларынын арасында ошол эле көчмөн чет-жаканын 
ролун аткарып турат. 

Үчүнчү этап — феодалдык мезгил. Батыш түрк кагандыгында, түргөштөрдө, айрыкча 
VIII—X кылымдагы карлук мамлекетинде кыргыз урууларынын феодалдык өнүгүүнүн 
нугуна тартылуу процесси жүрөт. Бул процесс Тянь-Шань кыргыздарына караганда 
коомдук мамилелер жогору өнүккөнү шексиз болгон Енисейден кыргыз урууларынын 
жаңы топторунун ооп келишинин натыйжасында дагы күч алган. Кыргыз канынын 
(«кыргыз хан») шаары бар экендиги жөнүндөгү маалымат17, аймактык-жамааттык 
байланыштардын күч алышы, кыргыздардын түштүк жана түндүк аймактык топторунун 
түзүлүшү өнүгүп жаткан феодалдык мамилелердин негизинде жаңы этностук 
категорияга — элдүүлүккө мүнөздүү болгон айрым белгилер туруктуу боло баштаган 
деп болжолдорго негиз берет. Бул мамилелердин жетиштүү өнүкпөгөнү IX—X 
кылымдарды тянь-шандык кыргыздардын тарыхындагы алгачкы феодалдык мезгил 
жана Тянь-Шанда кыргыз элдүүлүгүнүн куралып, калыптанышынын биринчи этабы 
болгон деп айтууга негиз боло алат. 

Бул мезгилде кошуна элдердин мамлекеттик түзүлүштөрү кыргыздардын өз 
алдынча мамлекеттик өнүгүү жолуна жана алардын аймактык жактан жакындашуусуна 
тоскоолдук кылган. Енисей кыргыздарын айтпаганда да, кыргыздардын синьцзяндык, 
ферганалык жана тянь-шандык бутактары байланышпаган бойдон калган. Алардын 
жолунда кара кытайлар менен карахандардын феодалдык бытыранды мамлекеттери 
турган, буларда кыргыздар багыныңкы абалда болгон. Бул алардын тарыхынын 
төртүнчү этабын түзөт18. 

Бешинчи этап — эгерде XV—XVI кылымдарда кыргыздар өздөрүнүн көз каранды 
эместиги үчүн жигердүү күрөш жүргүзүп, өз эзүүчүлөрү тарабынан Мухаммед Хайдер 
айткандай «Могулистандын жапайы арстандары» деген атакка ээ болушкан болсо, 
Могулистан менен калмактардын бийлиги тянь-шандык жана Фергананын чет- 
жакаларындагы кыргыздардын бир бүтүн эл болуп чогуу өсүшүнө тоскоол болгон. 
Кыргыздардын отурукташкан дыйканчылык борборлордон обочо турушу, 
экономикалык жактан бүлүнүшү, саясый эзүү алардын патриархалдык түзүлүшүнүн 
ыдырашын да, феодалдык мамилелердин өнүгүшүн да кечеңдетип, жарым 

17 В. Бартольд. Худуд ал-Алам, 186 барак. 
18 Кыргыздардын синьцзяндык тобу таптакыр изилденген эмес, кыргыздар Синьцзянда жана Тибетке 
жакын аймактарда X кылымга чейин эле жашап турган. Тибет документтери төмөнкү эмгекте 
жарыяланган, кара: F.W.Thomas. JRAS, январь, 1927, стр. 55; октябрь 1927, 817; 1928, 96. Бул 
маалыматтар түштүк кыргыздардын тарыхы үчүн өзгөчө маанилүү. 



патриархалдык- жарым феодалдык мамилелердин убактылуу туруктуулугун камсыз 
кылган. 

Алтынчы этап. Кыргыздардын XVI кылымда Тянь-Шандан Синьцзянга көчүшү, Тянь-
Шандан XVII кылымда Ферганага ооп кетиши, алардын аймактык бир бүтүндүгүнүн 
бузулушу, кыргыз урууларынын тынымсыз бөлүнүп, бытырашы жана алардын ар 
башка бөлүктөрүнүн ар түрдүү мамлекеттердин карамагында калышы (Кокон, Кытай, 
Казак хандыктары) дагы башка уруулар менен аралашуусуна, экономикалык жана 
маданий жалпылыктын түзүлүү процессинин бузулушуна алып келген. XIX кылымдын 
орто ченинде кыргыздардын Орус мамлекетине каратып алынышына чейинки, 
айрыкча XVI—XVIII кылымдардагы мезгил — патриархалдык-феодалдык 
бытырандылыктын шартында кыргыздардын көз каранды эместик үчүн күрөшүү 
мезгили болуп саналат. Бул мезгилди Тарих и-Рашидиден (XVI к.) кытайлык Сиюй 
тучжи же Сиюй вэньцзяньлуга (XVIII к.) чейинки булактар жетишерлик ачык 
чагылдырат. 

XVIII кылымдын кытай булактары кыргыздардын уруулук бытырандылыгын 
көрсөтөт. Алар кыргыздардын батыш жана чыгыш (негизинен алардын адигине жана 
тагай болуп бөлүнүшүнө ылайык келген) бөлүнүшүн белгилешип, ошондой эле 
туруктуу согуштук-демократиялык салты бар болгон ички уруулук бөлүнүштөрүн да 
көрсөтүшөт. Сиюй вэньцзяньлу булагы мындайча кабарлайт: алардын «башчылары 
(цзюнь) би деп аталат. Айрым би-лер ондон жыйырмага чейин аманга (айылга) ээ, 
башкаларында отуз аман жана алардын кулу (кулан) деп аталган адамдары (жэнь) бар. 
Алар бардыгы буруттар деп аталышканы менен бийи бирөө эле эмес. Башчысынын 
(цзюнь) өзү ээлик кылган жери жана өз букаралары (мин) бар. Бардыгынын бийлиги 
бирдей жана бири-бирине көз каранды эмес (бусян). Би өлсө анын ордуна (башка) би, 
анын улуу же бир тууганы коюлат, башка адамдар анын ордун ээлей албайт»19. Кыязы, 
акыркы сөз уруу же урук ичинде бийликтин мураска өтүшүн мүнөздөсө керек, анткени 
чоң бирикмелерде жол башчынын бийлиги мураска өткөн эмес. Ушуга байланыштуу 
Сиюй тучжиден башка бир жерин келтиребиз. Текст мындай дейт: «Бардык ушул жол 
башчылар бири-бирине көз каранды эмес. Алар жыл сайын бир башчыны — аксакалды 
(чжан) шайлашат, ал жалпы башкаруу ишин жүргүзөт жана бардыгы ага баш ийишет. 
Аксакал (чжан) болгон башчы (тоу) Мамук-Кули деп аталат. Ал уруулардын (бу) 
башында убактылуу гана турат»20. 

Келтирилген фактылар В. Бартольд иран тилдүү жана түрк тилдүү адабияттардан 
келтирген кеңири белгилүү үзүндүлөрдөгү XVIII кылымда кыргыздар жарым 
патриархалдык-жарым феодалдык мамилелерден али чыга элек деген маалыматты эң 
эле ачык айгинелеп турат. Моңгол мезгилинен кийин көпкө сакталып калган 
патриархалдык- феодалдык бытырандылык кыргыз улуттук маданиятынын толук жана 
биротоло калыптанышына тоскоолдук кылган чечүүчү шарт болгон. XIX кылымда эле 
Ормон хан жоюуга аракеттенген бытырандылык — кыргыздардын эки миң жыл бою 
башка уруулар менен аргындашуусунун, алардын этностук бейнесинин туруксуз 
болушунун, кыргыздардын чөйрөсүнө башка этностук жана маданий элементтердин 
кирүү мүмкүнчүлүгүнүн дагы бир шарты болгон. Мына ушул шарттар тянь-шандык 
кыргыздардын этностук өзгөчөлүктөрүнүн мүнөздүү белгисин түзгөн жана бул алардын 
тарыхый өнүгүшүнүн өзгөчөлүгү менен түшүндүрүлөт. 

19 А. Н. Бернштам. Источники по истории киргизов XVIII в. Вопросы истории, 1946,11 — 12, стр. 128. 
20 А. Н. Бернштам. Источники по истории киргизов XVIII в. Вопросы истории, 1946,11—12, стр. 128. 



* * * 
Мен кыргыз элинин байыркы тарыхын жана этногенезинин урунттуу учурларын эң 

жалпы түрдө мүнөздөөгө аракеттендим, булар, кыргыздардын тянь-шандык бутагынын 
өнүгүшүнүн өзгөчөлүгүн түшүндүрүп бере алат деп ойлоймун. 

Азыркы Тянь-Шань кыргыздарынын куралышында енисей кыргыз уруулары негизги 
уютку болгону шексиз. Тянь-Шань кыргыздарынын енисейлик кыргыздардын ооп 
келишинин эсебинен гана эмес, ошондой эле кыргыздардын Тянь-Шандын көчмөн, 
бир жагынан, отурукташкан калкын өзүнө сиңирип алуунун эсебинен да өсүп отурган. 
Тянь-Шандын кыргыздарынын тарыхында көп нерселер элдердин ар түрдүү 
уруулардан, элдүүлүктөр менен расалардан куралып, калыптана тургандыгы 
жөнүндөгү маркстик концепциянын негизинде ачык түшүндүрүлөт. Мүнөздүү бир 
нерсе, Тянь-Шань менен Памир-Алайдын, б.а. кыргыздар жашаган аймактардын 
калкынын расалык курамы жөнүндөгү биздин азыркы билимдерибиз расалык 
типтердин өтө ар түрдүү экенин көрсөтүп турат. Тянь-Шань менен Жети-Суунун 
маданий өнүгүшүнүн белгилери андан да көбүрөөк ар түрдүү келет. Алсак, Жети-Сууда 
согдулук, сириялык, араб, руна, түрк, кытай, уйгур, санскрит ж.б. сыяктуу жазуулар бар 
болгону белгилүү. Материалдык маданияттын эстеликтеринде ар түрдүү тектеги 
көркөм салттардын жана кол өнөрчүлүктүн белгилери жетишерлик ачык байкалат, бул 
айрыкча курулуш ишинде, живописте, скульптурада, ошондой эле металлургия менен 
карапачылыкта да көбүрөөк көрүнөт. 

Тянь-Шань менен Жети-Суунун аборигендеринин көчмөн маданияты борбор 
азиялык жана түштүк сибирлик маданият менен өз ара карым-катнашта болгон 
жергиликтүү элементтерден түзүлгөн болсо, анда отурукташкан, айрыкча шаар 
маданияты жергиликтүү көчмөн жана отурукташкан орто азиялык (согдулук жана сыр-
дарыялык) маданият менен өз ара карым-катнаштын таасири астында түзүлгөн. 
Жергиликтүү көчмөн маданияттын көрүнүштөрү коло доорунан тартып б.з. X к. чейин, 
ал эми отурукташкан орто азиялык маданиятта б.з. V кылымынан X кылымга чейин 
өзгөчө байкаларлык. X к. кийин бул маданий аралашуулардын көп түрдүү көрүнүштөрү 
кескин кыскарып, Тянь-Шандын этно-маданий элементтеринде айырмачылык аз 
байкалып калган. Бул болсо, ушул мезгилден бери тарта, баарынан мурда көчмөн 
калктын арасында кыргыздардын маданиятынын мүнөздүү белгилери калыптана 
баштаган деп айтууга укук берет. Бирок X кылымда Тянь-Шанда кыргыз маданияты 
менен кыргыз уруулары биротоло калыптанып түзүлгөн кылым болуп саналбайт. 

Мына ушул айтылгандардын баары Тянь-Шандын элдери жана алардын 
маданияты кыргыз маданиятына таптакыр жат болгон дегендикпи? Менимче, андай 
эмес. Бул чөйрө кыргыз уруулары калыптанган чөйрө болгондуктан, сактардын, 
усундардын этностук топтору, гунну уруулар союзунун уруулары, карлуктар жана 
башкалар, алардын маданияты, тили, адат-салты кыргыз эли түзүлүп, калыптанган 
чөйрө жана компоненттери болгондуктан улам да алардын тарыхы кандайдыр бир 
даражада тянь-шандык кыргыздардын да тарыхы болгон. Дал мына ошондуктан 
тарыхчылар, кыргыз оймо-чиймесин, кыргыз фольклорун, кыргыз этнонимикасын 
талдап, изилдөөдө анын байыркы түпкү этностук уюткусу менен катар кыргыз эли 
куралган компоненттерди да иликтеп, аныктап чыгууга укуктуу. Бирок Тянь-Шандын 
тигил же бул байыркы эстеликтерин сактардыкы, усундардыкы, гуннулардыкы, 
согдулуктардыкы ж.б. деп атоо менен, биз аларды кыргыздыкы деп атай албайбыз, ал 
учурда Тянь-Шанда кыргыз маданияты калыптана элек болучу, ал эми сактар, усундар, 
гуннулар жана согдулуктар кыргыздардын гана эмес, башка элдердин да курамына 



кирген. Алардын маданиятын кыргыздыкы деп атабоо менен, биз бардык 
көрүнүштөрдү кыргыз элинин маданий мурасы деп толук укуктуулук менен айта 
алабыз. Кыргыз элдүүлүгү түзүлгөнгө чейин Тянь-Шандын кыргыз маданияты деп Тянь-
Шандагы енисейлик-кыргыз элементтеринин маданиятын эсептөө керек, бул маданият 
алгачкы орто кылымдардагы азырынча али аз санда болгон эстеликтерден улам 
белгилүү. 

Эгерде кыргыздарды кыргыз уруулары аралаш жашаган, бирге карым-катнашта 
болуп өнүккөн коомдук чөйрөдөн бөлүп сала турган болсок, анда кыргыз элинин 
куралып, калыптанышынын тарыхын аңдап-түшүнүү мүмкүн эмес. Кыргыз 
урууларынын көп-көп болуп ооп кетүүлөрүн, алардын көп жолу бытырандылыкка 
учурап, башка уруулар менен аралашуусун эсепке ала турган болсок, мындай карым-
катнаш үчүн мүмкүнчүлүк аларда өзгөчө зор болгонун моюнга албай коюуга болбойт. 
Кыргыз элинин куралып, калыптанышына таасирин тийгизген бардык түркүн түрдүү 
конкреттүү фактыларды эске алуу — тарыхый чындыкты калыбына келтирүүнүн 
милдеттүү шарты. 

 
КЫРГЫЗМРДЫН IX—X кк. ТЯНЬ-ШАНДА ПАЙДА БОЛУШУ 

ЖӨНҮНДӨ1 
(СЭ.1956,4,118-125-6.) 

Кыргызстандын маданияты менен «Манас» эпосун изилдөөчүлөрдүн алдында 
турган көптөгөн маселелердин ичинде эпостун аты аталган каармандын — Манас 
баатырдын ысымы жөнүндөгү маселе акыркы орунда турбайт. 

Биздин көз карашыбызча, эпикалык каармандын ысымы жөнүндөгү маселе 
кыргыздардын Тянь-Шанга ооп келиши (биз алардын массалык түрдө көчүп келүүсүн 
айтып жатабыз) жөнүндөгү маселе менен тыгыз байланыштуу. 

Биздин бул макалабыз жеке маселелерге — жаңы эки проблемага — 
кыргыздардын этногенезинде алтай урууларынын ролуна жана  кыргыздар Тянь-Шанга 
ооп келген мезгилдеги Чыгыш Түркстан урууларынын маанисине арналат. 

Адабиятта Манастын ысымы кыргыз тилиндеги ысым эместиги, ал эми Манастын 
өзү болсо ногой тегинен экени мурдатан эле айтылып жүрөт. 

Элдик эпикалык эстеликте эпостун элдин өз эркиндиги үчүн күрөшүн жетектеген 
каарманы бул элден башка тектеги адам, эң башкысы, ал каарман ошол элдин өзүнөн 
бир кыйла кечирээк жаралган деп болжолдоо кыйын. Мындай божомолдоо баягы эле 
байыркы Русь мамлекетинин жаралышы жөнүндөгү норман теориясынан келип 
чыккан идеологиянын өзүнчө бир көрүнүшү деп айтса болот, бул теория жаңы 
фактылардын негизинде жана  тарыхый процессти туура усулда кайра карап чыгуунун 
натыйжасында ташы талкан болгон. 

Маданияты жогору болгон кошуна-баскынчы менен өз ара тарыхый мамилелер 
«варягдардын чакырылышы» сыяктуу версияларды жаратпай коймок эмес, бирок иш 
жүзүндө, бул версиялар убактылуу гана маданий таасирлерге жана  бир кыйла өнүккөн 
кошунадан маданий таасирди кабыл алуунун ар кандай даражасына гана негизделген. 
Биздин темага келсек, «ногой» ононими Дешт-и-Кыпчактын батыш бөлүгүндө гана 
эмес, алыскы чыгышта да, XV к. үчүн гана эмес V кылымдын аяк чени үчүн да белгилүү. 
Б.з. IV—VI кылымдарында Моңголиядагы жужан (авар) кагандыгынын каганы 

1 Бул макаланы «Худуд ал-Алаллдан» ушул макала үчүн алынган текстти окуп, түзөтүп бергендиги үчүн М. 
М. Дьяконовго терең ыраазылык менен арнаймын. 



Дэулундун аталаш атасынын ысымы да ушундай болгон. Жужандар мамлекети — 
Борбор Азиянын байыркы моңгол мамлекети — Моңголия менен Алтайдын 
талааларын мекендеп, батышта Тянь-Шанга чейин жеткен. Эпостун каарманынын теги 
жөнүндөгү (жол берүүгө кыйын болгон) кечирээктеги версияны эсептен чыгарып 
салбай туруп, биз Манас төрөлүп өскөн Алтайда жана  ага канатташ аймактарда 
«ногой» этнониминин бар болушунун мүмкүндүгүнө көңүлдү бурабыз. Бул алтайлык 
санжыра Сагынбай Орозбаковдун тексти жөнүндө айтпаганда да, «Манас» эпосунун 
эртерээктеги (радловдук) версиясынан белгилүү болгон. Сагынбай Орозбаковдун 
тексттериндеги тарыхый күбөлөр бир кыйла күмөндүү келет, анткени эпостун бул 
вариантында жазма адабияттагыга мүнөздүү тексттер өтө көп. 

Манас ысымы кыргыз ономастикасында жок, ал эпосто гана учурайт. 
Бул ысым келип чыккан башат кайда? Адегенде буга жоопту ысымдын таралышын 

иликтеп отуруп, негизинен топонимикадан табууга аракеттеништи (Азиз Ниалло). Бул 
аракет изилдөөчүлөрдү Тянь-Шандын түштүк-чыгыш боорлорундагы Манас суусунан 
«Манас» деген топонимикалык аталыш кезиге турган Түндүк Кавказга, түндүк-чыгыш 
Индиядагы, башаты Бутанда болгон (Камарупанын батышындагы) Манас суусуна 
(Брахмапутранын бир куймасы) алып келген. 

Бирок «Манас» сөзүнүн географиялык аталыш катарында таралышы анын келип 
чыгышын түшүндүрүп бере алмак эмес, анын үстүнө бул изилдөөлөр көрсөтүлгөн 
окшоштуктардын даталарын белгилөөгө таянган эмес, демек, анын келип чыгышын 
түшүндүрүү үчүн эч кандай маалымат да бере алмак эмес. Башка бир жол 
«этимологиялык» жол болгон: мында сөздүн символдук маанисин табууга 

аракеттенишкен (арабча жазылган  сөзүнүн сандык семантика), бирок бул да эч 
кандай натыйжага алып келген эмес. «Манас» ысымын тарыхый ысымдар жана 
этнонимдер менен байланыштырууга да аракеттеништи (П. Н. Берковдун сунушу: 
индиялык Ману2, калмактын мангысы ж.д.у.с.). Тарыхый таяныч болбосо мындай куру 
салыштыруулар натыйжа бербейт жана ысымдын келип чыгышын да түшүндүрө 
албайт. 

Өз учурунда биз да Манас ысымын сириялык Мани — «устат» гезр, «жол башчы» 
деген сөздөн алып чыгууну сунуш эткен элек, муну кыргыздардын арасында бул титул-
ысымдын бар экенин Борбор Азияда VIII кылымдан бери тарта эле манихейчиликтин 
кеңири таралышы менен түшүндүргөнбүз. Манихейчиликтин кыргыздарга таасири — 
Сужидеги (Моңголия, Селенга) жазуу менен, сириялык «мар» — «устат», «насаатчы»3 
деген термин менен белгиленген, бул сөздөр манихей адабиятында чоң мааниге ээ 
болгон.4 

Шаванн менен Пеллионун5, Проспер Альфарик6 менен Гренардын7 эмгектери Бор- 
бор Азияда манихейчиликтин кеңири тараганын айгинелеп турат, ал эми Борбор 

2 Кошумча белгилеп кете турган нерсе, Ману мыйзамдарында «Манас» термини бир нече жолу жолугат, 
мисалы, «акыл» (гл. 12, § 4) «ички туюм-сезим» (гл 1, § 14), «ички орган» (гл 1, § 92). Кара: С. 
Д.Эльманович. Законы Ману. «Труды Общества русских ориенталистов», М-СПб., 1913. 
3 G.Ramstedt. Zwei Uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei. «Journal de la Société Finno - 
Ougrienne». Helsinki, 1913. 
4 A. Le Coq. Türkische Manichaica aus Chotscho. I: Anhang zu der Abhandlung. «Sitzungsberichte der 
Preussischen Akademie der Wissenchaften », 1911. Berlin, 1912.,F.Müller. Handschriftreste in Estrangelo Schrift 
aus Turfan. Chinesisch-Turkestanische Abhandlungen. « Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der 
Wissenchaften », 1904,5. 54. 
5 Ed. Chavannes et P.Prlliot. Un traité manichéen retrouvé en Chine «Journal Asiatique». 1911, novembre, 
decembre, 1913, mars, avril. 



Азиянын элдеринин эпикалык баяндарынын сюжеттерин манихей легендалары менен 
салыштырып чыгуу Гренардын эмгегине таандык. Борбор азиялык элдердин 
кыргыздардын эпикалык үчилтигине кошкон салымы ушунчалык ачык болгондуктан, 
мурда эле Радлов белгилегендей, өзгөчө Өгүз-каган (Огуз каган) жөнүндөгү циклге 
карата алганда «манас таануучулар» тарабынан каршылык туудура койбос8. Булардан 
кийин «манас таануучулар» тарабынан негизсиз унутулган бул («Манас» эпосунун 
моңгол жана калмак эпикалык баяндары менен байланышы жөнүндө маселе 
академик Б. Я. Владимирцов тарабынан кайрадан көтөрүлгөн болучу9. Бир аз мурда 
бул ой Котвич тарабынан да кайрадан айтылып, толук иштелип чыккан10. 

Манас ысымынын генезиси жөнүндөгү өзүбүздүн сунушубузду алып таштабай 
туруп11, биз бул макалыбызда маселенин экинчи жагына — бул ысымдын 
документалдуу түрдө биринчи жолу пайда болгондугуна кайрылабыз. 

В. В. Бартольд12 тарабынан 1930-ж. эле басылып чыккан, автору белгисиз, X 
кылымдын акырындагы кол жазма — «Худуд ал-Аламда» — изилдөөчүлөрдүн көз 
жаздымында калган жана талданып-каралбаган бир маанилүү жери бар эле. Бул кол 
жазмага берилген индексте, 44-бетинде В. Бартольд түп нускада үч жолу эскерилген 

арабча  деген географиялык аталышты берет. 
1937-ж. В. Минорский бул тексттин англисче таржымалын басып чыгарып, аны 

толук эскертүүлөр менен жабдыйт. Ал кырка тоонун, туурараагы меридионалдык 
багытта түштүктөн түндүккө, Тибеттен кыргыз Ала-Тоосуна чейин созулуп жаткан тоо 
түйүндөрүнүн аталышы болгон «Маниса» сөзүнө13 түшүндүрмө берет. 

Түп нускада бул тоо кыркасы жөнүндө маалымат бар. 
«3. Бул тоолордун бир бурчунан (Сарандиб) Хиндустан бүтүп, Чинистан башталган 

жердеги орто аралыкта биринчи чектерге канатташ турган башка тоолор башталат. 
Аларды Маниса тоосу деп аташат. Ал түндүк багытка Хиндустандын жери бүтүп Тибет 
жери башталган жерге чейин созулат. Ал (экинчи тарабынан) түндүк багытта Тибет 
менен Кытайдын ортосунан Тибетке тийиштүү болгон Ранг-ронгдун четки четине чейин 
уланат. Ал батыш тарабынан Кытай менен Тибетке таандык Назран өлкөсүнүн 
ортосунан өтүп, түндүк-батыш багытта Тибеттин эң четки чектерине чейин жетип, 
андан ары Тусмат менен Чинанын14 чектериндеги аралык аркылуу Чинистандын 
бүткөн жериндеги чөлдү этектей кетип, Мавераннахр (šahr) дубаны менен Түркстан 
дубанынын ортосунан өтүп, Тараз менен Шелжинин чектерине (Hudud) чейин жетет 
да, бул жерден адырлар эки тарапка бөлүнүп кетет. 

6 Prosper Alfaric. Les Écriitures Manichéennes. Paris,1918. 
7 F.Grenar. La Légende de Satok Boghra Khan et l´histoire. «Journal Asiatigue» 1900,т. XV, IX série. 
8 W.Radloff. Proben der Volkslitteratur der nördlischen Türkischen Stämme, 1866, Т. V. 
9 Б. Я.Владимирцов. Моңголо-ойротский героический эпос Жыйнак «Всемирная литература», М, 1923. 
стр.19. 
10 Бул маселе боюнча Котвичтин пикири акад. С. А. Козин тарабынан жарыяланат. 
11 Сал.: А. Бернштам. Эпоха возникновения великого киргизского героического эпоса «Манас». Альманах 
«Киргизстан». Фрунзе, 1946; А. К. Боровков. О народности киргизского эпоса «Манас»; Л. И. Климович. Об 
изучении эпоса «Манас». Альманах «Дружба народов», 1952, № 5, стр. 230—265; О. Резник. 
«Киргизстан». «Советская книга», 1946, № 10—11, стр.107—111;Л. Климович. «Манас». Киргизский эпос 
Великий поход,стр. 90—96;«Советская книга», 1946, № 12; С. Малов. «Манас». Киргизский эпос. Великий 
поход. «Известия АН СССР», отд. литературы и языка, 1947, т. IV. вып. 2, стр. 171. 
12 В. Бартольд. Худуд ал-Алам. Л, 1930. 
13 V.Minorski. Hūdud al´-Alam. Lodon, 1937. 
14 Хотан болсо керек — А. Б. 



4. Бирок Хиндустандын чеги бүтүп, Тибет башталган жерде Манисанын узундугу 
50 фарсах болгон тармактары башталып, чыгыштан Чинистанга кетет. Ал жактан, 
Тибеттин чеги бүткөн жерде дагы көп тармактанып, чыгышка жана  батышка тарайт. 

Ал эми Мавераннахрдын аймагында дагы көп тармактанат да, ар бир тармак дагы 
өзүнчө тармактарга бөлүнөт. Бул тармактар Мавераннахрдын бардык аймактарына 
тарайт. Бул тармактарда күмүш, алтын кендери бар, ошондой эле коргошун, темир 
жана  башка кендер мол. 

5. Чинистан провинциясында бири-биринен бөлүнүп турган, кичинеси жана  чоңу 
болуп 18 тоо кыркасы бар. Алардын ар биринде айрым тоо кыркалары ар түрдүү 
тарапка созулуп жатат. Алардын 14үндө алтын кени бар. 

6. Андан ары тогуз-огуз түрктөрүнүн алыскы чектериндеги башка тоо кыркалары 
Кытайдын чегине жетет. Узундугу 40 фарсах келген тоо бар, аны Тафкан деп аташат. 

7. Ошентип, Тафкан тоосунун катарында, тогуз-огуздардын өлкөсүндө тоо батыш 
тарапка багыт алып, тогуз-огуздар менен ягмалардын ортосун бөлүп өтөт, ал жерде 
боз үйлүү конуштар бар (Khatgob), ал боз үйлөр Маниса тоосунун этегине чейин жетет. 

Хулан-гун суусуна жакын турган тоолор Играж-Арт деп аталып, бул тоолордун 
көптөгөн аталыштары бар, анткени тоолордун ар бир тармагы аларга жакын турган 
тигил же бул өлкөнүн аты менен аталат (nahuat). 

8. Башка тоолор Ысык-Көлдөгү тогуз-огуздардын чектери башталган жеринен ары 
тарап, тухсилер менен карлуктардын жери бүткөн ченден ары уланып, ал жерден 
тоолор бурулуп, алардын айрым тармактары кыргыз урууларынын өлкөсүн көздөй 
кетет. Бул тоолор Тулас деп аталат, ал тоолордо кара суусарлар (samur), боз тыйын 
чычкандар (sanjub) жана мускус алынуучу кийиктер көп, кыргыз өлкөсүнө чейин 
созулуп жаткан бул өлкөлөрдө мускус кийиктери (хуту), боз тыйын чычкандар жана 
кара суусарлар бар».15 

Дагы бир айрым маалыматтарда келтирилген «Суулар жөнүндө» деген бөлүмүндө 
Кисау суусу чыгышта Маниса тоолорунан башталып, Тибетке жетери көрсөтүлөт. 
Акырында Хатлам (Нарын) суусу жөнүндө жазганда анын Маниса тоосунда экени 
көрсөтүлүп, ал карлуктардын жеринин чеги (var) ягма Хатлам (Кетмен-Төбө) жери 
экени айтылат. Андан ары ал суу коңшу Папага чейин жетип, Өзгөн суусуна (Кара- 
Дарыяга) куят. 

Жогоруда келтирилген текстти талдап көрөлү. Маниса деп аталган эң зор тоо 
кыркаларынын багытын байкап билүү анчалык кыйын эмес. Бул текстке берген 
комментарийинде В. Минорский адилеттүү белгилегендей, сөз байыркы географтар 
Малай архипелагы жана Цейлон менен байланыштырып жүрүшкөн, күчтүү 
бүктөлүүдөн улам көтөрүлүп чыккан тоо жөнүндө болуп жатат. Бул тоо кыркалары беш 
бөлүккө бөлүнөт. Биринчи бөлүгү, түштүк чек арадан башталып Тибетке чейин жетип, 
Сарандиб деп аталган. Андан ары Манисанын тоо тармактары кетет. Маниса тоо 
кыркасынын биринчи үзүгү Тибеттин түштүк-чыгышын бойлой кетет; экинчиси, 
түштүктөн-түндүккө карай созулуп, биз аны болжол менен «Н. Зван» деп атайбыз, ал 
Нань-шанга туура келет. Ал Гань-Суну Күкү-Нор менен Цайдамдан бөлүп турат; үчүнчү 
бөлүгү — Тусмат, Алтын-Таг жана Куэнь-Лунь, булар Тибетти Такла-Макан чөлүнөн 
бөлүп турат; төртүнчүсү — батыш (ферганалык) жана түндүк (Тянь-Шань) тоо 
кыркаларын түзөт, ага Кыргыз Ала-Тоосу кошулат. Борбордук жана чыгыш Тянь-Шань 

15 V.Minorski. Указ. соч., стр. 60—61, 70, 73. 



Маниса тоо кыркаларынын тармактары. Тафкан — Чыгыш Тянь-Шанга, Играж-Арт — 
Борбордук Тянь-Шанга туура келет. 

Хулан-гун суусу Музарт, Хатлам суулары жана биз жогоруда көрсөткөндөй, Нарын 
суусу (Кетмен-Төбөдө) сыяктуу эле Тарим алабына тийиштүү. Маниса тоо кыркасынын 
түндүк бөлүгүн тогуз-огуз уруулары, б.а. Жети-Суу менен Тянь-Шандын уруулары — 
уйгурлар, ягмалар, тухсилер, карлуктар мекендеп турушкан. Кыргыздардын түпкү 
өлкөсү Ысык-Көлдү курчап турган тоолордон түндүк-чыгышта орун алган. 

Бирок, өтө бир кызык нерсе, бул текстте, Таласты мекендеп турган уруулар менен 
катар Жети-Сууну мекендеген кыргыз уруулары да эскерилет. Кыргыздардын бул 
аймакта жашап турганы «Худуд ал-Аламдын» башка жерлеринде да белгиленет, 
мында кыргыздар менен тогуз-огуздар кошуна уруулар экени16, ошондой эле түндүк 
менен чыгышта кыргыздар менен кимактар Ертиш бойлору менен чектешери бир нече 
ирет эскерилет. Кыргыздар жашап турган негизги жерлер жөнүндө жазганда алардын 
чеги чыгышта Кытайга жана Чыгыш Деңизге чейин жетери, түштүгүндө — тогуз-
огуздар, бир аз карлуктар, батышта — кимактар, түндүгүнөн ээн жер менен чектешери 
көрсөтүлөт. Тогуз-огуздардын акими отурган карлуктардын бир шаары Пенчулду  
(Вэнь-Су — азыркы аталышы Үч-Турпан) «азыр кыргыздар ээлеп алган» деп билдирет 
булак (98-6). Кыргыздар менен түндүктө чигилдер чектешет, алар чигилдерден 
өндүрүлгөн продуктуларды алып турган; чигилдер болсо Ысык-Көлдүн аймагында 
жашаган. Дагы бир маанилүү маалымат бул: чүйлүк жана кеминдик тухсилер — 
көчмөндөр жана дыйкандар. Алар батышта кыргыздардын тобу менен чектешип турат. 
Акырында келип, булакта көрсөтүлгөн акыркы маанилүү маалыматта Qrqrkhan шаары 
ченде «кимактар байырлаган дагы бир жер бар, алардын адат-салты 
кыргыздыкындай» деп айтылат. Бул шаардын (же дубандын) так ордун аныктоо 
азырынча мүмкүн эмес, бирок анын Жети-Сууда экени шексиз. Мына ушул 
маалыматтардан көрүнүп тургандай, айрыкча Гардизинин маалыматтары менен 
салыштыра алганда, кыргыздар Енисейден башка да Алтайда, Чыгыш Түркстанда 
(Пенчул), Жети-сууда, Чүй өрөөнүндө тухсилер менен чигилдердин ортосунда, Таласта 
жана Жети-Суунун түндүгүндө кимактардын талааларында жашап турушкан. В. 
Бартольддун кол жазмасындагы  ды эске алып, биз Qrqrkhan шаарын «кыргыз 
хан» деп окуйбуз. 

Ошентип Енисей менен Алтайдан башка да кыргыздардын айрым топтору дагы үч 
жерде байырлап турушкан, алар: Жети-Суунун өзү жана ага жакын жаткан түштүк- 
чыгыш жана түндүк аймактар. Бул маалыматтар жалгыз эмес. Кытай булагы «Вэйлио» 
кыргыз-гэгундарды Жети-Суунун түндүгүнө жайгаштырганын эске салабыз.17 В. 
Бартольд кытай жылнамаачысынын18 жаңылыштыгы болсо керек деп эсептеген бул 
маалыматтар азыр «Худуд ал-Аламдын» текстинде бул райондо кимактардын кыргыз 
тобу жашайт деген көрсөтмөсү менен ырасталып отурат. Илимде али пайдаланыла 
элек фактыларды эске салабыз: VIII кылымдын акырына — IX кылымдын башына 
таандык болгон, Лоб-Нордогу чыгыш түркстандык сактардын аймагынан табылган 
тибеттик документтерде кыргыздар жөнүндө айтылат19; Дантохундагы (Тибеттин 
этектериндеги аймак) сактардын борборуна чабуул койгон кыргыздарды эскерип 

16 V.Minorski. Көрс чыг., стр. 53, 62, 80, 82, 84. 
17 А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941, 
18 В. Бартольд. Киргизы (исторический очерк). Фрунзе, 1942, стр. 16 
19 F.W.Thomas. Tibetans documents concerning Chinese Turkestan. 11, « Journal of the royal Asiatic society», 
1928. р. 96. 



кетебиз20. 724-ж чендеги тибеттик хроникалар Күкү-Нордун түндүгүндө жана Тибеттин 
түндүк-чыгышында, Хаза жергесиндеги туюхунь урууларынын арасында кыргыздар 
жашаганын белгилейт21, демек, чыгыш түркстандык кыргыздар бул райондо кокустан 
пайда болгон эмес, алар байыртадан эле жашап турган уруулардын тобу катарында 
чыгат. Ошондой эле, Тянь-Шанда кыргыздардын байырлашуусунун биринчи жана 
экинчи этаптары жөнүндөгү биздин корутундубузду эстейли, акырында келип, X 
кылымдын автору Истахринин алар жөнүндөгү маалыматтарын эске салалык. В. 
Бартольд бул фактыларды жарым-жартылай гана эске алган, азыр келтирилген тибет 
булактарынын маалыматтары ага белгисиз бойдон калган, ошондой болсо да, ал 
«кыргыздар өздөрүнүн улуу державалык доорунда өз ээликтерин түштүк-батыш 
тарапка бир канча кеңейткенин....» моюнга алууга аргасыз болгон.22 Ушуга эле окшош 
пикирди В. В. Бартольд бир кыйла мурдараак айткан, ал мындай деген: «эми (VIII—IX к. 
— А. Б.) кыргыздар тогуз-огуздарга каршы карлуктар менен бирдикте чыгып Жети-
Суунун бир бөлүгүн, өздөрүнүн азыркы мекенин ээлеп алышты23». 

В. В. Бартольд кыргыздардын Тянь-Шанда пайда болушун X кылымга гана таандык 
кылат да, кыргыздар, атап айтканда, Пенчулдан (Үч Турпандан) ошол эле X кылымда 
кетүүгө аргасыз болушкан деп болжолдойт. Алсак, Пенчулду кыргыздардын ээлеп 
алышы жөнүндө мындай дейт: «бул кабар автордун мезгилине таандык боло 
койбостур; муну IX кылымдын аягындагы, X кылымдын башындагы кыргыз улуу 
державасынын мезгилине таандык кылууга болот; ал Ибн Хордадбектегидей; ошондой 
эле, Жейханидегидей болушу мүмкүн»24. Бирок эгерде, чындыгында эле, X кылымдын 
ортосуна жакын ченде кыргыздардын күч-кубаттуулугу төмөндөй баштаган болсо, анда 
бул аймактарда, б.а. Чыгыш Түркстан менен Жети-Сууда кыргыздардын жашап туруу 
мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт; анткени кыргыздар алда качантан бери эле Тибеттен 
Дешт-и-Кыпчакка чейин созулуп, Маниса деп аталган тоо кыркаларын бойлой чачылып 
жаткан аймак менен тааныш болушкан. Алар залкар тоо кыркаларынын жергиликтүү 
аталышын билбей коймок эмес, бул тоолордун бийик чокуларынын бири Музтагата 
синьцзяндык жана памирлик кыргыздардын сыйынт жайы болуп саналат. Ушул 
аталыш IX кылымда кыргыздардын күрөшүнө жол башчылык кылган кыргыз 
баатырынын ысымына негиз болушу мүмкүн. Бул кыргыз жол башчысы, жүрүштөрдүн 
енисейлик этабында, биздин пикирибиз боюнча, Яглакар деп аталган.25 Мындай лакап-
ысым кыргыздардын батыш тобунун арасында баатырды, кыргыздар өздөрү этек-
жакалай мекендеп жашаган ошол кубаттуу, залкар тоо менен салыштыруусунун 
натыйжасында пайда болушу да ыктымал 

Экинчи маселе — Манис аталышынын келип чыгышы жөнүндө. Бул аймак жөнүндө 
бир аз маалыматтарды камтып тургандарын эске албаганда, кечирээктеги мусулман 
булактарында бул аталыш белгилүү эмес. Манис (Манас) деген ат манихейчилер 
тарабынан коюлушу мүмкүн, Чыгыш Түркстан менен Жети-Суу алардын окуусу тараган 
аймактар болгон. Ал окуу көпкө дейре жоголгон эмес; манихейчиликтин төмөндөшү — 
Манис аталышы тараган аймактардын чектерин гана тарыткан. Бул сөздүн маани-
маңызына үңүлбөй, үстүртөн караган кыргыздар бул ысымды өздөрүнүн эпосунда 

20 Ошондо эле, 1927, октябрь, стр 817. 
21 Ошондо эле, 1927, январь стр. 55. 
22 В. Бартольд. Киргизы, стр. 32. 
23 В. Бартольд. Очерк истории Семиречья. Фрунзе, 1943, стр 24—25. 
24 В. Бартольд.Худуд ал-Алам, стр. 22 
25 Кара: А. Н. Бернштам. Эпоха возникновения великого киргизского героического эпоса «Манас»; С. 
Малов. «Манас». Киргизский эпос Великий поход. 



сактап калса керек. Ал аталыш топонимикада да сакталып калган, мисалы, XVII 
кылымда «Манасе»  деген аталыш менен кытайларга да белгилүү болгон 
Чыгыш Түркстандагы оазистердин биринин аталышында, баарынан мурда, Чаткал 
менен Таластын чек арасындагы Манас тоосунун аталышында сакталып калган. 

Бирок Манис тоо кыркасынын аталышы X кылымдан кийин учурабай калганы анык. 
Эгерде ал аталыш ырасында эле манихей тегиндеги сөз болсо, анда анын жок болуп 
кеткени түшүнүктүү болор эле, анткени карахандар бийлигинин орношуна 
байланыштуу XI кылымдын башынан тарта исламдын кеңири таралышы өзүнөн 
мурдагы «еретикалык» маанидеги аталышты сүрүп чыгарбай коймок эмес. 

В. В. Бартольд «Худуд ал-Аламды» мезгили боюнча X кылымдын башы ченден кеч 
эмес мезгилдеги булактарга, туурасы IX кылымга таандык кылганын эске алсак, анда 
эмне үчүн, «Худуд ал-Аламдын» ысымы белгисиз авторунан жүз жыл кийин жазган XI 
кылымдын автору Махмуд Кашкарлык бул аймактагы иштер менен окуялардан толук 
кабары бар болуп туруп, «Манис» терминин эскербегени түшүнүктүү болуп чыгат.26 Бул 
мезгилге чейин аталган термин, эң болбоду дегенде кеңири тарабай, бардык ушул 
кубаттуу, улуу «тоо меридианына» таандык болбой калган. Демек, бул термин X 
кылымдын ортосуна чейин гана өзгөчө мааниге ээ болуп тура алмак, ошондуктан дал 
ошол учурда ал көчмөн кыргыздардын көңүлүн өзүнө буруп, алар ал аталышты кыргыз 
жоокерчилигинин зор ийгилигин камсыз кылган өзүнүн жол башчысына лакап-ысым 
катарында ыйгарышкан. 

Ошол учурда кыргыздар Чыгыш Түркстанда, Гучен аймагындагы Бэйтин-Беш балык 
шаарын жаңы алганын белгилеп кетемин, ал шаар кийин аларга «Манас» эпосундагы 
Бэйжин деген ат менен белгилүү болгон. Кыргыздардын Синьзяндын башка райондору 
менен тааныш болгондугун алар өздөрүнун эпосунун персонаждары үчүн алардын 
топонимикалык аталыштарын пайдаланышканын далилдеп турат, мисалы Малгун, 
ж.д.у. 

Кыргыздар Манастын ысымын эпосто гана эмес топонимикада да сактоого 
аракеттенишкен, алар Чаткал менен Таластын чек арасындагы Манас тоосун, Чыгыш 
Түркстандагы Манас оазисин жана эпосто эскерилген башка жерлерди да Манастын 
аты менен аташкан, мисалы, Кенизек-Хатундун күмбөзүнүн Манас күмбөзү деп 
аталышы да ушундайча болгон. 

Көңүл бура турган бир нерсе, Манастын ысымы кыргыз этнонимдерине башат 
болгон эмес, бирок эпикалык ысымдар, С. М. Абрамзон27 көрсөткөндөй, 
этнонимдерде, мисалы, Манастын кырк чоросунун ысымдары көп жолугат. Казактарда 
гана тобукты уруусунун бир тайпасынын этностук аты Манас деп аталат28, мындан 
башка эч жерде учурабайт. 

Элдик баатыр Манас башка ысымдар менен да аталарын белгилейбиз, мисалы: 
Жаужигер, Серда, Ашырбек ж.б., бул аталыштар Чыгышта кеңири таралган эпитеттер 
болуп саналат (өзгөчө экинчиси менен үчүнчүсү). 

Маниса аталышын Манас ысымы менен нагыз лингвистикалык планда 
салыштырууга мүмкүнбү деген суроо туулушу ыктымал. Тарыхый-филологиялык, 
ошондой эле лингвистикалык да көз караштардан мындай салыштыруу мага мүмкүн 

26 Сал: K.Brockelmann. Mitteltürkischer Wortschatz. Leipzig, 1938. 
27 С. М. Абрамзон. К семантике киргизских этнонимов. Советская этнография, 1946, № 3, стр. 131. 
28 Н. А. Аристов. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их 
численности. СПб., 1897, «Живая старина», вып. III и IV, 1896, стр. 104. (өзүнчө көчүрмөсү). 



болчудай сыяктанат. «Худуд ал-Аламдын» автору өзү Чыныстанда болгон эмес, В. В. 
Бартольд болжолдогондой, бул чыгарманын текстти Ибн-Хордадбектин же 
Жейханинин чыгармаларына барып такалат, алар да бул аймактар жөнүндө жазганда 
бул жакка өздөрү келишпей маалымат берүүчүлөргө гана таянышкан. Бул маалымат 
берүүчүлөр аталышты кытайлаштырылган формада бериши мүмкүн. Кытай азыр да 
Синьцзяндагы Манас суусун Манасе деп, аягына е тамгасын кошуп атайт. Суффиксте 
«а» эмес кууш үндүү «и» нин болушу (Манисе), биздин пикирибиз боюнча манихейлик 
«Мани» ге туура келет жана манихей-уйгур тексттеринде эки түрдө жолугат, буга биз 
төмөнтө токтолобуз. Кууш үндүүлөрдүн ачык үндүүлөр менен өз ара алмашылышына 
Лекок да көңүл бурган, анын пикирин биз башка бир эмгегибизде эске алганбыз.29 

Кызыктуу бир нерсе, «Манас» ысымы эстеликтерде бизге X кылымдан баштап гана 
учурады. Жогоруда талдоого алынган «Манис» термининен башка да төмөнкүлөрдү 
белгилеп кетемин. 

X кылымдагы (981—983-жж), б.а. «Худуд ал-Алам» менен мезгилдеш («Худуд ал- 
Аламдын» тексти 982—983-жылдарда түзүлгөнүн эске саламын) кытай саякатчысы 
Ваньяньдэ Гаочанга (Турфан) келип, көргөндөрүн төмөнкүчө жазат: «жаз алды менен 
тургундар топ-топ болуп алышып, бул храмдарды (Турфанда — А.Б.) көрүү үчүн 
экскурсияга барышат. Бул атчан адамдар жаа жана жебе менен куралданышкан, алар 
жолдо жолуккандардын баарын денесин теше атып кете беришет, муну алар илдеттер- 
ден «арылтуу» деп аташат. Аларда империянын декреттеринин бир нече жыйнагы бар, 
алар кулпуланган сандыкта сакталат. Декреттердин бири Таң династиясынын 
императору Тайцзундун (627-жылдан 650-ж. чейин башкарган) колу менен жазылган. 
Ал Ма-ни-се деп аталган храмда, б.а. «Берметтер храмында» (санскрит боюнча — 
«Мани») сакталып, аны динчил перстер тейлешет, алар будда китептерин еретикалык 
китептер (вай-тао) деп аташат. 

XIV кылымдын Мадуанлиндин энциклопедиясынан Ст. Жюльен тарабынан 
которулган бул маалымат, Бретшнейдер30 көрсөткөндөй, кытай булагы «Суншиден» 
алынган, б.а. X кылымга таандык. 

Бул үзүндү биз үчүн өзгөчө кызыгууну туудурат, анткени ал Жюльен түшүнбөй 
калган «Манас» термининин манихейлик мүнөзүн ачык көрсөтүп турат. Анын катасын 
Пеллио менен Шаванн түзөтүшкөн.31 Ушуга байланыштуу бул термин Лекок тарабынан 
басылып чыккан, Хочжодогу манихейлик кол жазмада да бар экенин белгилебей 
коюуга да болбойт. 

Бул кол жазмалардын биринде manistanlar деген форма бар, Лекок буга Anfent-
Holstorien, б.а. «турак жайы» маанисиндеги «сыйынт жай» деген түшүнүк берет.32 Бул 
термин кошулган фраза манихей кол жазмасынын колофонунан алынган жана ал Каш, 
Яганкент, Ордукент жана Чигилкент шаарларынын, Аргу жана Талас урууларынын ээси 
Арслан Илтаргюг, алп Бургучан, алп Тархан Бегке арналган. Тарыхый ысымдын 

29 А. Бернштам.Квопросу обусунь || кушан итохарах.Советская этнография, 1947, №3, стр. 41—47. 
30 E.Bretschneider. Mediaeval Researchers from Eastern Asiatic Sources, «Trübner´s Oriental», 4,1.London, р. 
244. 
31 Ed. Chavannes et P.Pelliot. Көрс. чыг., 1913,стр.270.«Сунши» текстинде Гаочан өлкөсүндө «Монистер 

бар» б.а. Мони кумирниси (сал: «Сунши», гл. 490, л. 10а) жана иран монахтары ( босы сэн) 
бар деп айтылат. Ушул эле текст «Вэньсянь тункаодо» да (кара: гл. 336, л, 19а—196) кайталанат. 
32 A Le Coq. Көрс. чыг., стр. 29—30. Бул жерди которууга В. Банг кайрылат (W.Bang. Manichaeische 
Hymnen. «Le Museon. Revue d’Etudes Orientales », т. XXXVIII, 1925, р. 30—31). 



эскерилиши бул кол жазманы VIII кылымдын орто ченине, бул аймакта манихейлик 
үгүт башталган мезгилге таандык кылууга мүмкүндүк берди. 

Башка эскерүүлөр башка бир манихей келмелеринде камтылып турат, мисалы, 
кимдир бир Ялгун (Ябгу?) дегендин урматына окулган келмеде бар, муну Ф. Мюллер 
«Ванхуа» (Кытайдан) деп окууну сунуш кылат, ошондой эле Мани окуусун туткан (ni 
josaq) (Арслан Менгуга) кайрылган «manstar xirza» формасындагы башка бир келмеде 
да бар. Бул фразалар келме сөзү катары эсептелип, Лекок тарабынан которулган эмес. 
Мындай келме сөздөр башка тексттерде да, мисалы, тобо кылуу учурунда айтылуучу 
Хуастуанит33 келмесинде жолугат, бул болсо терминдин чоң мааниси бар экенинен 
кабар берет, кыргыздар мунун маанисине түшүнүшпөсө да, бул термин алардын 
көңүлүн өзүнө тартып, аны ысым катарында кабыл алышкандыр. 

Келтирилген мисалдардан көрүнүп тургандай, «Манас» термини манихей 
терминологиясына тиешелүү жана ал VIII—IX кылымдарда эле белгилүү болгон, ал эми 
X кылымда, узак убакытка созулбаса да, топонимикалык аталыш катарында кеңири 
тараган. Эмнеси болсо да VIII—X кылымдар үчүн биздин учурдагы «Манас» дайыма 
эле болгон эмес. «Си юй шуй дао ци» деп аталган, Сю Сун (лакап аты Син бо) 
тарабынан 1223-ж. түзүлгөн кытайлык географиялык чыгармада да Манас суусу Таң 
династиясы доорунда «Ли-и-дэ-цзянь» деп аталган.34 Бизге так белгилүү болгондой, 
атактуу Елюй Чу цайдын уулу, «Си-юйлу» чыгармасынын автору Елюй Си-лян 1261-ж. 
Жан-балыкка келет, ошол эле жылы жайында Манас суусунда болот.35 Эмнеси болсо 
да, ошол мезгилден тарта «Манас» термини кытайларга топоним катарында белгилүү 
болуп калат, бул Манас суусу эскерилген, XVIII кылымдын (1762-ж.) чыгармасы «Сиюй 
тучжи» тарабынан да ырасталат.36 Демек, «Худуд ал-Аламдагы» (В. В. Бартольддун 
болжолу боюнча IX кылымга таандык) эскерүүдөн бери тарта, б.а. X кылымдан биздин 
күнгө чейин «Манас» топоними жолуга берет, экинчи жагынан, X кылымга чейин бул 
термин манихейлердин касиеттүү диний буюмдарын жана сыйынт жайларын 
билдирген термин катары колдонулган. Ушундан келип, биздин пикирибизче, X 
кылымда бул аттын пайда болушунун жана таралышынын жолдору ачык болуп чыгат; 
X к. бул аймакта манихейчиликтин эң жогорку деңгээлде гүлдөп турган жана алда 
канча көп тараган мезгил болгон. Ошол учурда кыргыздардын Синьцзяндын калкы 
жана маданияты менен байланышы өзгөчө жандуу жүргөн. 

Көңүл бурууга татыктуу дагы бир жагдай бул, ошол учурдагы манихей 
тексттеринде, Енисейдеги кыргыз тексттериндей, бирок Моңголиянын руна 
тексттеринде белгисиз болгон бир катар жалпы терминдер бар, мисалы «кунчуй» 
термини37. Ошол эле манихей тексттеринде Саян-Көгмөн тоосу (кыргыздар мекендеген 
аймак) эскерилерин көрсөтүп кетебиз, бул тоо манихей-уйгур тексттеринде сыйынт тоо 

33 W.Radloff. Chuastuanit, das Bussgebet der Manichäer. St. Petersburg, 1909, текст — 5.3,4 ж.кб. котормосу 
— 5.15,16,17, ж.к.б. Мында келменин ар бир бөлүгүнүн акырында которууга мүмкүн эмес «Манистан 
хирза!» бар. Залемандын которууга аракет жасаганын сынга алып, Томсон (1912; 209) бул сөздү «The 
residence of the college of Taiguentan— «Тайгуньтан сыйынт жайы» — манихей өкүмдарынын жайы деп 
которот. В. Банг бул жайдын ыйык жай экенин баса белгилейт.  
34 Ed. Chavannes. Documents sur les Tou-kiue Occidentaux,СПб., 1903, стр. 12. 
35 «Юаньши», гл180, л 26. Эскертүүсүндө иероглиф  «се»  «сы» деп окулушу мүмкүн экени 
көрсөтүлөт. «Юаньшиде» топоним «Манас» азыркы кытайдын географиялык адабиятында кандай жазылса 
ошондой эле жазылган. Сал: мисалы, «Чжунго гу цзинь», стр. 1109; кара, дагы: E. Bretschneider . Көрс. 
чыг., т. I, стр. 110. 
36 «Циндан хуан юй Сиюйтучжи», гл. 21, л. 46. 
37 A Le Coq. Көрс. чыг., 1912, стр. 34. P.Pelliot. «Journal Asiatique», 1912 («Као Tsh´ang Qočo, Houo-Tcheou 
et Kara Khodja»). 



катарында чыгат38. Эгерде бул маалыматтар тексттин кыргыз тектүү экендигин 
ырастабаган күндө да, эң болбоду дегенде Синьцзяндагы кыргыздар менен 
уйгурлардын жергиликтүү маданий-тарыхый байланыштары жөнүндө ачык айтып 
турат. Бардык тарыхый далилдердин жыйындысын эске алып, ошол учурда 
кыргыздардын Синьцзянда байыр алып тургандыгы жөнүндө чечкиндүү айтууга болот. 

Синьцзяндын көрсөтүлгөн аймактарында көчмөн кыргыздар Манис — Манас өтө 
жогору ардакталган жана ушул ысым менен аталган залкар тоо кыркалары бар 
географиялык чөйрөгө бир кыйла даражада багыныңкы болгон. Бул болсо 
кыргыздардын өзүнүн философиялык системасы менен көчмөндөрдү өзүнө тарткан, 
шаманизмди зороастризм, христианчылык жана буддизм менен элдештирген 
манихейчилик менен жакын болгонун ырастайт. 

Акырында келип, бардык ушул келтирилген фактылар кыргыздардын түштүк да, 
түндүк да Тянь-Шанды мекендеп турганын далилдейт. Мурда адабияттарда 
келтирилген маалыматтар менен чогуу алганда, бул фактылар кыргыздардын тянь-
шандык бутагы X кылымга карата куралып, түзүлгөн деген болжолду шексиз түрдө 
ырастайт. Бул 1949-ж. биз тараптан Ала-мышык өзөнүндө табылган археологиялык 
материалдар менен да ырасталып отурат39. 
 
 
 
 

38 A Le Coq. Көрс. чыг., стр. 7. 
39 Кара: «Материалы и исследования по археологии СССР», т. 26, стр. 81 ж.к.б. 



БАЙЫРКЫ ОРТО АЗИЯНЫН КӨЧМӨН ЭАДЕРИНИН ТАРЫХЫ 
БОЮНЧА ТАЛАШ-ТАРТЫШ МАСЕЛЕЛЕР 

(КСИЭ, 1957, вып. XXVI, 18-21-6.) 
Орто Азиянын азыркы социалисттик улуттарынын ата-бабаларынын тарыхын 

калыбына келтирүү үчүн орто азиялык көчмөндөрдүн тарыхы өтө маанилүү. Орто Азия 
менен казак талааларынын байыркы тургундары — сактар, скифтер, гуннулар, 
хазарлар, печенегдер жана кыпчактар, моңголдорду айтпаганда да, Орто Азия менен 
байыркы Рустун тарыхына зор таасир тийгизген. 

1951-ж. Фрунзеде, 19 54-ж. Ташкенде өткөн илимий сессиялар бул элдердин 
тарыхынын айрым бир маанилүү маселелерин тактап, С. П. Толстовдун 1934-ж. 
Ленинградда болуп өткөн илимий кеңешмеде жасаган «Көчмөн мал чарбачыл 
коомдордогу феодализм генезиси» деген докладынын негизги жоболорун ырастады. 

Орто Азия элдеринин тарыхын кайра калыбына келтирүү милдети 
изилдөөчүлөрдүн алдына: Орто Азиянын аймагында эмгектин биринчи коомдук 
бөлүнүшү качан пайда болгон жана ал орто азиялык элдердин турмушунда кандай 
өзгөрүүлөргө алып келген? — деген теориялык жактан маанилүү суроону койду. 

Малды жайытта багуу көчмөн мал чарбачылыкка өтүүнүн эң зарыл этабы болгон. 
Бул этап көчмөндөрдүн дыйкандардан бөлүнүү этабы, эмгектин биринчи коомдук 
бөлүнүшүнүн башталышы болуп саналат жана анын Орто Азиянын аймагында пайда 
болушун сак мезгилине таандык кыла алабыз. 

Орто Азиялык болмуштун шартында эмгектин биринчи жолку коомдук бөлүнүшүн 
малчы уруулардын варварлардын калган массасынан бөлүнүп чыгышы катарында 
эмес, көчмөндөрдүн дыйкандардан бөлүнүп чыгышы катарында түшүнүү керек, бул 
бир жагынан, сак уруулар союзунун тарап кетишинен, экинчи жагынан, Орто Азияда эң 
байыркы мамлекеттердин түзүлүшүнөн көрүнгөн. Башталышы сак-скиф мезгили менен 
белгиленген бул процесс гуннулардын тушунда толук аяктап бүтөт. 

Орто Азиянын шартында көчмөндөрдүн дыйкандардан бөлүнүшү коомдун 
кулдарга жана кул ээлөөчүлөргө бөлүнүшү менен бир мезгилде жүргөн. Иш жүзүндө 
бул эмгектин экинчи коомдук бөлүнүшүнүн башталышы, кол өнөрчүлүктүн 
дыйканчылыктан бөлүнүшү болгон. Демек Орто Азиянын аймагында эмгектин биринчи 
коомдук бөлүнүшү анын экинчи коомдук бөлүнүшү менен дал келген. 

Орто Азиянын тарыхын изилдеп-үйрөнүү үчүн, айрыкча байыркы мезгилде Орто 
Азияны мекендеген көчмөн элдердин тарыхы үчүн бул теориялык маселелер чоң 
мааниге ээ. 

С. П. Толстовдун Хорезмдеги (тазабагьяб маданияты), Б. 3. Гамбург менен Н. П. 
Горбунованын Ферганадагы (вадил маданияты), В. М. Массондун Мургабдын 
алабындагы, Я. Г. Гулямовдун Заравшандын төмөнкү агымындагы, А. Н. Бернштамдын 
Тянь-Шандын сыртындагы Арпа өрөөнүндө деңиз деңгээлинен 3200 м бийиктеги жаңы 
ачылыштары — андроновдуктардын б.з.ч. II миң жылдыктын аягы ченинен бери эле 
көчмөн турмуш өткөргөнүн көрсөттү. Алар талаалар менен дарыялардын 
жайылмаларынын гана тургундары болушпастан, дыйканчылык мүмкүн болбогон 
тоолордо да жашашкан. 

Андронов маданиятынын эстеликтеринин кеңири таралышы Ведаларга жана 
Авестанын географиясына ылайык андроновдуктар б.з.ч. II миң жылдыкта Индияны 
жеңип алган арийлер, б.а. «суук түндүктүн малчылары» болсо керек деген божомолду 
пайда кылат; алардын Индияны жеңип алганынын баардыгы, алардын ичинде Сикх 
менен Банержи да моюнга алышат. 



Сактардын мезгилинде, ат унаа катарында кеңири пайдаланыла баштаганда 
арийлердин басып кириши өзгөчө кулач жайган. Бул жөнүндө сак маданиятынын 
кеңири тараганы далил болуп турат. Анын таралышынын четки түндүк-чыгыш чек 
арасы Памир бейит коргондорунун маданияты болуп саналат, бул маданият батышта 
дээрлик Днепрге чейин жетип, түштүктө Ордос менен Памирге барып такалат, түштүк- 
батышында Кичи Азия менен Түштүк Закавказьеге чейин тарайт. Анауну 
«варварлардын жеңип алышы», мүмкүн, андроновдуктар менен сактардын басып 
киришинин натыйжасы болсо керек. 

Сактардын Памирде пайда болушу жана алардын маданиятынын түштүк-батышка 
кеткен изи алыскы, суук Орто Азиянын, «түбөлүк кар каптап жаткан тоолордун» 
өлкөсүнүн («Хара Березайти»), Орто Азиянын эң ири дарыялары Ардвисура жана 
Ранка, б.а Аму-Дарыя менен Сыр-Дарыя башталган жерден келген малчылар 
жөнүндөгү легендарлуу уламыштардын жаңырыгы болуп жүрбөсүн? Мындай божомол 
да андроновдуктар менен сактар — түндүктөн келип, Иранды, Афганстанды жана 
Түндүк Индияны жеңип алган арийлер болгон деген пикирдин тууралыгына айгине 
болгонсуйт. 

Ошентип, индоевропалык уруулардын — арийлердин басып киришинин эки 
этабын көрүүгө болот: 1) андронов этабы — бул археологиялык маалыматтар менен 
далилденген; 2) сак этабы — жылкыны унаа катарында кеңири пайдаланууга 
байланыштуу (жазма булактар менен археологиянын маалыматтары боюнча) басып 
кирүүлөрдүн уланышы жана күч алышы. 

Жана, акырында келип, арийлердин басып киришинин үчүнчү этабы жөнүндө 
айтууга болот. Бул — юечжи-тохарлар тарабынан б.з.ч 140-ж. Грек-Бактрия мамлекетин 
жеңип алган мезгил (негизинен жазма булактардын маалыматтары), бул мезгилде 
түндүк уруулар, сыягы, Сыр-Дарыя тараптан болсо керек, «меридиан боюнча өтүп 
барышып», акыркы жолу түндүк багытта сокку урушкан. Алардын жеңип алууларынын 
ийгилиги — Орто Азиядагы кул ээлөөчү мамлекеттерде (Бактрия, Хорезм ж.б.) таптык 
карама-каршылыктардын күч алышы менен шартталган. 

Арийлердин жеңип алууларынын проблемасына байланыштуу чыгыш иран 
урууларынын теги жөнүндө маселени да кароо керек Алардын түпкү ата-бабалары да 
ошол андроновдуктар менен сактар болушу толук ыктымал. Мунун пайдасына 
төмөнкүлөр айгине. Биринчиден, андронов уруулары — Орто Азиянын иран тилдүү 
уруулары — сактардын жана жарым-жартылай Түндүк Кавказ жана Кара Деңиз 
бойлорунун урууларынын ата-бабалары. Бул жөнүндө В. И. Абаевдин, В. С. 
Миллердин, Б. А. Граковтун эмгектери, ошондой эле О.А. Кривцова-Гракова (Алексеев 
шаар чалдыбары), С. С. Черников (Малая Красноярка), А. X. Маргулан (Борбордук 
Казакстан) тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөлөр далил боло алат. Экинчиден, 
андроновдук жана сак жеңип алуулары жана алардын жүрүштөрү андроновдуктар 
менен сактар Чыгыш Ирандын, Афганстандын жана Түндүк Индиянын жергиликтүү 
уруулары менен жуурулушкан уруулардын дал өзү деп болжолдоого аргасыз кылат. 
Үчүнчүдөн, азыркы илим чыгыш ирандыктардын келип чыгыш тегинин «эки борбору» 
бар деген теорияны тангандыктан, андроновдуктар менен сактардын аймагын чыгыш 
иран уруулары келип чыккан борбор деп эсептөө керек. 

Биздин замандын чектеринде башталган, Орто Азияга борбор азиялык уруулардын 
— түркий тилдүү. моңголоид антропологиялык тибиндеги гуннулардын басып кириши 
орто азиялык элдердин тарыхый тагдырына чоң таасир көрсөткөн өтө маанилүү фактор 
болгон. Борбор Азиядан келгендер менен аралашуусунун натыйжасында 



Орто Азия уруулары туркий тилдүү моңголоиддер болуп калышат. Бул — «элдердин 
улуу көчүнүн» башталышы болгон. 

IV—V кылымдарда жарым ирандык, жарым түрк болгон эфталит уруулары түзүлөт. 
Бул жөнүндө Жети-Суу менен Ферганадагы Кеңкол тибиндеги эстеликтер (Гурмирон, 
Жаңгаил, Баткен-Бужум ж.б.), Хорезмдеги — Куня-Уаз, Кангагыр (IV—V кк.) жана Жети-
Асар айтып турат. Чаткал тоо кыркаларынын боорлорунда жаткан «мугхондорду» биз 
эфталиттердин «падышалык» эстеликтери деп эсептейбиз. Бул типтеги эфталит 
эстеликтерине кытай булагы Ляншу мүнөздөмө берет. 

Орто жана Борбор Азия урууларынын Чыгыш Европа менен байланышында Сыр- 
Дарыянын бойлорунда, Волга боюнан Ташкен оазисине чейин кеңири аймакты 
байырлап турушкан сарматтар олуттуу мааниге ээ болгон; Фергананын (Чардак), 
Ташкен оазисинин (Каунчи) ж.б. эстеликтеринин сарматтардын маданияты менен 
окшоштуктары бар. 

Борбор азиялык уруулардын басып кириши орто азиялык элдердин коомдук 
түзүлүшүнө да олуттуу таасир көрсөткөн; атап айтканда, Борбор Азиянын элдеринин 
басып кириши кул ээлөөчүлүк системанын кризисин тездеткен (анын кыйрашы б.з. IV—
V кылымда гунну-эфталиттердин кысымы менен байланыштырылат). 

Көчмөндөр байыртадан эле Орто Азиянын отурукташкан дыйканчылык 
борборлорунун варвардык чет-жакаларын түзүшкөн. Коло доорунан баштап (б.з.ч. 
экинчи миң жылдык) юечжилерге чейин (б.з. II к.) биз өз өзүнчө чакан райондордун 
болгонун байкайбыз, бул райондордо көчмөндөр оазистердин отурукташкан-
дыйканчылык калктарынын туруктуу кошуналары болушкан. Бул — М. Е. Воронецтин, 
В. И. Спришевскийдин — Чустагы, Б. А. Литвинскийдин Варухтагы, А. И. Тереножкиндин 
Бургулюк менен Самаркандагы, М. М. Дьяконовдун Кафирнигандагы, А. Н. 
Бернштамдын Ферганадагы, В. А. Шишкиндин, 0. В. Обельченконун Бухара 
оазисиндеги (Кую- Мазар жана Лявандак) казуулары менен далилденип отурат. Демек, 
көчмөндөрдүн тарыхын оазистердин отурукташкан дыйкан калкынын тарыхын 
изилдеп-үйрөнүү менен байланыштырбай изилдөөгө болбойт (жана тескерисинче). 
Ошондуктан кыргыздардын ата-бабалары Фергана менен, казактардыкы — Сыр-Дарыя 
жана Хорезм аймактарындагы дыйканчылык оазистери менен, түркмөндөрдүкү (даи 
жана парналар) Парфия менен, өзбектердики Согду менен байланышта каралууга 
тийиш. 

Көчмөндөр Орто Азиядагы кул ээлөөчүлүк типтеги социалдык-экономикалык 
мамилелерде патриархалдык-уруулук у1<сладдын өкүлдөрү гана болушкан. 

Отурукташкан-дыйканчылык аймагынан тышкарыдагы көчмөндөр (яксарттын 
сыртындагы сактар, Тянь-Шань менен Памир сактары) эки типтеги отурукташкан 
борборлор менен байланышта болгон: биринчиден, алардын өздөрүндө отурукташкан 
өз борборлору түзүлгөн (Сыр-Дарыя ченде жана өзгөчө Борбордук Казакстанда); 
экинчиден, Чу жана Талас сыяктуу суулардын өрөөндөрүндөгү мындай отурукташкан 
борборлор — согдулук келгиндердин оторлору жана Хорезмди басып алуунун 
натыйжасында түзүлгөн оторлор болгон. Бул отурукташкан борборлордун ролу VI— VIII 
кылымдарда өзгөчө күч алат, бул, баарынан мурда Жети-Сууда ачык байкалат. Ушул 
эле мезгилде көчмөндөр кайрадан отурукташкан аймакта пайда болуп, дыйканчылык 
райондордун түрктөшүүсү күч алат, бул жөнүндө Ферганада руна эстелик 
жазууларынын табылышы айтып турат. Көчмөндөрдүн арасында таптык 
жиктелүүлөрдүн өсүшү алардын эң кедей бөлүгүн отурукташууга аргасыз кылып, ошол 
эле убакта аларда патриархалдык-феодалдык мамилелердин өнүгүшүнө алып келген. 



Археологиялык материалдарга (Луговое, Кетмен-Төбө), I кылымдагы (Баньгу) жана 
V кылымдагы (Фаньхуа) жазма булактарга караганда көчмөндөрдүн отурукташуусунун 
башталышы биздин замандын чектерине, б.а. Орто Азия чыгыштан басып кирүүлөрдү 
башынан өткөрүп жаткан мезгилге таандык. 
Жогоруда көрсөтүлгөн бардык ушул процесстердин натыйжасында Орто Азиянын 
аймагында анын азыркы түркий тилдүү калктарынын ата-бабалары болгон түркий 
тилдүү элдер жарала баштайт. 
 

ОРТО АЗИЯНЫН ТҮРКИЙ ТИЛДҮҮ 
КАЛКТАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮП КАЛЫПТАНЫШЫ ЖАНА КЫРГЫЗ 

ЭЛИНИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ1 
(Труды КАЭЭ, т., III. Фрунзе, 1959,17-22-6.) 

Кыргыз элинин куралып, калыптаныш тарыхын изилдеп-үйрөнүүдөгү негизги жобо 
— анын келип чыгышын Орто Азиянын түркий тилдүү калктарынын тарыхынан 
тышкары чечүүгө болбойт дегендикте турат. Мында Орто Азиянын көчмөн уруулары 
менен элдеринин этностук өзгөчөлүктөрүнүн калыптанышынын конкреттүү жолдору, 
этаптары жана мезгили отурукташкан дыйкан калктардыкына караганда башкача 
болгонун эске алуу керек. Акыркыларда, мисалы, тажиктерде этностук жана маданий 
жалпылык бир кыйла эртерээк түзүлгөн. 

Түрк этногенезинин өз алдынча өзгөчөлүгү негизинен, а дегенде XX кылымга чейин 
уруулук турмуш-адаттарын сактап турган жана чарбалык ишмердигинин негизи көчмөн 
мал чарбачылыгы болгон уруулардын чөйрөсүндө жүргөндүгүндө. Демек, туркий 
тилдүү уруулар урук-уруу түзүлүшүнүн калдыктарынын катуу тоскоолдугунун шартында 
өнүгүп, бир кыйла кечирээк элдүүлүк болуп калыптанышкан. 

Археологиялык маалыматтар Орто Азиянын, Казакстандын жана Түштүк Сибирдин 
аймактарында көчмөн уруулардын экономикалык негиздеринин түзүлүү процесси 
коло доорунун аягы ченден башталып, сак доорунда алда канча ачык байкалып калган. 

Орто Азиянын бардык түркий тилдүү элдери, алардын ичинде кыргыздар да 
тарыхый түрдө (борбор азиялык тектеги келгин жана жергиликтүү) ар кыл расалардан, 
уруулардан жана элдерден куралган. Кыргыздарга карата алганда жазма булактар миң 
жылдарга созулган аралыкта антропологиялык өзгөчөлүктөрдүн айырмаларын 
белгилешет. Кытай хроникасы «Таншу» гягяс (кыргыздар) элиндеги гянгундардын 
тукумдарынын арасында кара чач, кара көз адамдар болгонун, ал эми көпчүлүгүнүн 
чачы сары, көзү көк болгонун билдирет. XI кылымдын автору Гардизи кыргыздардын 
арасында сары чач, ак түстүү адамдардын эми азчылыкты түзөрүн белгилейт, бул 
болсо алардын дене түзүлүштөрүнүн тибинде олуттуу өзгөрүүлөр болгонун ачык 
көрсөтүп, Енисей кыргыздарынын арасында түрк элементинин жеңишин чагылдырып 
турат. 

Көчмөн элдерде аралашуунун жыйынтыктары өзгөчө олуттуу келет, бул, атап 
айтканда, ушул уруулардын этнонимикасы аркылуу да белгиленет, ал кыргыздардагы 
жана Орто Азиянын башка түркий тилдүү элдериндеги көптөгөн жалпы уруулук 
аталыштарды чагылтып турат. Бул болсо алардын этностук тегинин жалпылыгын, 

1 Маркум профессор А. Н. Бернштамдын доклады Ю. А. Заднепровский тарабынан редакциялаган. 



байыркы бир катар уруулардын бытырап, бөлүнүшүн жана алардын айрым 
бөлүктөрүнүн ар түрдүү этностук түзүлүштөрдүн курамына киргенин далилдейт. 

Орто Азиянын түркий тилдүү элдеринин куралып, калыптануу процесси узакка 
созулган. Ал бул аймакка түркий тилдүү уруулардын акырындык менен келип, топтоло 
беришине байланыштуу болгон. Ушундай процесстин натыйжасында Орто Азияда 
кыргыздардын этностук бейнесин аныктаган түркий тилдүү этностук уютку пайда 
болгон. 

Түрк уруулары кайсы жерде жана качан пайда болгон, алардын түзүлүп, 
калыптануу процесси кандайча жүргөн деген маселе али чечиле элек. Бирок эң 
байыркы түрк урууларынын Борбор Азиядан келгени айдан ачык аныкталган маселе. 
Алардын Түштүк Сибирь жана Алтай уруулары менен жакындашып, жуурулушу бул 
уруулардын түрктөшүүсүнө жана Түштүк Сибирде көптөгөн түркий тилдүү топтордун 
пайда болушуна алып келген. Борбор Азия менен Түштүк Сибирь элдеринин бул 
байланышы археологиялык материалдар менен да далилденет, алардын айрымдары 
карасук мезгилине барып такалат. 

Бул өз ара мамилелер таштык маданияты (б.з.ч. III кылымдан бери тарта) 
мезгилинде айрыкча ачык көрүнөт. Алар Таштык Чаатасында табылган бейиттеги бет 
кептер сыяктуу эң сонун, көзгө көрүнөрлүк эстеликтер менен далилденет, бул бет 
кептер Түштүк Сибирдин байыркы калкынын дене түзүлүшү жөнүндө ачык түшүнүк 
бере алат. 

Борбор Азия урууларынын саян-алтай жана тянь-шандык уруулар менен тыгыз 
байланыштары, ырас үзүндү жана жарды болсо да, жазма булактар менен ырасталат. 
Алар Алтайдагы кыйчак-кыпчак жана Тянь-Шандагы усун-уйшун этнонимдери менен 
да далилденет. Кытай жылнаамасында б.з.ч. III кылымдагы окуя жөнүндөгү кабарда 
«кыпчак» катарында угулган цзюе-ше этноними учурайт. 

Кыргыздардын эң байыркы топтору, алардын негизги этностук уюткусу алар азыр 
жашап турган аймактан ыраакта — Енисей алабында, жергиликтүү динлин 
урууларынын борбор азиялык уруулар — гуннулар менен узак мезгил бою аралашып, 
аргындашуусунан келип пайда болгон. Енисейдеги кыргыз урууларынын өнүгүү 
процесси бир кыйла кечирээк мезгилде (таптык коом пайда болгон доордо) өз 
мамлекетинин түзүлүшүнө жана маданиятынын өзгөчөлүү белгилеринин 
калыптанышына, атап айтканда, байыркы түрк тилинин негизинде енисейлик руна 
жазуусунун пайда болушуна алып келген. Енисей кыргыздары өз мамлекетинин 
алгачкы аймагын олуттуу түрдө кеңейтип, согуштук жортуулдардын жүрүшүндө 
алардын бир бөлүгү Тянь-Шанга кирип келишип, кыргыздардын тянь-шандык 
бутагынын бекемделишин камсыз кылган. Алар коңшу аймактар менен экономикалык 
байланыштарды да өнүктүрүшкөн. 

Кыргыздардын тянь-шандык бутагы качан жана кантип түзүлгөн? Тянь-Шань 
байыртадан эле ар түрдүү элдердин, европеоид жана моңголоид сыяктуу чоң 
расалардын байланышып турган жери болгон. 

Тянь-Шанды археологиялык жактан изилдөө кыргыз элинин келип чыгыш 
маселесин аныктоодо биринчи даражадагы роль ойнойт. Ал бул проблеманы чечүү 
үчүн алгачкы материалды берди. 

Белгилүү болгондой, бул аймакта кыргыздар келгенге чейин, ал гана эмес Түштүк 
Сибирь менен Борбор Азиянын түркий тилдүү уруулары келгенге чейин, сыягы чыгыш 
ирандык уруулар чөйрөсү менен байланышкан уруулар жашап турса керек. Эң болбоду 
дегенде, аларга сактар менен усундар таандык болгон. Бирок сак (б.з.ч. VII— IV кк.) 



жана усун (б.з.ч. III—I гас) мезгилдеринде Тянь-Шань менен Жети-Суунун жергиликтүү 
уруулары акырындап чыгыш келгиндери менен жуурулуша баштаган. С.Е.Маловдун 
түрк тилинин байыркы «скиф» тилине барып такалары жөнүндө айтканын эске 
саламын. Жергиликтүү калктын түрктөшүүсү б.з.ч. I кылымдан б.з. IV—V 
кылымдарында гунну уруулары басып кирип келген мезгилде өзгөчө ургаалдуу 
жүргөн. Бул аймактагы чыгыш иран уруулары өз позицияларын улам жогото беришип, 
алардын ордун түркий тилдүү уруулар, алардын ичинде кыргыздар ээлешкен. 

Бул жерде, Орто Азиянын көчмөн уруулары байырлаган аймакта, айрыкча алар 
отурукташкан-дыйкан элдер менен жакындашкан аймакта аралашуу жана аргындашуу 
процесси жандуу жүргөн. Этногенезде түрк уруулары жеңип, жергиликтүү, чыгыш иран 
уруулары менен жуурулушуу же аларды сүрүп чыгаруу процесси болуп өткөн. Тянь-
Шанда ар түрдүү түрк уруулары менен элдердин ичинде, акырында келип, кыргыздар 
жеңип чыккан. 

Тянь-Шанда кыргыздардын биринчи жолу пайда болушун мен башында Чжи- Чжи 
турган уруулардын кыймылы менен байланыштырамын, мында б.з.ч. 49-47- жылдарда 
гуннулар бул жакка келип, алардын бир бөлүгү Талас өрөөнүн мекендеп калышкан. 
Мында мен гуннуларга таандык кылган Кеңкол көрүстөнү биз тараптан изилденген 
болучу. 

Кыргызстан менен Орто Азияда кеңири жүргүзүлгөн археологиялык изилдөөлөр 
көрсөткөндөй, Кеңколдогуга окшош эстеликтер Тянь-Шанда, Түштүк Кыргызстанда, 
Фергана өрөөнүндө, Ташкен жана Бухара оазистеринде ж.б. жерлерде бар экенин 
көрсөттү. Алардын кеңири таралышы гуннулардын басып кириши Орто Азиядагы түрк 
этногенезинде чечүүчү фактор болгонун айтып турат. Бул процесс б.з.ч. III кылымдан 
б.з. V к бою уланган. Мында гуннулар маданият жаатында алда канча өнүккөн башка 
уруулар жана элдер менен аралашып, өз маданиятынын көптөгөн мүнөздүү 
белгилерин жоготуп коюшкан. 

Айрым эстеликтерде Бухара оазисиндеги (Кую Мазар, Лявандак көрүстөндөрүндө, 
Гиссардагы Туп-Хона) олуттуу мааниси бар болгон сармат таасири өтө ачык байкалат. 

Муну менен катар, археологиялык маалыматтарга караганда, Орто Азия Чыгыш 
Түркстан менен узак жана туруктуу байланышта турган. Жакында Кытайда ачылган 
катакомбалар (Каогу-сюэ-бао, т.У, Пекин, 1950-ж.) өзгөчө кызыгууну туудурат. Алардын 
Орто Азиядагы катакомбалык эстеликтерге окшош экени шексиз. Чыгыш Түркстан 
менен болгон тыгыз байланыштар жөнүндө  жазма булактар, палеоантропологиялык, 
лингвистикалык жана этнографиялык маалыматтар да айтып турат2. 

Гунну мезгилине таандык палеоантропологиялык материалдар чоң мааниге ээ. 
Алар моңголоид белгилеринин б.з. чегинен тарта жергиликтүү, европеоид тибиндеги 
камстын расалык бейнесине киргенин далилдейт. Орто Азияда, Жети-Сууда, 
Ферганада, Ташкен оазисинде, а түгүл түштүк Тажикстандагы Туп-Хона көрүстөнүндө 
моңголоид тибиндеги же  б.з. биринчи кылымдарына таандык моңголоид 
белгилеринин аралашмасынан турган баш сөөктөр табылган. 

Бул аймакта калктын моңголоид топторунун жана түрк тилинин пайда болушун 
борбор азиялык жана түштүк сибирлик уруулардын келишин жана таасирлерин эске 
албай туруп, түшүнүү мүмкүн эмес. Борбор азиялык моңголоид тиби, советтик 
антропологдор тарабынан аныкталгандай (Л. В. Ошанин, В. Я. Зезенкова, Г. Ф. Дебец, 
Н. Н. Миклашевская) кыргыз жана казак элдеринин тышкы түспөлүнүн 

2 С. Е. Малов лобнордуктарды кыргыз тилдүү Деп эсептейт. 



калыптанышында негизги тип болгон. Орто Азиянын түркий тилдүү башка элдеринде 
бул азыраак даражада байкалат. Белгилүү болгондой, расагенез этногенездин 
натыйжасы жана чагылышы болуп саналат. Расагенезди изилдеп-үйрөнүү калктын 
физикалык тибинин калыптанышы жагдайындагы этногенез процесси жөнүндө  
түшүнүк алууга мүмкүндүк берет. 

Болжол менен ушул эле мезгилде Орто Азиянын түндүк-чыгыш аймактарынын иран 
тилдүү калкынын түрктөшүү процесси башталат. Түркий тилдүү чыгыш урууларынын 
биринчи кирип келиши сак мезгилине таандык, мунун натыйжасында чыгыш сак 
урууларынын бир бөлүгү жуурулушуп кеткен. Андан бир кыйла кечирээк мезгилде, 
б.з.ч. III—I кылымдарга карата Жети-Суудагы, Тянь-Шандагы усун урууларынын 
арасында жана Сыр-Дарыя боюндагы кангүйлөрдө олуттуу түрдөгү түрк элементи 
калыптанып калган болучу. 

Түрк лексика түшүнүгү, балким, Чжи-Чжинин колу менен келген енисейлик 
кыргыздарга байланыштуу болсо керек, анткени грек-рим жана кытай булактарынын 
айрым бир маалыматтары б.з. чегинде эле Орто Азиянын көчмөн калкы түрк тилин 
билген деп айтууга мүмкүндүк берет. Бул жөнүндө 1902-ж. эле Куракиши Ширатори3 
жазган. 1955-ж. муну башка бир жапан чыгыштаануучусу Еноки да ырастаптыр4. 

Бирок бул мезгил үчүн сөз Тянь-Шанда жана Жети-Сууда жашаган чыгыш ирандык 
усун урууларынын анча чоң эмес топтору жөнүндө гана болушу мүмкүн. Усун жана 
сармат-алан урууларынын түрктөшүүсү негизинен узакка созулган гунну экспансиясына 
байланыштуу. Бир кыйла кечирээкте бул түрк тилинин жеңишине алып келген. 

Батыш түрк кагандыгынын тушунда түрктөшүү күч алып, анын уруулары, 
кийинчерээк түргөштөр менен карлуктар гуннулардын ролун улантышкан. Ушул 
мезгилде Шаштын, Фергананын, Согдунун ар түрдүү этностук топторунун жана Жети-
Суудагы согдулуктардын ургаалдуу түрктөшүүсү башталат. Махмуд Кашкарлыктын 
айтканы боюнча, XI кылымга карата Жети-Сууда согдулукча да, түркчө да сүйлөгөн 
адамдар болгон, бирок жалаң согду тилинде сүйлөгөндөр болгон эмес. Орто Азиянын 
бир катар отурукташкан-дыйканчылык оазистериндеги калктын түрктөшүүсү жөнүндө 
араб жана перс тилдүү авторлор да маалыматтарды калтырышкан. 

Түркий тилдүү уруулардын мекендеп тургандыгынын талашсыз далили катарында 
Жети-Сууда жана Ферганада табылган б.з. VI—VIII к. таандык руна жазма эстеликтерин 
көрсөтүүгө болот. Таласта табылган таштагы руна жазуусунда типтүү енисейлик жазуу 
белгилери бар. Мисалы, Нелдиден табылган руна жазуусу бар жыгач таякчаны 
Енисейден алып келишкен деп айтса болор эле, бирок ташты Енисейден бул жакка 
кантип алып келишсин. Бул табылгалар Тянь-Шань менен Енисейдин калктарынын 
байланыштарынын далили боло алат. Жети-Суунун таш скульптураларынын (таш 
балбалдардын), материалдык маданияттын бир катар эстеликтерине окшоштуктары 
далил болуп турат (Кочкор кенчи, кийимдин, бут кийимдин айрым жасалгаларынын 
табылышы, Тянь-Шандагы Ала-мышык көрүстөнүндөгү бейит курулуштары, енисей 
кыргыздарынын ушуларга окшош эстеликтери ж.б.). 

VI—X кк. үчүн Жети-Сууда кыргыз калкынын жашап турганын ырастаган 
далилдердин бүтүндөй бир комплексин келтирсе болор эле. X кылымга карата 
кыргыздар Тянь-Шандын аймагын мекендеп калышкан. Бул жөнүндө X к. автору 

3 Über die Speche der Hiungme der Tinghu-Stamme. «Известия Академии наук», СПб., 1902, т.17, № 2, 
стр.ЗЗ. 
4 E.Enoki. Sogdiana and the Hsiung-nu. I «Central Asiatic Journal », V I, № 1,1955. 



Истахри жана «Худуд ал-Аламдын» (982-ж.) белгисиз автору айтат. Эмне үчүн көптөгөн 
адамдар Истахринин кыргыздардын Ысык-Көлдү мекендеп турганы жөнүндөгү 
маалыматты унутуп калышканы түшүнүксүз. «Худуд ал-Алам» текстинде Жети-Сууда 
жашаган кыргыз уруулары жөнүндө бир нече ирет эскерилет. Көп учурда сөз 
кыргыздар менен тогуз-огуздар кошуна уруулар катарында турат да, түндүк менен 
чыгышта кыргыздар менен казактар Эртиш менен чектелишери көрсөтүлөт. Автору 
белгисиз «Худуд ал-Алам» кыргыздар жашап турган жерлер жөнүндө жазганда 
түндүктө кыргыздар менен чигилдер канатташ турарын айтат, ал эми чигилдердин 
Ысык-Көл аймагында жашаганы белгилүү. Бул булактын Qrqrkhan шаары ченде 
«кимактардын дагы бир жери бар, анын тургундарынын адат-салты 
кыргыздардыкындай» деген маалыматы да өзгөчө маанилүү. Бул шаарды же 
дубандын чегин так көрсөтүү азырынча мүмкүн эмес, бирок анын Жети-Суудан орун 
алып турганында шек жок. Мына ушул маалыматтардан, айрыкча муну Гардизинин 
маалыматтары менен салыштырганда кыргыздар ошол мезгилде Енисейден башка да 
Жети-Сууда, тухси жана чигил урууларынын ортосунда, чигилдерден түндүктөгү 
талааларда кимактар менен чектешип турганы ачык болот. Өзүмдүн «Кыргыз элинин 
келип чыгышы жөнүндөгү маселеге карата»5, «IX—X кк кыргыздардын Тянь-Шанда 
пайда болушу»6 деген макаларымда мен В. В. Бартольд жана өз убагында В. Ф. 
Минорский тарабынан да көңүл бурулбай калтырылган Qrqrkhan шаарынын атын 
«кыргыз хан» деп окууну сунуш кылган элем. Ушундайча окууну Тоган Валиди (Jbn 
Fadlan, р. 328) да берет, муну менен В. Ф. Минорский да «Худуд ал-Аламдын» 
басылышына киргизген кошумчасында макул болгон.7 Демек, Жети-Сууда Кыргыз хан 
деп аталган шаар болгон деп айтууга толук негиз бар. Араб жана перс авторлорунун 
маалыматтары кытай булагы Вэйлио тарабынан да ырасталып, анда кыргыздар — 
гянгунь Жети-Суунун түндүгүнө жайгаштырылат. 

Кыргыздардын Тянь-Шанда пайда болушунун эртерээктеги этабына көңүл буруу 
менен, бул аймакта кыргыз урууларынын саны моңгол басып алуусуна чейин да аз 
санда болгондуктан кыргыз элдүүлүгүнүн түзүлүшүнө жетиштүү болбогонун унутуу 
жарабайт. Енисей кыргыздары Тянь-Шанга ооп келишип, мында калктын азчылыгын 
түзүп, бир бөлүгү экономикалык жана маданий жактан бир кыйла жогору деңгээлде 
болгон аборигендердин таасири астында калган болучу. Ал кезде кыргыздар Тянь-
Шанда өз мамлекетин түзө алышмак эмес. 

Кыргыздардын VIII—X кылымдарда карлук мамлекетине, XI—XII кылымдарда 
карахандар менен кара кытайлар мамлекеттерине, кийинчерээк моңголдорго сая сый 
жактан багыныңкы абалда болушу кыргыз урууларынын эл болуп баш кошушуна жол 
берген эмес. Бул мамлекеттер кыргыздардын өз алдынча мамлекет болуп өнүгүү 
жолунда, ошондой эле аймактык жалпылыкты түзүү жолунда тоскоол болгон. 

Кыргыздар көчмөн болгондуктан моңгол баскынчылыгынын оорчулуктары менен 
кырсыктарын баштан кечирүү жеңилирээк болгон. Алар тоого кетип калышып, ал 
жакта күчүн сактап калган, ошондуктан XVI кылымда моңгол мамлекетинин кулашы 
менен саясый жактан кайра торолуп, Могулстан мамлекетинин курамында үстөмдүк 
абалды ээлеп алууга жетишкен. 

5 Советская этнография, № 1,1955. 
 
6 Советское Востоковедение, № 4,1956. 
 
7Bulletin Scooloriental Studier, 1955,vol. XVII. 



Кыргыз элдүүлүгүнүн түзүлүү процесси моңгол мезгилинен кийин да уланып, анын 
курамына жаңы этностук топтор кирген. Ушул мезгилге карата кыргыз урууларынын эл 
болуп куралышына социалдык-экономикалык жана саясый шарттар бышып жетилип 
калган болучу. Ошондуктан XVI к кыргыз элинин куралып, калыптанышынын узакка 
созулган тарыхый процессинин аяктап бүткөн мезгили болуп саналат. 

Ошондой болсо да, кыргыздардын уруулук бытырандылыгы кала берген. 
Кыргыздардын өз көз каранды эместиги үчүн калмактарга, Кокон жана Казак 
хандыктарына каршы күрөшү алардын Россияга каратылышына чейинки тарыхынын 
акыркы мезгилин мүнөздөйт. 

XVIII кылымда эле кыргыздар кытай булактарында айтылгандай өзүнчө уруу-уруу 
болуп жашашкан. Мисалы, Кытай чыгармасы Сиюй вэньцзяньлу 1774-ж. мындай деп 
жазган: 

«Алардын (кыргыздардын — А.Б.) башчылары (цзюнь) бай (би) деп аталат. Азыр 
(би) ондон жыйырмага чейинки айылга (аманга) ээлик кылат, башкаларынын отузга 
чейинки айылы жана адамдары (жэнь) бар, алар кул (хулан) деп аталат. Булардын 
бардыгы буруттар деп аталышканы менен, алардын байы (би) бирөө эле эмес. 
Башкаруучунун (цзюнь) өз жери жана өз букаралары (мин) бар. Бардыгынын укугу 
бирдей жана бири-бирине көз каранды эмес (бусян)». 

Буга мен да өзүмдүн «Кыргыздардын XVIII кылымдагы тарыхы боюнча булактар» 
деген макаламда көңүл бурган элем.8 

Патриархалдык бытырандылык кыргыз элдүүлүгүнүн толук куралып, 
калыптанышына тоскоолдук кылган башкы жана негизги себеп болгон. Ал эки жүз 
жылдан кийин, Улуу Октябрь социалисттик революциясынын натыйжасында ишке 
ашкан. Андан мурдагылардын баары Орто Азиянын башка түркий тилдүү 
элдериндегидей эле кыргыз элинин куралып, калыптануусуна чейинки тарых болгон. 

Кыргыздардын тарыхында, менимче, эки этапты бөлүп көрсөтсө болот: биринчиси, 
кыргыз урууларынын этностук уюткусу болгон енисей кыргыздарынын эл болуп 
куралышы жана анын бир катар саясый жана экономикалык себептерден улам тарап 
кетиши жана экинчиси — Тянь-Шандын аймагында кыргыз элдүүлүгүнүн кайрадан 
төрөлүү мезгили. 

Кыргыздар Тянь-Шанда өзүнөн мурда жашагандардын бардык маданий 
жетишкендиктеринин мураскери жана улантуучусу болгон, алардын бир бөлүгү 
компонент катарында азыркы кыргыз элинин курамына кирген. Совет изилдөөчүлөрү 
кыргыз элинин түзүлүшүнүн тарыхый процессинин бардык өзгөчөлүгүн көрсөтүү менен 
тарыхый чындыкты калыбына келтиришип, буржуазиялык улутчулдуктун бизге жат 
идеологиясынын көрүнүшү болгон вульгардык автохтонизмине каршы чыгат. 
 

8 Вопросы истории. 1946, N° 11—12, стр. 128. 



БАЙЫРКЫ АРХИТЕКТОРЛОРДУН КУРУЛУШ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА 
АЛАРДЫН ТАЖРЫЙБАЛАРЫН АЗЫРКЫ КУРУЛУШТА 

ПАЙДАЛАНУУ 
(Труды Кирг. филиала АН СССР, в. 1, т. 1,1943,137-142-6.) 

 
Коомдун тарыхын түзүү максатында эскиликтин эстеликтерин чогултуу жана 

аларды изилдеп-үйрөнүү түздөн-түз милдети болгон археологиялык илим тарыхый-
техникалык жана табигый-тарыхый маанидеги маселелерге көп жолугат. 

Археологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында гана техниканын тарыхы жагында 
бир катар маселелерди чечүүгө мүмкүн болду. бул чет өлкөлөрдө жана Советтер 
Союзунда жарыяланган көп сандаган эмгектерде өз чагылышын тапты1. 

Акад. Н. Я. Марр атындагы Материалдык маданият тарыхынын академиясы өз 
учурунда бул багытта бир кыйла иштерди жүргүздү, бул институтту түзүү жөнүндө гү 
декретке 1919-ж. 18 апрелде В. И. Ленин көл койгон. Бул Академиянын алдында (азыр 
СССР Илимдер академиясынын акад. Н. Я. Марр атындагы Материалдык маданият 
тарыхы институту) ар түрдүү багыттарда адис-технологдордун: биологдордун, 
геологдордун жана башкалардын иштери кеңири жайылтылып, алар археологдор 
экспедициялардан алып келишкен байыркы кездемелердин, курулуш 
материалдардын үлгүлөрүн, палеоботаникалык, геологиялык жана д.у.с. 
коллекцияларды изилдеп-үйрөнүшүп, адамдын байыркы тарыхынын, ал жашап, 
эмгектенген табигый чөйрөнүн чыныгы бейнесин кайрадан түзүү үчүн акырындык 
менен материал топтой беришкен2. Бул иштерге биздин өлкөбүздүн, мисалы, акад. А. 
Е. Ферсман жана башкалар сыяктуу эң ири адистер катышкан. 

Советтик археологдор да өз иштеринде мурда көз жаздымда калып жүргөн 
объектилерге өзгөчө көңүл бура баштады. Алсак, азыр, мисалы, малдын курамын жана 
малдын жаңы тукумдарын чыгаруунун тарыхын изилдеп-үйрөнүү максатында шаар 
урандыларынан сөөк материалдар кылдаттык менен чогултулат, архитектуранын 
маселе-дерин изилдеп-үйрөнүү үчүн курулуш материалдары жана кыштарды койгондо 
карматуу үчүн ылай жасалуучу заттар (вяжущие) чогултулган ж.д.у.с. Мына ушулардын 
бардыгы археологдор менен тарыхчыларга Советтер Союзунун элдеринин 
маданиятынын тарыхын изилдеп-үйрөнүүгө кеңири мамиле жасоого мүмкүндүк 
берип, бул андан кийинки жылдарда жогоруда эскерилген институттун көңүлүнүн 
борборунда турган маселе болуп калды3. 

Ушул тарыхый-маданий маанидеги милдеттер менен катар, археологиялык 
изилдөөлөр нукура колдонмо илим үчүн да пайдалуу болуп чыкты. 

Орто Азиядагы археологиянын колдонмо милдеттерине 1937-ж. профессор М. И. 
Массон4 кеңири мүнөздөмө берди, ал эми колдонмо мүнөздөгү жеке маселелер бир 
катар жарыяланган эмгектерде өз чагылышын тапты5. 

1 Сал: мисалы, советтик эмгектерден В. Богаевскийдин тибиндеги алгачкы коомдун техникасынын тарыхы 
боюнча жалпы монографиялар жана бир катар башка эмгектер, ошондой эле атайын эмгектер, мисалы, В. 
Ф. Гайдукевич. Античные керамические обжигательные печи. М.—Л, 1934. 
2 Кара: мисалы, басылмалардын сериясы: «Известия Института археологической технологии» же төмөнкү 
типтеги айрым басылмалар: «Технологическое изучение тканей курганных погребений Ноин-Улы». 
Известия ГАИМК, т. XI, вып. 7—9,1932 г. 
3 Бул жөнүндө биздин макалабызды кара: «О создании труда по истории культуры кыргызского народа». 
Советская Киргизия, № 136, от 12 июня 1941 г. 
4 М. Е. Массон. Прикладные задачи археологии и их тематика в Средней Азии. Ташкент, 1937. 
 



Биздин бул макалабыздын максаты байыркы усталардын азыр жоготулган 
техникалык ыктары менен рецепттери жагындагы азыркы курулушчулардын алдына 
коюлушу мүмкүн болгон бир катар темаларды ачып көрсөтүү болуп саналат. Бул 
макалада Казакстандын жана Кыргызстандын өткөндөгүсүн изилдөө боюнча, айрыкча 
1936-ж. бери тарта өзгөчө ургаалдуу түрдө кеңири жайылтылган көп жолку 
экспедициялардын учурунда автор тарабынан жүргүзүлгөн байкоолор, ошондой эле, 
ушул эле маселе боюнча, азырынча көлөмү анчалык көп эмес адабий материалдар да 
пайдаланылды. Макалада келтирилген материалдардын техникалык экспертизасы 
тийиштүү адистер тарабынан Ленинградда жүргүзүлдү. 

Орто Азияда негизги курулуш материалы — кыш салыштырмалуу алганда ар түрдү 
болгон. Техникалык жактан ал негизинен сүйрүрөөк формадагы чийки кыш жана чарчы 
формадагы бышкан кыш түрүндө эки топко бөлүнөт. Бышкан кыш чийки кышты 
биротоло сүрүп салбай, IX—X кылымдарда таралып, а дегенде имараттын ички 
таманына төшөө үчүн пайдаланылган. XI—XII кылымдарда ал ири имараттарды 
(мечиттерди, медреселерди, мунараларды ж.б.) курууга кеңири колдонулат. Бул 
кыштын көлөмү өтө ар түрдүү келип, болжол менен 25x25x4,5тен 30x30x6 см чейин 
жеткен. Негизинен кыштын калыңдыгы орто эсеп менен чарчынын узун тарабынын 1\5 
ин түзгөн6. Бышкан чарчы кышты жер титирөөгө каршы колдонууга жасалган аракет 
катарында карагың келет, анткени кыштын бетинин жазы болушу, айрыкча 
фундаментти тургузганда кыштардын ортосундагы жылчыктардын санын азайткан. 
Чийки кыштардын көлөмү да ар түрдүү. Анын өлчөмүндөгү мүнөздүү нерсе чарчы 
формадагы кыштын калыңдыгы чарчынын узундугунун 3 жана 4 үлүшүн түзөт, ал эми 
сүйрүрөөк формадагыларыныкы кыштын кыска тарабына дээрлик барабар. Мүнөздүү 
нерсе, улам кийинчерээк курулган курулуштардын чийки кыштардын көлөмү да 
кичирейе берген. 

Байыркы Тараздын (Жамбыл ш.), Сарыгдын (Красная Речка кыштагы) жана 
Баласагун (Токмоктун түштүк-батышында 12 км ченде) шаар урандыларындагы турак 
үйлөрдү казганда алардын дубалдары жалаң чийки кыштардан тургузулганын 
көрсөттү. Таразда жана анын айланасында XI—XII кылымдардагы курулуштарда 
адегенде таш фундамент тургузулган. Фундаменттин тышкы беттери чоң таштардан 
тургузулуп, анын ортосундагы боштук майда таштар менен толтурулуп, фундаментке 
топурак, кээде ганч төгүлүп, же туурасынан камыш төшөлүп, тегизделгенден кийин 
кыш коюлган7. 

Ушуга окшош ыктар Орто Азиянын башка райондорунда да Н. М. Бачинский 
тарабынан изилденген8. VII кылымдын турак үйлөрүндө (Красная Речка) таш 

5 Баарынан мурда М. Е. Массондун эмгектери, булардын библиографиясы жогоруда эскерилген эмгегинде 
берилген. Н. М. Бачинскийдин эмгегин да көрсөтө кетебиз: К вопросу о антисейсмических мероприятиях 
среднеазиатских зодчих XV—XVII вв. (Проблемы истори и докапиталистических обществ,№5,1934,стр. 
104—109); ошонуку эле. Исследование и освоение материалов и методов старых среднеазиатских зодчих 
(Доклады Академии наук, новая серия, 1941,Т.XXII,№3). Бачинскийдин эмгегине карата пикирди кара: 
Советская Киргизия, № 132, от 6 июня 1942 г., Б. Верюжскийдин макаласы: «Шире применять местные 
строительные материалы». 
6 Курулуш материалдарына мүнөздөмөнү көптөгөн эмгектерден — Засыпкинден, Деникеден жана 
башкалардан табууга болот. Салышт., мисалы, Б. Денике. Архитектурный орнамент Средней Азии. М., 
1939. Ушул эле автордо байыркы Кыргызстандагы курулуш материалдарга берилген мүнөздөмөлөрдүн 
маселеси боюнча адабият бар. Кара: А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 
1941, стр. 55 ж.к.б. 
7 А.Бернштам. Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941, стр.43 ж.к.б. 
8 Н. М. Бачинскийдин жогоруда көрсөтүлгөн эмгегин кара. 



фундаменттер жок. Фундамент катарында 1x1x1, 20 м топурак блоктор түрүндөгү 
сокмо дубал (бакса) кызмат кылган. Бирок бакса блоктор токтотулуп, анын үстүнө ганч 
ылайы куюлуп, чийки кыш менен (2—3 катар) көтөрүлгөн, муну биз ганчтын серпилгич 
касиетин эске алып, өзүнчө бир амортизатор катарында карайбыз. 

Чийки кышты койгондо ылайына майда кесилген саман же  камыш, кээде жүн 
аралаштырылган. 

Төгүлгөн ылай кышты бекем кармасын деген максатта кыштын бетине атайылап 
бармактар менен басып коңул түшүрүлгөнүн бир нече жолу байкоого туура келди. 

Үйдүн таманына төшөлө турган бышкан кыштарда да астындагы ылай менен бекем 
жабышып, кармалсын үчүн көп сандаган майда чийимдер түшүрүлгөн. 

Талас өрөөнүндө Чул-Дөбө сепилин казганда үйдүн таманына топурак эмес, 
камыштан токулуп, ылай менен шыбалган бойро9 пайдаланылган, бул кээ бир 
изилдөөчүлөр тарабынан Самарканда да белгиленген10. 

Гидроизоляциялык катмар катарында жыгачтын күлү аралаштырылган ганч 
пайдаланылган (арча, Тянь-Шань карагайы). Калыңдыгы 5—6 см ушундай катмар 
суунун чоң агымына ийгиликтүү туруштук берген, ал мончолордун таманын шыбоого 
да кеңири пайдаланылган. Атап айтканда, ал биз тараптан 1938-ж. Таразда XI 
кылымдын байыркы мончосун казганда ачылган11. Мындай катмар фундаменттин 
жана дубалдын кыштарынын шор басып кетүүсүнө ийгиликтүү каршы тура алган. 

Чийки кыштан тургузулган дубалдардын калыңдыгы ар түрдүү келет. Кыш менен 
дубалды тургузуунун Жети-Сууга XII кылымдын экинчи жарымында кара кытайлар 
алып келген техникалык ыгы өтө кызыктуу. Биз тараптан Баласагунда жана Сарыгда 
казылган ушундай үйлөрдүн дубалдарынын ичи көңдөй болуп чыкты. Дубалдын 
калдыгы 50 см болсо, көңдөй болжол менен 10 см ди түзөт, мында дубалдын көңдөйү 
дал ортосунда эмес адам жашаган бөлмөнүн дубалынын ички бетине жакын орун 
алган. Бул көңдөйгө «борбордук» очоктон ысык аба өтүп турган, очок бөлмөнүн 
таманынан төмөнүрөөк деңгээлде турган. Ушуга окшош система Кытайда, Манжурияда 
жана дунгандарда азыр да, бирок бир аз өзгөртүлгөн жана «кыскартылган» түрдө 
сакталып калган, бул учурда бөлмөнүн жогору көтөрүлүп турган жагы гана 
жылытылган. Бул система мончолордо кеңири тарап, аймактык жактан XIV кылымдагы 
алтын ордолук шаарларга да жеткен (Поволжье). Тараздагы мончодо ысык аба дубалга 
карапа түтүктөр аркылуу тараган, таманы бүт бойдон ысытылган, бул үчүн түтүктөр 
бөлмөнүн таманы астындагы кеңири аркалар түрүндөгү таканчыктардын коңулдарына 
киргизилип коюлган12. 

Коомдук маанидеги имараттарды кошпогондо турак үйлөрдүн чатырлары дээрлик 
изилденген эмес. Коомдук имараттардын чатыры кыштан тегерете коюлган 
куполдорон (купалардан) турат. Турак үйлөрдүн төбөсүнүн үч түрү байкалат, 
хронологиялык тартипте айтканда, алар: 1) кууш жана сүйрү бөлмөлөрдүн төбөсү 
жарым тоголок түрдө кыштан көтөрүлгөн, 2) үйдүн төбөсү бир аз жантайыңкы келип, 
топурак менен жалпак түрдө жабылган, 3) үйдүн төбөсү бир аз жантайтылып, 
дөмпөгөй черепица менен жабылган. 

9 А. Бернштам. Памятники старины, стр. 59. 
10 В. Вяткин. Отчет о раскопках, произведенных в октябре 1904 г. в местности Намас-Гох, близ г. 
Самарканда. Известия Русского комитета, №7. 
11 А. Бернштам. Баня древнего Тараза и ее датировка. Труды Отдела Востока, т.П. 
12 А. Бернштам. Көрс чыг. Ушунда эле маселенин адабиятын кара. 



Дөмпөгөй черепица кара кытайлардыкы, ошондой эле мыкты бышырылган 
клинкер кыш да ошолордуку. Черепица ичине кездеме төшөлгөн жыгач калыпта 
жасалган. Черепица бир аз кургаганда кездемени сыйрып алып ташташкан, 
черепицанын ички бетинде анын тагы түшүп калган. Черепицаларды бири-бирине 
байланышты- РУУ үчүн бир жагында, 3—4 см келген ички кобул бар, экинчи тарабында 
кийинки черепицанын бир четине кийгизип байланыштырып коё турган ошол эле 
өлчөмдөгү кууш кобул жасалган. Чатырдын ылдыйкы четинен чыгып турган 
черепицалардын катары оймо-чиймеленген чаптама тегерек көчөттөр менен 
кооздолгон. Үйдүн гофрленген төбөсү менен айкалышканда бул көчөттөр курулушка 
өтө жарашыктуу түр берип турган13. 

Конструкциялык өзгөчөлүктөрдү мүнөздөө катарында чийки кыштан үй куруунун 
дагы бир кызыктай ыгын белгилей кетебиз. Орто Азиядагы көптөгөн имараттардын, 
айрыкча ири имараттардын дубалынын тышкы бети гофрленген. Дубал бири-бирине 
жанаша тургузулган, жогору жагы бир аз ичкерип кеткен бир катар жарым 
баганалардан турат. Мындай гофрлөөнүн максаты жөнүндөгү ар түрдүү көз 
караштарды талдоодон качып, биз бул дубалдар шамалдын агымына баарынан жакшы 
карама-каршы туруп, анын шарын бузуп, күчүн начарлатып койгондуктан шамал 
имараттын өзүнө зыян келтирбей аны кайып өтүп турарын белгилейбиз. Шамалдын 
имаратты кайып өтөрү жөнүндөгү бул идея чоң архитектуралык ансамблдерден жана 
шаардын дубалдарынан четте турган чөлдүү жерлерде тургузулган имараттарга 
баарынан көбүрөөк колдонулган (Термез, Хорезм)14. 

Орто Азиянын курулуш ишиндеги эң маанилүү маселе кыш койгондо 
пайдаланылуучу ылай жөнүндөгү маселе болуп саналат. Орто Азия менен Жети-Сууда 
алебастр менен борпоң сары топурактын аралашмасы — ганч кеңири таралган. 
Жергиликтүү усталар ганчка кеңири тараган өсүмдүк — шерештин (чыраш?) күкүмүн 
кошушкан, шерештен желим даярдашкан. 

Шереш (Eremurus altaicus) кургатылып, күлдөй майда убаланып, 12—16 кг ылайга 
0,3 төн 2—Згр га чейинки кичине үлүштө кошкондо ал ылайдын касиетин кескин 
өзгөрткөн. Шерештин негизги таасири гипстин кристаллдарын өзгөрткөнүндө болгон. 
Ийне сымал кристаллдар октаэдрикалык формага ээ болгон. Шереш кошулган ылай 
камырдай жумшак ийкемдүү келип, кышты тез кармаган. Ганчка озокерит — тоо мому 
жана кум да кошулган15. Ганч жана шереш проблемасынын өтө чоң практикалык 
мааниси бар жана ал туруктуулук менен технологиялык жактан изилдеп-үйрөнүүнү 
талап кылат. Орто Азиянын курулуш ишинде мындай ганчтын пайдасы өтө зор экени 
шексиз. Буга Самаркандагы Улугбектин мунарасын эске түшүрүү эле жетиштүү, ал 1918-
ж. бир жагына кыйшайып, анын башы өзүнүн демейки абалынан 1,8 м ге чейин 
оогондо (мунаранын бийиктиги 36 м) да мунара кулап түшкөн эмес. 

Көрүлгөн чаралардын натыйжасында 1932-ж. архитекторлор Шухов менен 
Мауэрдин айлакерлик менен түзүлгөн долбоорунун аркасында мунара мурунку 
калыбына келтирилген.16 

13 А. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии, стр. 96 ж.к.6. 
14 А. Тереножкин. Археологические разведки в Хорезме. «Советская археология», №6. Төмөнкү 
жыйнактарды да кара; «Вопросы реставрации», «Культура Востока» ж.б. 
15 Н. Бачинскийдин «Доклады Академии наук» деген басылмадагы макаласын кара 
16 М. Массон. Краткая историческая справка о Среднеазиатских  минаретах. Материалы Узкомстариса, в. 
2—3, Ташкент, 1933. 



Байыркы курулушчулар кышты кынаганда ылайды көп салышкан. А. Бачинскийдин 
эсеби боюнча имаратты көтөргөндө ылай курулуштун конструкциясынын бүткүл 
көлөмүнүн 30 пайызын түзгөн. Имараттын төмөнкү бөлүгүндө кыштардын арасындагы 
жылчык кыштын калыңдыгына дээрлик барабар. Имараттын жогорку бөлүгүндө 
жылчыктар бир аз кичирейет. Ганчтын байланыштыруучу касиетинен башка да жер 
титирөөгө каршы серпилгич масса катарында да мааниси чоң. Байыркы усталардын 
жөнөкөй эле топуракты жер титирөөгө каршы жаздык катарында пайдаланышканы 
мүнөздүү. Алсак, мисалы, Самаркандын түбүндөгү Чупан-Ата мазарын курганда 
асканын боорунан чуңкур казылып, ага топурактан жаздык төшөлүп, анын үстүнө 
курулуш тургузулган. Байыркы усталар жер титирөөгө катуу эмес, жумшак 
конструкцияны карама-каршы койгону ачык көрүнүп турат. 

Көңүл бурууга татыктуу акыркы маселе карапа суу түтүктөрү жөнүндөгү маселе 
болуп саналат. Таластын жана Чунун бүтүндөй бир катар конуштарында байыркы суу 
түтүктөрүн казып изилдөөгө, андан бир нече жыл мурдараак Балаклавдагы Херсонес 
— Генуэз колониясынын жана Крымдагы байыркы Эски-Кермен шаарынын байыркы 
суу түтүктөрүнүн системасын изилдөөгө катышууга туура келген эле. 

Бул суу түтүктөрүнүн негизинде бир эле мыйзам жатат. Булактын суусун жер 
алдынан бассейнге чыгаруу конуштардагы суу топтолуучу жайлардын деңгээлинен 
жогору чекте турат. Сууну түтүктөр менен жиберүү өз ара туташкан идиштердин 
мыйзамы боюнча ишке ашырылат. Суу жүгүрө турган түтүктөр цилиндр формасында 
болуп, 7° ка чейинки эңкейишке туруштук бере алат. Жети-Сууда биз суу түтүктөрүнүн 
өтө өңгүл-дөңгүл жерде пайдаланылганын жолуктурдук. Бул түтүктөр (байыркы 
Хамукат шаары ченде — Кыргыз ССР, Киров районунун азыркы тамеки совхозу) конус 
формасында болуп, капталдары абдан эле калыңданып, кээде кийиштиргенде үстүнө 
келгениники андан да калың болгонун байкадык. Түтүктүн бир жагы кеңири, экинчиси 
куушураак келет, ал эми түтүктүн капталы атайын чаптама көчөт же валик менен 
калыңдатылган. 

Ошентип, муфта турган жерде суунун агымы абдан эле кыскарып, түтүктүн бүтүн 
болушу камсыз кылынган, ал эми суу болсо ийри-буйру түрдө аккан. Түтүктөрдүн 
ушундай системасы абдан эле жантайыңкы келген жерде да суунун агымына туруштук 
берген. Ал эми түз жерде кайрадан цилиндр түрүндөгү түтүктөр колдонулган. Түтүктөр 
шыбалган эмес, анын кереги да жок болгон. 

Биздин курулуш материалдары жагындагы археологиялык изилдөөлөрүбүздүн 
учурунда жогоруда айтылган байкоолорубуз, советтик археологдордун башка 
аймактарда жана эстеликтерде жүргүзгөн ушуга окшош иштери азыркы курулуш 
ишинде байыркы архитекторлордун тажрыйбаларын өтө кеңири түрдө эсепке алуунун 
зарылдыгын ачык далилдеп турат. 

Байыркы архитекторлордун, жарым-жартылай бизге да жеткен тажрыйбаларынын 
негизинде жетишкен туура чечимдери көпчүлүгүндө унутулуп калган, алардын 
курулуш ыкмалары, технологиясы менен конструкциялары кылымдар бою 
текшерилип, жакшы натыйжаларга жетишилгенин эстен чыгарбоо керек. 

Бул тажрыйбаны практикада пайдалануунун максатка ылайыктуу экендигинде 
жана археологдор менен технологдордун жалаң эле курулуш иштериндеги 
проблемалардын алкагында эмес, башка маселелерде да биргелешкен изилдөөлөрдү 
улантышарында шек жок. 
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