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Їчєє
«Áàëàì – áàëàì äåéò».

Эл сєзї

дегеле жайкы ысык тууралуу сєз кыл-
ганда, тїштїктїн ысыгы алдыўкы орунга 
чыгары белгилїї эмеспи. Ошонун ичинде 
аксы чєлкємїндє кызыл-жардан кийинки 
эле ушул кош-дєбєнїн ысыгы болсо керек.  
кимдир бирєє тамашалап калп кылып айт-
кандай, быйылкы жылы жылдагыдан да 
єзгєчє ысык болуп, а тургай «таш бакалар 
да иттердей тилин салаўдатып жїргєнїн 
кєрдїм» дегендей эле ысык єз єкїмїн 
жїргїзїп турду. анан ошого да кєнєт тура 
адам баласы. Ошондон улам айтылса керек 
да «адамдын жаны иттин жанынан да бы-
шык» деп. муну айтканыма себеп, ушун-
чалык кїндїн кїйгєнїнє, тактап айтканда, 
кїйгїзгєнїнє да кайыл болуп, адамдар 
короосундагы, талаадагы эгин-тегинин кет-
мендеп чаап, чєбїн отоп жатышты. анан да 
єздєрїн алаксытышып, сооротушуп: «Эй, 
тиги африкада деле кїндїн кырк-кырк беш 
градусунда иштешет имиш го. ага караганда 
биздеги 37–39° ысык Бозбу-атанын жайлоо-
сундагыдай эле кеп эмеспи!..» дешип, «анан 
ысык деп жатып алсам, мага бирєє жасап 
бермек беле? Эл мине болсо, шо да! Эртеў эле 
кыш келет. же ишенген айлыгым, топтогон 

Айтмырза 
АБылКАСыМоВ

1947-жылы  Жалал-Абад 
облусундагы Аксы району-
нун Кош-Дєбє айыл окру-
гундагы  Улук айылында 
туулган. 1965-жылы Кербен 
жатак мектебин бїтїргєн 
соў, ошол эле мектепте 
улук пионер жетекчиси 
болуп эмгек жолун баш-
таган. Кыргыз мамлекет-
тик университетинин 
филология факультетин 
1971-жылы ийгиликтїї 
аяктап, Аксы районундагы 
Кош-Дєбє орто мектебин-
де (азыркы Т. Мавлянов 
атындагы) кыргыз тили 
жана адабияты сабагы-
нан мугалим, Ж.Бєкєнбаев 
атындагы орто мектепте 
окуу бєлїмїнїн башчысы, 
Ж.Султанов атындагы 
Улук орто мектебинде ди-
ректор болуп эмгектен-
ген. Учурда Т.Мавлянов 
атындагы орто мектепте  
кыргыз тили жана адабия-
тынан мугалим.
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байлыгым болбосо...» дешип, «Эч болбосо сууну токтотпой буруп 
беришсе болот эле жанга аким, айыл єкмєт болуп жїргєн «чоў» 
сєрєйлєр» дешип, бардык ачуусун да, їмїтїн да, нааразычылыгын 
да кетменден чыгарышып, жер тырмап, тырбалаўдап жатышты.

 Ошолордун бири – ашир. кїндєгїдєй эле бїгїн да атасы тигип, 
акыркы жылдары тїшїм бербей картайып калган алмаларын суу-
рутуп салып, ордуна айдалган картошкасын отоп, чаап жаткан.

кїн бїгїн да чычаласын колуна кармай чыкты. Чекесинен аккан 
тер ысык кесекке тып-тып тамат. Їстїнє кийген ак жектеси тер 
менен чаў аралашып, саргайгандан кїрєў тартып топографиялык 
картага окшоп калган. Эртеў суунун нєємєтї келмек.  Ошондуктан, 
ашир кїндїн так тєбєдєн ачуу тийип турганына да, жанынын кый-
налганына да кайыл. Баш кєтєрбєй иштеп жатты.

аширдин атасы Бєлєкбай бая эле баласына:
– Болду, уулум, кїн кїйїп турат. ысык єтїп кетпесин, ишти бас 

кыл эми, – деп, їйїнє кирип кеткен эле.
– азыр, ата, майли, – деген ашир.
андан кийин кыйла убакыт єттї. ашир дагы деле чабыгын улан-

тып жатты.
– Эй, болбодубу эми, – деди атасы дагы їйдєн чыгып, – бїтпєгєн 

иш барбы? токтот, балам, кичине эс алып, анан кїндїн табы кайт-
канда деле бїтїрєсїў.

– мына азыр, ата...
ал дагы деле ишин уланта берди. кетменин чаба берди. Бир кезде 

талыган белин тїздєгєнї башын жогору кєтєрїп, їй жагын карады. 
карады да, бир эсе таў калып, бир эсе кыжыры келип, кандайча 
кыйкырып жибергенин  єзї да сезбей калды:

– Ой, ата... сообу?.. мине кылып жатырысыз, жарыктык?! кантет?..
атасы болсо тогуз айлык небересин (аширдин баласын) эшиктин 

алдына жайылган как таардын їстїнє отургузуп, анысы аз келген-
сип, їстїндєгї кийимдерин дырдай чечиндирип, кайнаган кїндїн 
астына коюп жатпайбы, тообаў кетейин!!!  анан ошол кыжырды 
келтирбєєчї жорукпу, кокуй? жаш бєбєк тарбалаўдап таардын 
їстїндє жылаўач отурса... «Чын эле атам акылынан ажырап кал-
ганбы?» деген ой аширдин мээсин чагылгандай кєзєп єттї. кантип 
кетменин ыргытканын, кантип баласына жетип кєтєрїп ала койго-
нун єзї да билбей калды ашир.

– Бул минеўиз, ата? Балага кїн єтїп кетпейби? кєрїп турбайсыз-
бы акыры кїндїн аптабын?! – деп кызыраўдады ал.

– ии де, кїн ысып турабы? ии де, кїндїн аптабы єтїп кетеби 
балаўа?.. Ошол кїндїн аптабы менин балама, сага да єтїп кетет. Бир 
айтсам болбойсуў , эки айтсам токтотпойсуў ишиўи...
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– Эми бул бєбєк да али, ата. мага салыштырып болобу?!
– Биринчиден, сен дале мага бєбєксїў, уулум. Экинчиден, кїндїн 

аптабы менен ата-эненин мээрими кичинеге да, чоўго да, баарына 
бирдей тиет. Ушуну дайыма эсиўе тїйїп жїргїн. 

ашир сєз таппай туруп калды. анткени аны бир туруп атанын 
алдындагы уялуу менен ызаттоо сезиминин толкуну каптаса, бир 
туруп атага болгон ысык мээримдин толкуну каптап жаткансыды. 

Балким, ошол бууракандаган сезимдер дапдурустан аралаш ке-
лип, аширге сєз таптырбай, ачыгыраагы сєз айттырбай, тамагын 
бууп, кєзїнє жаш тегеретип жаткандыр, ким билет...

аширдин колундагы наристе чоў атасына бажырая кїлїп, ага 
барууга талпынып жатты...

КєК
    
«Коноктор єздєрї менен єздєрї кызуу аўгемелешип жатышкан-

да, эшиктен кирген їй ээсинин 4–5 жашар баласы:
– Эй, качан кетесиўер? – деп калды аларга.
Отургандар бул суроого не деп жооп беришерин билбей делдейген 

тейде баланы жапырт карашты.
– Эмне болду, уулум? – деди бир аздан соў, коноктордун ичинен  

бирєєсї.
– Биз, тиги момпосуйлардан жешибиз керек, – деди бала.
– А кокуй, ме гой, момпосуй, – деп, коноктордун бири тарелкадагы 

конфеттерден бир ууч балага узатып калды эле:
– Э, жок, – деди бала, башын чайкап, – апам бизге: «Момпосуйду ко-

ноктор кеткенден кийин єзїм берем» деген, азыр жесек урушат, – десе 
болобу, тезирээк кетпейсиўербини кыйытып! Отургандар же кїлїшєрїн, 
же туруп кетишерин билбей кызык абалда  калышты.     

Кєрсє, ата-энесинин сыртка чыкканынан пайдаланган экен 
тємєнкї аўгеменин кичине каарманы  бир аз чоўоюп калган кезинде...»

Автор 
 
каа ишен, каа ишенбе, бул болгон окуя... 
ал єзї орто жаштагы эле неме. Баары бар: дїнїйєсї тїгєл, їй-

бїлєсї кишинин абазы келчїдєй. аялы да астына ургаачы атпайды 
салдырбоочу жан. Сулуу десеў сулуу, сымбаттуу десеў сымбаттуу. 
тиричиликке абдан тыў. койчу, «менин жарым болсочу» – деп ар 
кандай эркек тамшанчудай эле бар. айжаркын їч кызды удаама-удаа 
тєрєп, бул жаатынан деле кемчилдиги жок. Бирок караў калгырды-
кы,  уулдан кудай айтпай жїрєт. аялындагы мына ушул кемтик,  
кїйєєсїнїн кєўїлїн тїпєйїл кылганы кылган. кыскасы, уулдуу 
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болсом деген тилек уктаса тїшїнєн, ойгонсо єўїнєн кетпей жїргєн 
кези. кээде кыжалат болгон кїндєрї жаратканга да нааразы боло 
кетип: «я, кудай, бир чочокко зар кыласыўбы, мендей кїнєєкєр 
пендеўди?..» – деп, наалып калмай да адат таап алды жакындан бери.

мына ушул наалышы жаратканга жеттиби, айтор, аялынын бо-
юнда болуп, дагы кыз болуп калса не болот деп заарканып жїргєн 
кїндєрдїн биринде, ай-кїнї  жетип, «мына сага!» деп, уул тєрєп сал-
са болобу! Эркектин бул кубанычын сєз менен жеткире айтуу кыйын 
эле го, чиркин! алибетте, ал биринчи укканда ишенер-ишенбесин 
билбей, «чынбылап» кайра-кайра сурап алып, анан эле тилден кал-
гансып, дендароо болуп калганын кєргєн сїйїнчїлєгєн неме да: 
«акылынан ажырап калган жокпу?» – деп, чочуркай карап, саамдан 
соў гана ал тилге кирип: «Чочо-ок!.. Чочо-о-ок!..» – деп, бир эмес  
эки-їч мерте кыйкырганына  ого бетер делдейип, тиги болсо ошон-
дон сїйїнчїлєп келген немени бек кучактап, бети-башын койбой 
жалмалап єєп, аны андан бетер сестентип... айтор, кызык эле болду. 
Чын эле ченде жок сїйїнгєнїн билгизип, чєнтєгїндєгї бир далай 
акчаны толук  кармата берип, кечинде пададан койлор келгенде 
бир козу да берерин убада кылганда гана анын жиндебегенине кєзї 
жетип-жетпей, сїйїнчї айткан неме андан алыстаганча шашкан...

Ошондон эле наристенин атасы токтобой, тєрєткананын 5–6 чакы-
рым алыс экенин да капарына албай, минген атын жиниктире чаап, 
жетип барып эле медсестралардын «ой, болбойтуна» моюн сунбай, тїз 
эле аялы жаткан бєлмєгє кирип барып, аялына «чынбысын?» дагы 
кайталап, бактылуу жылмайып, эки кєзї жалжылдаган аялынын 
«ообасын» баш ийкегенинен туюп,  ага «ыраазымын» дегендей жама-
жайын жалжайта эзиле карап, жаўыдан гана ээмп бїткєн ымыркайды 
абайлап колуна алып, колу менен мурдунан чымчый сїйїп, аялына 
жалаягын ачтырып, бєбєктїн уул экенине чочогун кєрїп кєзї жетип: 
дагы бир жолу ыраазы болуп сыймыктана, кубанычына муунуп туруп: 
«Чочок!..» – деди шыбырап. анан баланы абайлап аялына карматып, 
маўдайынан чоп эткире єєп, кєзїнєн агып кеткен жашын жашырган-
дай, шарт бурулуп эшикке чыгып кетти...

Эў эле эў кызыгы тєрєгєндєн тєрт кїндєн кийин, байма-бай каттап 
турган эрине тєрєтканадан чыга турганын, балага айыл єкмєттєн 
кїбєлїк алыш керектигин аялы айткан соў, анан башталды...

 ал айыл єкмєтїндєгї жооптуу катчы болуп иштеген келиндин ал-
дына албыра кирип барып, доктурканадан алган кагазын кєрсєтїп, 
кїбєлїк жазып берїїсїн єтїнїп, туруп калды.  катчы келин да 
мунун кубанычына ортоктош болгондой, «бешик боо бек болсун»  
айтып, шашыла  кїбєлїк жазууга кирише кетти.  анан эле андан 
уулунун атын ким коюшун сурап калбайбы!

Айтмырза АБЫЛКАСЫМОВ
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–Чочок, – деди ата такалбай, – мурдатан эўсеп жїргєнїмдї ку-
дайым берди. атын «Чочок» деп жаз!

–  Эмне дейсиз?!.
жооптуу катчы келиндин чочугандан колундагы калем сабы  ыр-

гып кетейин деди. Бир аздан кийин тамашалап атат го деген ой менен:
– Э коюўузчу... – деди ал, – тамашанын да ыгы болот да...
– жок э! тамашасы жок чын. кудайым уул берсе, атын «Чочок» 

коём деп илгертен эле тилек кылып жїргєнмїн, – деди ал, кєзїн 
ирмебей. 

– таза балээ болгон турбайбы!.. дени-кардыўыз сообу деги. Ой, 
уулуна ушундай да ат койчу беле, нормальный киши?! Бир нерсени 
ойлонуп, анан айтып жатасызбы?

–  Ойлонуп эле... тиги...сопсоомун...  анан... нормальный эле 
айтып жатам. айтпадымбы, илгертен тилек кылып жїрєм деп. 
анын эмнеси нормальный эмес? мына, менин атым деле кїчїк. мен 
ошондон кем болуп калдымбы? же ошондо эле ит болуп кеттимби? 
кудайга шїгїр, жїрєм го эч нерседен кем болбой... Бир кемим бар 
эле, мына ал да айланайын Чочукем менен толукталып отурат. 

– Эми аны атаўыз койгон экен кїчїк деп. ал киши кандай ойдо 
мындай ат койгонун ким билсин. анан ошол атаўыз ушундай... 
(«итибайдай»  деп айтамын деп, дагы єзїн карманып калды) ат 
койгон деп эле толтура жакшы ысымдар турса, дегеле эч бир акыл-
га туура келбеген...  ( «Чочок» деп айта албады) атты коём деп 
кєшєргєнїўїз кимге жагат, ыя?

– Ой, башкалар менен менин ишим канча? азыр демократия за-
маны... кааласам... (Чочоктун чоўун айтып ала жаздап...) кєўїлїмє 
жаккан атты коюп аламын, эмне экен...

Булардын талашынан кеўсенин ичи жаўырып, не болуп кеткенин 
биле албай, ал жерде иштегендер жана айыл єкмєтїнє жумуштап 
келгендер чогула тїшїп, аўкая туруп калышты.

тигилердин талашы дагы деле уланып атты. Беркиси: «мен 
айткандай жазасыў», – дейт ансайын кєгєрїп. тигиниси: «антип 
жазбаймын», – дейт. кырдаал улам курчуй баштады. турган эл да 
экиге бєлїнїп, кызыктын кызыгы эми болчудай єўдєнїп калды. Бир 
тобу  кїчїктїн сєзїн кубаттап (балким, кээлери кїчїктїн кєўїлї 
їчїндїр, а кээлери  шылдыўдаппы): «Рас, мурдатан тилек кылып 
жїргєн болсо, койсо боло берет. кыргызда андан да жаман аттар 
толуп атпайбы. мисалы: тыргєт, Бокмурун, Чычар ж.б.  СССРдин 
убагында оштонуп, колхоз, Совхоз, трактир деп деле коюп атпадык 
беле? а эми Чочок болсо Чочок да...

Экинчи топ: «Ой, ойлонсоўор... кийин бала чоўойгондо кантет? 
атыў ким десе... таза балакет болот го ыя?..»

Кєк
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– мен да ошону айтып жатпаймынбы! – деп кїйє сїйлєдї жооп-
туу катчы.  ага макул болбой, берки топтун айтканына баш ийкеп, 
кїчїк турат эзелки кєктїгїнє салып ноюбай. 

нарыда, коридордун уч жагында, экєє буларга угузбай шыбыраша 
эзиле кїлїшїп жатат.

– ай элестетсеў, хи-хи... аны «кимсиў?» десе, ал, «кїчїк уулу 
Чочокмун» – десе...

– жок э, «Чочок кїчїковмун» дейт десеў... Чыш-ш ай,  кантет, 
акырын кїл. кїйїп турган кїчїкеў  дагы бизге  жарылып бербесин... 

Ошентип, регионалдык чырга тете кєтєрїлїп  бараткан бул талаш 
не менен аяктайт эле ким билсин дейсиў, кудай жалгап, ал жерге 
мырзапаяз аксакал келип калса де. анан жаўжалдын чоо-жайын 
ага тїшїндїрїшкєн соў, башкалардай кызаўдабай, кытмыр жыл-
майбай, салабаттуу гана минтти:

– Оболу бешик бооў бек болсун, кїчїк мырза! мына жараткан 
ушундай айкєл, кєптєн бери кєксєп жїргєн тилегиўди бериптир. 
Эми анын ємїрїн сура. Ошону менен бирге эле адам болуп чоўоюусун 
тиле. жакшы бала жалаў эле ата-эненин ырысы эмес, жалпы журт-
тун да ырысы. Уулуў ошондой элдин уулу болуп чоўойсун, ылайым. 
ал эми ат коюу жаатына келсек, ымыркайыў тєрєлє электе эле тилек 
кылып, ушул атты тандаган экенсиў, аны койгонуў эп... 

Ушул жерге келгенде айыл єкмєтїнїн жооптуу катчысы каяша 
сєз айтууга оозун жаздап баратты эле, ал колу менен тек гана ишара 
кылып, аны токтотуп койду. жалаў эле ушул айыл єкмєтїндєгї гана 
адамдар арасында эмес, район, облуска сыйлуу бул кишинин сєзїн 
бузууга, аны менен жаакташууга ал да дааган жок сыягы.

– Ооба, ошол єзїў тилек кылган атты койсоў абдан эле туура. жа-
раткан Эгем, балким, уулдуу болсом ушул атты коём дегениў їчїн 
да эркек баланы атаа кылгандыр. ким билет? Буга бизге окшогон 
айры аяктуу, жумуру баштын акылы кайдан жетсин...

– туура айтасыз, аксакал. ырахмат! менин жеке укугумду... – 
деп баратты эле кїчїк.

–  Сен да коё тур, – деди ал шашпай... дагы эмне сєз чыгар экен 
деп, турган эл дым болуп, мырзапаяз карыяны карап калышты.

– Чын. ар бирибиздин укугубуз бар. аны тырмак-тишибиз менен 
коргошубуз керек. талап кылышыбыз керек. Бирок андан башка 
милдетибиз бар да. негедир муну кєпчїлїк убакта кєптєрїбїз 
эрен-тєрєн албай, байкамаксанга салып, унутуп калып жїрєбїз. 
Ошондон улам оюбузга келгенди кылып, оозубуз менен орок оруп 
кеттик. Ошондон улам бала-чакабыздын, їй-бїлєбїздїн алдындагы, 
эл алдындагы, мамлекеттик бийлик алдындагы милдеттерибизди 
таштап салдык. жооптуу катчы да ошол милдетти, жєнєкєй гана се-
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зилгенсиген, бирок єтє олуттуу милдетти, атанын баласы алдындагы 
милдетин  айтып жатат. ал жєн гана айтып тим болбой, бийликтеги 
киши катары талап кылып жатат, сени аткарсын деп. Ошондуктан, 
ага баш ийїїгє тийишсиў!

– анда быягы кандай болот? Баланын аты ким болуп калат ошон-
до? – деди топтон бирєє.

– Баланын аты документте Бакыт болот. анткени ушул уул 
кїчїкєўє бакыт алып келди. мындан кийин да ата-энесине, эл-
журтуна бакыт алып келген инсан болуп чоўойсун! ал эми азан ча-
кырып коюлган аты Чочок болот. анткени аны атасы тилек кылып, 
сурап алган ат. кийин бала чоўойгондо кайсы атты ылайык кєрсє, 
ошол ат ага энчиленип кала берет. мына ушунда кїчїктїн єзї айткан 
укугу, уулунун укугу да сакталып калат. туура айтамбы?

тургандардын кєпчїлїгї:
–  туура, туура! ак сєз болду, – дешти. 
– Сен эмне дейсиў, кїчїк? – деп сурады мырзапаяз карыя.
ичинде кєктїгї кармап турса да, жїйєлїї сєзгє там бербешке 

болбоду.  анын їстїнє кєпчїлїк жаалап, «туура» деп турса, ар кан-
дай кєк деле агарат да.

– мен... мен... макулмун! – деди кїчїк.
– апбалли! кана эмесе, кїчїктїн ушул уулу ырыс-кешиктїї, 

мээримдїї, ємїрлїї болуп чоўойсун! Оомийин!
Баарысы бата кылышты. жанагы Бакыт деген атты укканда 

эле жооптуу катчы жаза салганбы, айтор, бата тартылары менен 
кїбєлїктї кїчїктїн колуна карматып:

– Уулдуу болушуўуз менен дагы бир ирет куттуктаймын! – деди. 
тургандар шатырата кол чаап жатып калышты.

МАйрАМдА оКулгАн ыр

«Мугалим тегирмен сыяктуу. Тегирменге тынымсыз жаўы суу 
агып келип, парасын тегеретип турбаса, ал иштегенин токтотот. 
Демек,чанагынан чубурган данды негизги азык-ун кылып чыгара 
албайт. Андыктан, тегирмендин суусу жок токтоп туруусу, анын 
бузулуп, талкалануусуна алып келет».

Автор.

анын бул жамаатта мугалим болуп иштегенине бир айдын эми 
жїзї оогондо, мугалимдер кїнї келип, баарысы жумуштан кийин 
єздєрїнїн кесиптик майрамын белгилеп коюш їчїн мектептин аш-
канасында сайран курушуп, жеп-ичип, бирин бири куттукташып 
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дегендей аския айтышып, тамашалашып, кєўїлдїї отурушту. Сєз 
кезеги акыры ага да келип жетип, кесиптештерин куттуктаган соў, 
алардын аны-муну, кєртиричиликти сїйлєшкєн сєздєрїнєн бир аз 
болсо да алаксытып, жандїйнєсїнє таасир этер деген максатта, (бал-
ким, башкалардан єзгєчєлєнгїсї келиппи же…) баарысына угуза:

– Урматтуу кесиптештер, азыр мен сиздерге бир ырды кєркєм 
окуп берем. Эгер кимде-ким ушул ырдын авторун жана атын тапса, 
майрамдык белек тартуулайм. ал – 50 сом! – деп жар салды да, єтє 
берилїї менен окуп кирди.

«Айнегинен чагылат аккан суунун
мажїрїм тал шактары чуудаланып.
Мажїрїм тал наз менен ашкан сулуу,
тарайт кїмїш саамайын сууга малып…»

Шаўдуу окуп жатты ал.
«…кылыч менен талдарды чаап шакка
кетти кызыл атчандар батыш жакка,
батыш жакка кїн батып бара жаткан».

Бир кезде чочуткандай селт эттире їнїн кєтєрїп: 
«Кушка окшоп канатка аткан
бир жаш атчан
   кулады аттан…» – 

деп окуусун улантты. анын кєзїнє кїндїн кылкылдап батып барат-
каны элестеп турду. кулагына аттардын дїбїрттєрї угулгансып жат-
ты. Бара-бара  їнїнєн кайгы, муўайымдуулук  угулуп, анан барып:

«ыйлаба, мажїрїм тал, ыйлабачы,
ыйлаба,
  ыйлабачы…» –  

деп бїтїрдї.
Баары тымтырс болуп калышты. Баягы саясатты «сайроочулар» 

да, «мен башкаларга караганда билимдїїмїн» деп їн чыгарып айт-
паса да, дымагынан билинип туруучулар да, «мугалим дегендин 
кругозору кенен болууга тийиш. Єзїў окуткан предметиўдин окуу 
китебинен башка да нерселерди билбесеў, анан кайсы мугалимсиў» 
дечїлєр да, алибетте, мектепке мойнунан байлагансып келип-кетип 
жїргєндєр да, атургай мектептин директору, анын орун басарлары да 
їн чыгарбай калышты. Єлїї тынчтык алда канчага созулду. мунун 
себеби: окулган ырдын кєркєм касиетиби, же берилген тапшырма-
нын татаалдыгыбы? Бул, ал їчїн  табышмак  эле. акыры чыдабады 
окшойт бир математик мугалим:

Айтмырза АБЫЛКАСЫМОВ
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– Ой, бул аалы токомбаевдин ыры да… – дей салды. анын бул 
айтканына караганда  акын атпайлардан а.токомбаевдин гана атын 
биле тургандыгы сезилип турду. «туура эмес» дегенчелик кылып, 
ал башын чайкады.

дагы тымтырс болуп калышты. Убакыт єтїп жатты. ал ичинен 
єзїнє єзї кейип койду: «кайдагы балээни баштадым эле?!. муга-
лимдердин мынчалык экенин («єтє билимсиз экенин» дегиси келип, 
бирок єзї да мугалим экенин ойлоп, анте албады) кайдан билдим ко-
куй?! Ушу алтымыш ашык мугалимден кантип эле бири билбесин?» 

аўгыча мектептин директору ишенимдїї єкїм їнї менен:   
– Эй, жолдоштор, токтогула,– деди эле баары ага карап  калыш-

ты. «кудайга шїгїр, –  деп ойлонду ал, – бар экен го бир адам!..» 
Їмїттєнє карады ал директорду.

– менимче,– деди директор сєзїн чоё айтып, – бул жигиттин єзї 
да ыр жазып жїрєт деп укканмын. абдан берилип, жїда кайдасын 
келтирип, айтканына караганда, бул ырды єзї жазган, ырдын атын 
алибетте єзї айтат да, – деп салса болобу кызыталак, ылайым кы-
сталышта єзїўдїн да їмїттїў акталбагыр!

– ие, туура, туура, – деген їндєр жапырт аны коштоп кетти.
ал чийки май чайнагандан да жаман болуп туруп калды.
Ошол кезде бир кызык болду. Столдун о ылдыйында кенже 

техникалык кызматкерлер деп аталуучу топто отурган (алар: пол 
жуугучтар, мектептин караулу, электриги, от жагуучулар) бирєє:

– Биз айтсак да болобу? – деп їн салды.
– Болот, – деди айласын таппай турган неме.
– Эми биз силердей билимдїї эмеспиз, – деди ал какшык аралаш-

тыргансып сїйлєп: – катасы болсо кечиресиўер, агайлар, эжекелер. 
менимче, бул ыр тїрк акыны назым Хикметтин «мажїрїм тал» 
деген ыры.

– Ой, туура! – деди ал шашып, – туптуура! Сый белек сеники! – деди 
да, 50 сомдун ордуна колуна кире калган 100 сомдук бир кагазын 
берип жиберди.

дагы тымтырстык єкїм сїрдї. 
Єзї бир кечиримсиз иш кылып койгондой, бардык мугалим ат-

пайды директорун кошуп эл алдына алып чыгып маскара кылып 
таштагандай болуп, ал єтє жаман кыжалат абалда барып ордуна 
отурду. Ошол оор, ыўгайсыз тынчтыкты бузуп:

– ии, кандай экен? – деди о бир оокумда, ошол мектепте кыр-
гыз тили жана адабиятынан сабак берген мугалим, куду бир чоў 
жеўишке жетишкен сыяктуу кєздєрїн жїлжїйтє кытмыр, таба-
лагансып кыт-кыт кїлїп, баарысын айландыра карап: – тил менен 
адабият сабагын огеле оўой ойлогон пенделер, кандай экен? (ким 
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антип ойлогонун, же айтканын так айткан да жок) оозуўарга талкан 
сугунуп алгансып, бириў да ооз ача албай калдыўар го! Хе, дагы оку-
туп койгон экенбиз, мына, биздин окуучу жооп берди… азаматсыў 
сен, ким элеў, фамилияў да эске келбей турат, чорттуку?..

«Ой, єзїў кайда элеў, неге єзїў жооп бербедиў?» деген да эч ким 
болбоду. жанагы ырдын автору менен атын тапкан неме: «мен бул 
мектептен окуган эмесмин!»– деп да айтпады.

мындан кийин отуруш кєп деле узабады. Баары їйлєрїнє тарап 
кетишти. анткени эртеў сабактары бар эмеспи, окуучуларга билим 
беришет эмеспи!..

АйлыК

Баарыбыз тапырап, кудуўдап, бирибизге бирибиз тамаша айтып 
купшуўдап, шайырданып жаттык. Сабактарды бїтїп-бїтпєй эле 
їйгє секин зуу койчуларыбыз дале айланчыктап кете албай жїрїп 
калдык. анткени «Бїгїн мектепте айлык таркатылат» деген миш-
миш небак баарыбызга учкан куштай, ой, ошо учкан куш да кеп-
пи, їндїн ылдамдыгындай, андан да ашырып айтсак, жарыктын 
ылдамдыгындай тездик менен тараган. мында эки кабар ушундай 
жайылат. алардын бири: «Эртеў текшерїїчїлєр келет экен!» де-
ген апти-ырайы суук кабар, ал эми экинчиси: «айлык таркатылат 
экен!» деген жанга жагымдуу ысык кабар. мына ошол экинчи кабар 
бїгїн мектептин имаратын бїт бойдон сїйгїнчїктїї кєрсєтїп турду. 
Ошондон улам жипсиз байланып, маталып, ушерде жїргєнїбїздїн 
себеби да шо. мектепте кээде чоў-кичине иш-чаралар, чогулуштар 
болуп турары шарт эмеспи. мына ушундай нерселер єтє турган бол-
гондо эле бир тобу мектептин директорунан, ал эми кээлери окуу 
бєлїмїнїн башчысынан уруксат алганга (мында «жооп сурап» деп 
айтылат) аракет кыла башташат. Себептери ар тїрдїї: бири камыр 
жасап койгон, барып нанын жаппаса «камыры кєчєгє чыгып кетет», 
биринин їйїнє алыстан мейман келип калган, барбаса уят болот, 
биринин кайненеси катаал, «акырын басса аксак, катуу басса таскак» 
деп жанын сууруп алат, биринин кїйєєсї: «Сабагыў бїткєндєн 
кийин кайда жїрдїў?» – деп, ар кимден шек санап, сурак кылып 
чаў салат, дагы-дагы толгон токой, ар тїрдїї, кээде адамдын акылы 
жетпеген, кээде дегеле адамдын кїлкїсїн келтирген «элекке турба-
ган» шылтоолордун дестесин угасыў. ал эми айлык ала турган кїнї 
алардын баары унутулат. камыр жасалбайт, жасалса да чарасында 
тынч жатат. ал кїнї кыйбас конок тургай, жєн конок да келбейт. 
кайненеси ошол кїнї жумшарган, кїйєєсї тїшїнїї менен мамиле 
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кылат. мына, ушундай айлыктын кїчї! Ошондуктан, кезек кїтїп, 
караўгы кирип кетсе да жадабай, бардык тїйшїктї унутуп, колго 
айлык тиймейинче тура бермей.

андан да азыр мурункудан айлык маселеси анча эле тїзїк бо-
луп калды, ылайым кєз тийбесин! кантсе да айма-ай берилип, 
бирєєлєрдєн карыз сураганга жагымдуу шарт тїзїлїп, камок-
самоктогулар да кыйылып отурбай эле дептерине атыўы жазышып, 
ала турган нерсеўи мурункудай жалдыратышпай эле бере коюшуп 
жыргатып жатышпайбы бизди. мурун бизге караганда пенсио-
нерлерге карызды ушундай беришчї. анткени алардын пенсиясы 
биздин айлыкка салыштырганда бир топ эле убагында таратылып, 
бизге караганда камоктогуларга ишенимдїїрєєк келишчї. 

дегеле «айлык» деп аты эле шоорат берип тургандай, алар акча-
быз айдан айга гана араў жетип, арта турган тїрї жок. «жылдык» 
делинбегенден кийин ошо да. артышпаган соў, бул айдан наркы 
айга чейин бир топ эле карыз болуп каларыбыз чын. анын їстїнє 
ала турган кїнїмдїк керектелїїчї товарлардын баасы да тынымсыз 
ашып, алаар маяналарыбыз кїнїмдїк гана тамак-ашка араў жетпе-
се, єп-чап эле болуп калат кєпчїлїк айларда. 

Ошентип, эшикте кужулдашып турсак эле, биринчи кирип кеткен 
биологиядан сабак берген эжеке чыкты ичкериден кумсарып: 

– Ой, ушул да айлыкпы? – колунда он сомдуктардан беш-алтоо 
эле жїргєнсїйт: – кантип кїн кєрєбїз, а? Бир ай темтеўдеп жїрїп, 
їйгє ушу алтымыш сомду апарамбы? Сырттагы карыздарыма минени 
берем эми, кокуй! 

– калган айлыгыў кана анан? – деди математик мугалим билип 
эле туруп.

– кармап атпайбы, кєрїнгєн нерсеге!… 
– Эмнелерге кармайт экен? – деп, бир тобу жаалап суроо берип 

жиберишти. 
– Ой, башыў адашат. Обшый расхот дейби эй, гезитке дейби эй, тол-

гон токой эле нерсеге кармап алышты. нары жактан айыл єкмєттїн 
кассири эки-їч нерсеге кармаса, бери жактан єзїбїздїкїлєрдєн їчєє 
отурат шылыганы. налогчусу менен соцфондусу дагы бар. Эў аягын-
да сууга кармагандарга, анан электриктерге туш келесиў. кызарган 
жериўди коёр эмес, кагылайын! .. 

– Ой, энеўди – деп эле бирєєсї тилденип жиберди. анысын єзї деле 
байкабай калды окшойт. Баарысы аны жалт карашты. момурайып 
эле жїргєн географ мугалим экен алиги тилденген. адепсиздик 
кылганын байкай коюп, актангандай: 

– анан ушу жакшыбы? акыры бала-чаканы багабызбы, же болор 
болбос айлык болумушту да кєрїнгєнгє кармата берип, куру эле 
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аўыртка чаап иштеп жїрє беребизби? Бул бейзабрастыкка качан чек 
коюлат деги? – деп эле албууттанып кирсе, тооба, «жооштон жоон 
чыгат» дегени ушу окшойт!.. 

– Чын эле, гезитке деп райОнОдон бир кармаса, энди айыл 
єкмєтїнєн айлык алгандан бери, буларга бєлїнгєн гезиттин пулу да 
айылдагы беш мектептин мугалимдеринин мойнуна илинди. Бу гезит 
дегенге єз каалоосу менен жазылат дечї эле. Совет доору кеткенине 
канча болгонуна карабай, дале зордоп жаздырмай калбай келатат 
бу. ким билсин бул єзї качан ада болот, – деп, секин жылдырып 
койду химик мугалим. 

– ал єзїбїздєн, агай-эжекелер, – деди кыргыз тил мугалими, – 
мине кылса деле, кыў дебесек. комиссияга мынча сом сарп болду 
десе «куп», райондон мынча кармап калды десе деле «куп», «каналга 
мынча сом» десе деле «куп». анан  кармайт да. Єз укугубузду коргоп 
бирар сєз айта албасак. текшерїї келсе, «аман-эсен бїтсє экен, тєрт 
абийирим тєгїлбєсє экен» менен пайпастап, кандай калчаса ашык 
окшоп, каалаганындай тїшїп берсек… «Улак эле соёлу» десе, «кой 
а, уят, кой соёлу!» десек, анан кайдан айлык акыбызды толук алмак 
элек. Бизге єзї сооп жок. 

Чын эле єткєндє келген текшерїїчїлєрдї сыйлоо їчїн мастаат 
курганыбызда, ушул тилчи мугалим: «адеп эле чабыла бербей семиз 
эле бир улак соёлу» дегенде, бир тобубуз: «Ушунчалык келишиптир, 
«жеген ооз уялат» деген, кой эле соёлу», – деп салганбыз. ал ошону 
айтып жатат, бизге тийгизип. 

– туптуура айтасыз! мен сизге жїз прасент кошулам, – деди та-
рых мугалими адатынча, тилчи агайды кубаттап. ал дайыма мейли 
чогулушта болсун, мейли жєн гана аўгемелешїїлєрдє болсун тилчи 
агайдын айтканына туура болсо да, болбосо да «жїз пайыз кошул-
ганы» кошулган. муну калган мугалимдер эрен-тєрєн деле албай 
калышкан. кайра мыйыгынан кїлїп гана тим болушат. 

–  Чын эле єзїбїздє кїнєє, – деди нарыдан окуу бєлїмїнїн баш-
чысы. Биз анын мында экенин байкаган да эмес экенбиз. – ичибизде 
сабакты жєндєп єтє албаганыбыз барбы, бар. Сабак алганга келгенде 
«келе эле, келе» деп беш колду оозго тыгып, кєп алып алып, анан 
азыр кїндєлїк план тургай календарлык пландарыбызды али так-
тай албай, бекиттиргенден качып жїргєндєрїбїз барбы, бар. мына, 
жарым жыл болоюн деп калды. Окуткан балдарыбыздын билими 
болсо, єзїбїзгє тайин. атургай, кээ бир жаўы бїтїп келген, э койчу, 
мурункуларынан деле бар, мугалимдерибиздин окуткан сабагы бо-
юнча єздєрїнїн билим деўгээлдери деле тайин, чынбы? мунун баары 
єткєндєгї текшерїїнїн жыйынтыгынан кєрїндї го. аны директор 
экєєбїз текшергендерге аке-жакелеп жїрїп араў жаптык. анан дагы 
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айлыктан кармап калды деп вайвайлайбыз. андыктан єзїбїздї да 
бир айнектен карап алайлы да! («кїзгїдєн карап алалы» дегени.)

Баарыбыз бир азга унчукпай калдык. айтса айтпаса тєгїнбї? Бар, 
андайларыбыз. ага окшогондорубуз жылдан жылга кєбєйїп да ба-
ратат. анан кыргыздын ар бир айылы сайын эле жогорку окуу жайы 
болуп, алар шуулдатып эле мугалимдик кесипке ээ деген дипломдорду 
берип жатса, кєбєйбєй койчу беле! же алардын ичинен тандап ал-
ганга мїмкїнчїлїк болсо да бир жєн. ишке киргизерде орточу кєп. 
Райондон телефон, а тургай облустан, жада калса, дал Бишкектин 
єзїнєн телефон чалып турса не дейсиў. андан башка да мында му-
галим жетишип турса да сонун болбойт беле, чиркин! Єздєрїнє тыў 
делинген мугалимдердин кєпчїлїгї эле мектепти таштап, базарга 
чыгып же Россияга, же казакстанга кетип калгандарына анча болду 
го. алардын кеткендеринин негизги эле себеби – мугалимдердин ай-
лыгынын аздыгы. анан ошол аз айлыктын да толук тийбей жатканы 
жаман болуп, бизди кїйдїрїп жатпайбы! 

дайыма айлык аларда жїрєкзаада кылган маселе да ушубу сапар 
да канча сомдон расход деп кармалат? мурунку алган карыздардан 
кутулганга алган айлык жетер бекен деген сарсанаа. андан башка да 
тирїї жан ошо кїнї казанды тїзїгїрєєк кайнатып, бала-чаканы да 
бир тоюндуруп коюуга ниеттенесиў да. «кембагалдын бир тойгону, 
орто байыганы» дечї беле? артышып калса го аялыўа, балдарыўа 
кийим, анан єзїў да мугалим болгон соў шїмїрєйбєй, башкалардын 
алдында баш кєтєрїп жїрє тургандай жамынчы алганыў дурус болот 
эле го. Башкаларды кой, кээ бир окуучуларыўдын эле кийингенин 
карап туруп, басмырланып калып жїргєнїў жалганбы?! кана, ага 
болбой эле чакан жууркан сыяктанып, бутуўду жапсаў башыўа 
жетпей, башыўды жапсаў ылдый жагыў ачылып, балээ болуп жат-
пайбы! ? 

– анда шунтип эле жїрє берейли жарыбай, – деди жанагы тилчи 
єзїнїн сєзїн жактап, – бизге караганда тиги кєчєдє симичке сатып 
жаткан биздин окуучубуз кєп табат бизден. анын жаза турган планы 
да жок, текшере турган завучу да жок.

– Ошол оўой болсо, анда баарыбыз семичке сатып кетип калалы, 
– деди окуу бєлїмїнїн башчысы. 

–  Ушинте берсеўер, ошондой кылабыз да мээге тийгенде… 
– Ой, муну биз кылып жатыппызбы, директор экєєбїз. Биздин 

эле байманабыз ашып-ташып кеттиби!? – деп, кїйїп кетти окуу 
бєлїмїнїн башчысы.

– Эй, койсоўорчу болбогон кепти. андан кєрє буйруган айлыгыўды 
ал да, їйїўє бар да. мине кыласыў жыйынтыгы жок сєздєрдї. Эч 
нерсе колуўдан келбегенден кийин, бул кыжылдашкандарыўар бир 
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пул. мектептен кете да албайсыў, мындай кыл деп эч кимге айта да 
албайсыў. кете тургандар эбак кетип бїткєн. азыр биерде эч жакка 
кете албаган жалаў «билим берїїнїн патриоттору» калганбыз. так 
ышто, тынчтаналы, – деди ушулардын улуусу деп эсептелген орус 
тили мугалими. Ушу сєздєр баарыбызга макул келди. 

макул келбей коймок беле. мындай нааразылык сєздєр канча 
жолу болду. канча жолу жанагы чыгып жаткан элдер окшоп, пи-
кет уюштуруп жибермей болдук. канча жолу иш таштамак болдук. 
атургай ачкачылык жарыяласакпы деп да кєрдїк. Бирок мунун 
баарына даай алган эмеспиз. Сєздїн чынын айтканда, уюша албай 
койгонбуз. Балким, ушунубуз деле тынчтыр. Єзїў тарбиячы болсоў, 
анан жанагинтип кєчєлєп жїрсєў, кандай болот эле я? андан кєрє 
тиги агай айткандай: «Бергенин ал да, їйїўє бар…»

Ушундан кийин кезек менен кирип, кармай турганын карма-
тып, аз болсо да колго тийген акчабызды алдык да, бирден-бирден 
тарап кеттик. Эртеў иш кїнї эмеспи. Єтє турган сабактарыўа 
даярданышыў керек го акыры…

Эў акыркы мугалим саат канчада алды айлыгын, ким билди 
дейсиў.

АрМАн

(Аўгеме-тамсил)

жєжє короз энеси мекиянга нааразычылыгын билдирет имиш:
– мага жерде кык тытып, курт-кумурска терип жебей, бїркїт 

болуп шаўшып кєктє учуп жїрїї гана ылайык эле, а сиз болсо мени 
тоок жєжє кылып ачып салыпсыз…

анда энеси:
– а, балам, кїнєє менде эмес, кїнєє короз атаўда…Убагында 

їстїмєн канчалаган бїркїттєр шаўшып айланып учушпады дейсиў… 
апапакай болуп андагы апаўды кєрсєў болот эле… Ошолордон кыз-
ганып, баарыбызды їйїрїп айдап, бїжїрєтїп далдадан чыгарбай 
койбодубу!... Болбосо, сен да азыр кєктї жиреп, асманда учуп жїргєн 
болот элеў, чиркин!

анда жанагы жєжє короз тїнєктїн бийигирээк жерине чыгып 
барып:

– Эх! – деп алып, тээтиги алыстан кєрїнгєн ак карлуу тоолордун баш-
тарын бир карап, анан кєктї бир карап, канаттарын каккылап кїїлєнє: 

– ку-кер-куу! – деп баратып эле їнї буулуп чыкпай калып, єзї 
отурган тїнєктєн кулап кетип, кайра тура калып, силкине чаўын 
кагып, нарыга басып кетти дешет кєргєндєр.

анын тоок башына бїркїт болуу ою кайдан келе калган, ким 
билди дейсиў?!
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Тенти АдыШЕВА
(1920 –1984)

1920-жылы Тоў району-
нун Кїн Чыгыш айылында 
туулган. 1937-жылы Фрун-
зе медициналык технику-
мун, 1952-жылы эки жыл-
дык партиялык мектепти, 
1955-жылы КМУнун фило-
логия факультетин сырт-
тан окуп бїтїргєн. 

1937-жылы Сару айы-
лында фельдшер болуп 
иштеп, 1938-жылы кыз-
келиндерден биринчи болуп 
Кыргызстан комсомолунун 
катчылыгына шайланган. 
1949–1951-жылдары Фрун-
зе шаарынын Биринчи май 
райондук аткаруу комите-
тинде тєраганын орун ба-
сары, тєрайымы. 1956-жыл-
дан 1976-жылга чейин 
Бїткїлсоюздук автордук 
укуктун (ВААП) Кыргыз-
стандагы бєлїмїнїн ди-
ректору.  Кыргыз Эл акыны 
(1980). «Заманым» (1961), 
«Жарык дїйнє» (1965), 
«Таалай» (1972), «Ырлар 
жана поэмалар» (1979), 
«Ой толгоо» (1980), «Ме-
нин кїнїм» (1983), «Для  
добрых  людей» (1968), «Во-
допад» (1974), «Раздумья» 
(1985), «Зеленые глаза вес-
ны» (1987) ж.б. ыр жыйнак-
тары жарык кєргєн.
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Молонун Сыры
алар бїгїн кык жыттанган таш короону 

калтырып талаага жєнєшмєк. кызыл аска-
дагы ак-Эркечти карай акыркы жолу кєз 
чаптырган кумар ичинен кейиштїї. ка-ап, 
– деп алыштын бат эле бїтїп калганы ай. 
Болбосочу, те эркечтер турган аскага чыгып, 
бийиктен дїрбї їйрїп карабайт белем. Сону-
ну тарабай калган кумардан оюн баамдаган 
чоў атасы небересине:

— Уулум, торуну токуп койдум. кїн 
кыска, жолубуз кыйла бар, эми бастыра-
лы. калган черди дагы бир дем алышта 
жазарсыў, – деди эркелетип.

Учкашкандар желе-жорто ничкенин сайын 
єрдєп, кїмїш булактын шыўгыр кїїсїнє 
кулак тєшєй, єз алдынча кыялга чєгїїдє. 
аўгыча тынчтыкты бузуп, кїўгєйдєн ша-
кылыктаган кекиликтин дабышы чыкты. 
дагы берилегенде кекиликтер кєз кызытып, 
таш їстїнє жабалактаган сайын кумар-
дын буту ат їстїндє тыбырчылады. андан 
єткєндє асканын бетин бербей учуп-конгон 
кептерлер. тээ мейкинде калдайган караан 
канатын суй таштап жер кыбырын чалгын-
дайт. тек, табигаттын сїрєттєрї улам бирине 
алмаша берди. Чоў атанын карт кєкїрєгї 
эргип, кыялга чумуду. О, жарык дїйнє, мен 
канча жашасам ошондо кєрдїм сени. дале 
жашсыў, дале сулуусуў, аркайган ала-тоо. 
аралап абаўды жутуп, тунук булагыўдан 

Эсенбек 
КудАйБЕргЕноВ

(1930–1993)

Таластын Кара-Буура 
районундагы Ак-Жар айы-
лында туулган. 1953-жылы 
Фрунзедеги мугалимдер 
институтунун физика-
математика факульте-
тин, 1964-жылы КМУнун 
журналистика бєлїмїн 
бїтїргєн. 

Аўгеме, очерк, макала-
лары облустук, республи-
калык басма сєздєргє їзбєй 
жарыяланып келген. «Єчпєс 
жазуу» (1973), «Токой жо-
могу» (1978), «Корукчу» 
(1982) аттуу проза жый-
нактары жарык кєргєн. 
Ємїрїнїн акырына чейин 
мугалимдик кесипти арка-
лаган. Артында бир катар 
жарыяланбаган чыгарма-
лары калды. Ал жакында 
атайын жыйнак болуп чыгат.
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татсам канчалык кубат алам. аркар оттогон аскаўды талыганча 
тиктеп, ачык асманыўды жамынып жаткым келе берет. кєрбєсєм 
куса болом, а дагы сенин демиў, ала-тоо!

Булар кєз байламда курман-молого жетишти. Эл курман-молону 
«ээси» бар дешчї. «молонун жонунан єткєнїмдє чыкпаган жеримен 
тер кетти, ботом» деген эл сєзїн кумардын кулагы чалган. Ошондон 
уламбы, шаўк эткен сай жаўырыгына кошул-ташыл, баюулунун 
уўулдаган їнї молону демейдегиден сїрдїї кєрсєттї. артынан 
тартып кала тургансып, кумар ансайын чоў атасына жабыша ык-
тайт. жолоочу ким болбосун, алда кайдан молону жар кылган карт 
баюулунун їнїн угар замат єзїнїн кай жерге келгенин билет. кур-
мандын молосу эскерилет. Чоў атасынын акылдуу сєздєрїн угуудан 
тажабаган кумар суроо таштады.

— Чоў ата, эмне їчїн курман-моло дейт?
— а балам, эл оозунда унутулбай атадан балага айтылып калган 

кыйла тарыхы бар мунун.
илгери алдуусу алсызын баса калган опосуз заманда курман 

аттуу кедей єткєн экен. ал кєптї кєрїп, кєптї билген акылдуу адам 
окшобойбу. Буурул сакал болгончо ташкара болуштун чарбасынан 
колу бошобойт. коюн кайтарып, жылкысын багат, кошун айдап, 
эгинин  эгет.  курман  болушка эки курдай жандатып айтат. Бирок 
эмгекчил, акылдуу адамдан кол жууп калгысы келбеген  болуш 
тигинин  тилегин кулагынын сыртынан кетирет. колдо болсо 
кайрылып, болбосо акылын айткан курманды кедейлер тобу кантип 
ызат кылбасын. Баарыбыз жалчыбыз,  кордолгонго арка боло 
албайбыз. «асыл таштан, акыл баштан» кумаке, сизге баш коёлу, 
аксакалыбыз болуўуз. Башчыбыз болгон соў арабызга келиўиз, — 
дешти жатакчы кедейлер.

— мунуўар туура, мен кєптєн бери ойлоп жїргєм. манап 
бошоткусу жок, кыязы, катуу чыр болот окшойт. ачыкка чыгып 
тикелешербиз, амал ойлошорбуз. Ошондо бирдик  кылып  душманга  
тик  туруп берсеўер болгону. кабар алып, камсыз болбогула, — деп 
кетет кеўеште.

Чын белсенип, ташкара болуштун алдына таазим кылат.
— Улук, сєзїмдї угуп ырайым кыл. ак батаўды берип 

азаттыгымды колума кармат. жашап калдым, карылыктын артын 
єзїмчє жашайын. кемпир-чалдын эмнесине жетпейт?

Башын булкуп алып, єўї кара кєк тартып чыўалган ташкара ач 
жолборстой айкырды.

— я де, кунарсыз, атаў менин атамдын кол алдында ємїрї єткєнчє 
кетем-коём дебептир. Сен эмне атаўан акылдуумун дейсиўби? 
курсагыў ток, кийимиў бїтїн, ырысыўды тээп жїрбє, как баш!
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— Болуш, ушунча кордогонуў  жетишет!  Эркин болгум келет 
дебедимби. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. — ал бир кылчайбай бет 
алды басып кетет. кеп жеп катуу сынган ташкара жаралуу аюудай 
кышылдады. кєпкєн жигиттерин чакырып катуу дабыштайт. «О 
тиги куу сакалды «эмдеп» койгулачы. ирегемдеги иттин тукуму-эй, 
сени элеби, кеткичилканасын чапкыла, тез...

Бєрк ал десе, баш кескен чаар алымкул, Бектурган кесеп куюн 
ызгытты. Устукан  сєєк аўдыган  дєбєтчє ташкараны жандап, 
кїнїмдїк  шорпого тойгон кем акылдар жетип, удаа-мудаа салып єтєт.

— Ой, ташкаранын килеўдеген кош дєбєтї сєзгє келгиле. мен 
го акылдуу итмин. Сен  экєєў айдакка кєнїп, кєрїнгєндї каба 
бересиўерби, же...

— ит дебе, биз деген болуштун оў колубуз!
курман тил тартпай:
— жо-ок, силер баш кесер желдетсиўер.
— мазактаба как баш, мына желдетпиз! — Бозтек сабагандай бєрї 

тилдїї булдурсун тарс-тарс чабылганда, коргошун єзєк тїйїлгєн учу 
сол кєзгє кадалат.  кєзї агып тїшкєн курман бар кайратын жыйып:

— мен адам болуп єлєм. а силер айдакталып жїрїп ит єлїмїндє 
єлєсїўєр, — деп эстен танат.

жакын ортодогу бардык кедейлер жыйылып, курмандын їстїнє 
баш кошот. Сиз їчїн єлїмгє барабыз. Биз элбиз, жабылсак да бир 
кєзчє кудуретибиз бардыр. мудааўызды айтыўыз, акыл сизден.

— ыракмат, кагылайын журтум. Бир ооз сєзїўєр мага дем 
болуп, канатсыз учпай турам. — жанатан маанайы пас, жаралуу 
карт бїркїтчє їрпєйїп турган курман жагалданып, жалгыз кєзї 
балбылдады. «Эрегиште эр єлєт», анын сыўары бир чал їчїн 
жалпыўар жабыр тартпагыла. Бир башыма бир кєзїм жетишер. 
Заман алардыкы, колунда бардын сєзїн сїйлєйт, ошентсе да бирдик 
кереги чын. Эгерде болуштун кан чеўгелинен бошонуп кетсем, 
жалгыз кєз садага. кубат берген сєзїўєргє кулмун, журтум. 

Эртеси баш кєтєргєн бардык кедейлер колуна союл алып, 
ташкаранын айылын курчайт. туш-туштан заардуу кыйкырган їндєр.

— кана болуш, жанагы иттериўди чыгар быякка. кєз чыгара 
чапмайды кєрсєтєлї. Эрте соолуй турган кєздїн эмнесине аяналы!

Эси чыккан болуш шашканынан кєйнєк-жектечен, кєлєчїн 
бутуна коўултак  салып, жылаў баш  сыртка чыгат. колун бооруна 
алып жайпактап:

— айланайын эл, ошол эки ит эле болсо колуўарга берем.  Боорун  
жарып,  єтїн алгыла. Бий чакыртып, калыс кармагыла. Єзїм баш 
болуп ак-карасын ылгашам. курман менден алыс бекен. ирегемден 
конуш алып, туз-даамдаш болгон жакыным.
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али бий, калыска кедейден кєчєрдї алышты. Эл алымкул, 
Бектурганды кєргєндє тилдеп сала беришти. кээси ыкыс берип 
келтегин тап кылды. курман колун кєтєрїп:

— акылдуу адам итти уруп, колун  булгабайт элим, — деп кеўеш 
берди.

— кана агайын, курман туура айтат. Битке эрегишип тонуўарды 
отко салбагыла. Эки акмак кїнєєлїї. 

Экєє бир ооздон:
— Болуш сиз... — деп, келатканда ташкаранын кєзїнєн чаар 

чымын учту.
— У, тексиз эшектер, токтот сєздї, єлїп калса доо кимге, кєздї 

чыгара чабабы. киши деген байкабайбы. мына бул тургандар 
тирилей этиўерди тытканы турат. менин болуштук даражамды 
сыйлаган элге ыракмат. жан соогалап арачы тїшпєсєм, экєєўдїн 
бир кєзїў эмес, эки кєзїўдї оюп кетишет. Эл алдында жыгылып 
айып тєлєгїлє.  кана,  калыстар  кеўешке киргиле.

кеўештен кийин али бий жарлыгын айтты: 
— айыптуулар бир жылкы, їч койго жыгылсын.
тургандардан бирєє кыйкырып жиберди:
— кедей болсо тогуз айып тартмак, тууралык кайда?
Бардыгы дуу дей тїштї.
— туура айтат, аз жерден єлбєй калды. кєз оўойбу, жарык 

дїйнєнїн шам чырагынан ажырады. Бизге татыбаган нерсени коюп, 
эки дєбєттї колубузга  бергиле. кандай айып аларыбызды  єзїбїз  
билебиз. 

ташкара кєпчїлїктїн ниетин сезе койду.
— туугандар, жыйынтыгын мен чыгарайын. жакшы кишиден 

жатыркагым келген жок эле. курман менден кетїїнї каалайт экен 
кєпчїлїк силер  їчїн  кечтим. Бар курман, кайыр дооў болбосун. — 
Эми гана эл кєўїлї жайланды. курман єўгєн  доону ортого салып, 
кой союлуп, кедей  жааты тїлєє кылып жиберишти.

— Бул жалпыўардын жеўишиўер, кїч бирдикте экенин єз кєзїўєр 
кєрдї. Эгерде жалгыз-жарымдап доо айтып кєрчї, манаптар жарып 
салгандан тартынар бекен.

— туура! — дешти кедейлер акылга уюп. 
Ошондон баштап ар кандай иш курмансыз чечилбейт. кабыланча 

чалып, каман болуп челип кєнгєн ташкаранын биринчи мертиниши. 
Элдин ким экенин сезип калды. Эми баягыдай ачыкка чыкпай 
бир кадам чегинип тїлкї «капканга» єттї. анткени жан алкымга 
келгенде тїлкїчє ойпуланып  кутулбадыбы. тымызын кек жутту, 
куур тондор силердиби... айласыздан «кедей бий» дешип, курман 
менен эсептешїїгє мажбур болушту.
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антпесе да бир жолку жыйында  кара кєўїл ташкара тийиштик 
кылып:

— О итке минер бий келди — дейт. манап жааты каркылдап кїлїп 
жамажайы тыйылбады. курман чым деп койбой: 

— а ташкара баатыр, єгїзгє эле минейинчи, сенин абийириўден 
эмне калар экен. Бай-кедейи биригип сенин элиў. мен ошол элдин 
бир мїчєсїмїн. «Єздї єздєй сыйлагын, жат жанынан тїўїлсїн» 
демекчи сєздї ойлонуп айт, болуш.

— кедей ит турмак доўуз минсин, корогудай кайдагы «арсыз» 
абийир?

— ырас айтасыў, болуш.  томаякты  эл  десек, ак сєєктєр тукуму 
ким болот?

али бий жээрде сакалын экчей, жыртык кєзї жылчыйып, 
мылжыя кїлдї. 

кїндєр єттї... ташкараны жоон топ жан-жєкєрлєрї коштоп 
баратты. алар кїркїрєєнїн ары єйїзїндєгї алпышбайдын  энесине  
бата  кылышмак. дуулдаган атчандар жер-сууну дїўгїрєтє єкїрїк 
салып, єбєктєй шаўдуу тїштї. ташкаралар кырга салганда курман 
сай менен жїрїп барып, чыга бериште аларды утурлап токтогон. 
ыўырчак токулган кызыл єгїздїн мурдун тырыйта тартып, курман 
да топко аралашты... Эт тартылды. аксакал катарында курманды 
болуштун табагына кошту. аўгычакты алпышбай:

— Ой-бай, таскара кудам, тайша атыў болмаса да, койша атыў 
бар. Сенин кимдигиўди кїлдїмї журттун бари биледи. аксакал киси 
экен, минерге элиўен бир мингиш ат шыкпадыма? — дей салды.

мындайды кїтпєгєн ташкаранын єўї єчїп барып, анан чыйкандай 
кызарды. кєзї бадырайып, эриндери былк-былк жыйрылып, салбар 
муруту бириндеп кетти. тек шорпону ууртап чолосуз єўдєндї. Баягы 
єткєндєгї сєздїн жандырмагы экенин эстеп, ичине ит єлїп, айласыз 
муунуп отурду. манчыркаган болуш тєрє пейилдигин карматып, аш 
аяктан колун чыгарды.

калгандары да їзїлїп-жулкунбай болушту туурашты. курман, 
тескерисинче, ток пейил болгусу келбеди. Берекелїї кешик койбой 
куйруктан сугунуп, «болуш аяктын» шїйкїмїн учурду, ташкара  
белги  берип акшыя тиктейин десе, сокур кєз жагында олтуруптур, 
жалгыз кєздї табактан албайт, алпышбай кычы сєзїн кайра 
жылдырды.

— ашыгып келгенсиздергой, жеўдер, тамекты жесин деп 
салады. айелдер, мына болуштуў аягына кїлшєдєн таштаўдар. — 
Отургандардын кїлкїсї келсе да, болуштун абийири їчїн араўдан 
оозун басып дым. Бир кїндє болуш эки єлїп шерменде болгонуна 
чыдай албай курмандын жолун тосту. мындай болорун курман 
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сезген. тобокел, тєє кыядан єткєндє эмнесине єкїнєйїн. ал шыдыр 
бастырып ташкаранын їстїнєн чыкты.

— Ээ, кїйїп єлгєн куу сакал эй, бїгїнкї кылыгыў жїлїнгє жетти 
го. — Болуш тиштенип туруп чак дегизе тєбєгє тартып алды.

— Баягы сєздїн чындыгын мойнуўа алдырайын дегем, болуш.
— О куу баш, сокурдун акылманканасын. ыя, томаяк, кайсы 

алыўа салмакташасыў! — жана бир камчы басты. — алгыла итти! 
—  деп бурк этти. тарс-тарс согулган камчынын уусуна чыдабаган 
курман эси ооп єгїздєн кулады.

курман кєзїн ачканда кїн кечтеп калыптыр. айлана-тегерегин 
каранды.  нарыда кызыл єгїз чїлїгїн сїйрєп оттоп жїрїптїр. 
«Єлбєптїрсїў курман.  ташкаранын кычуусу кана турсун. атаўа 
наалаттар тирїї калтырдыўарбы, кутула албайсыўар. — курман 
шыбырап, жаткан ордунан обдулду. ал жаралуу арстандай кансырап 
темтеўдей басты. — курман єлбєйт, мен єлбєс курманмын» — деп  
ааламга кыйкыргысы келди. Бар кайратын жыйып, балбылдаган 
жалгыз кєздї асман тїпкїрїнє кадап,  муштумун тїйдї.  анысы  
дагы бир шумдуктуу єч алуунун белгиси эле.

курман асыранбайга жолугуп єтїнєт:
— Бай, жашап калсам да чекилик кетти. Болушка айыптуумун. 

журт атасынын  назарын сындырганыма єкїнїп, єз сакалымы єзїм 
жулуп салгым бар. колуму боорума алып конокко чакырып келдим 
силерди.

— Болуптур, болушту жибитїїгє дарман кылайын. кетирген 
жаўылыштыгын тїзєгєн  киши акылдуу. Бул эзелки элден калган 
нуска. ниетиўе баракелде.

асыранбай быржыў-быржыў каткырган болду. Бай, болуш менен 
бийге тезинен жетти.

—  Баягы итке минер сага даабай мени ортомчу салып алдыўа 
тїшкєнї жатат.  Єлгїдєй  эси  чыгыптыр.

— Болуш,  бир табак болуп їчєєбїз баралы. Шыбага арбын болгону 
ийги. — али бий ашыра лукулдады.

— томаяк кедейдин этин жеп, кийитин кийип кайталы, коркпосо  
аке дээр  беле. —  асыранбай да  ала єпкєлїгї кармап оорун агытты.

— Барысын коюп кедейлердин жїрєгїн тїшїргєнїмє кубангыла. 
Эми баш кєтєрїїгє чамалашары барбы?

— таштыбы, жанчып салбадыўбы, болуш, акылмандыгыўа 
баракелде.  Салакаў  тийип олжого тунабызбы, — дешти беркилер 
шыйпаў їйрїлїп.

ар уугу ар кандай сайылып, калбыр їзїк, жыртык курмушудан 
жылдыздар  саналуу. кєзї сєгїлгєн сынык кереге болумушу 
чойроюп, тирєєчкє таўылган. Їйдїн сыртына тикесинен їч сыйра 
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коюлган боолануу камыш-куурайлар. Болуш сыртынан сыр бербей 
чамгарак тиктеп, ичинен денесин жыйрыды. ашыў курусун «ит 
минер».  камыштын їстїнє кебези булаган тєшєгїн салыптыр. 
мунусу менин итимдин жамынчысы. айла жок «иттин жатагына» 
кєчїк бастыкпы, ыя?

курман меймандарды кабыл алды. ичтегисин айтып, кеткен 
каталыкты кечирїїсїн єтїндї. 

— Болуштун ыйыктыгына тїшїнїпсїў, курман. кїнєєўї кечейин. 
антпегенде бир кедейден дїнїйєнїн эли кемибейт чыгар. — Болуш 
кытмыр жылмайып далайга уу тилдїї сєзїн чаргытты. демейде 
куш жаздык чыканактап, курсагы бїктєлбєгєн манаптар кыш-кыш 
демигип жїдєє отурду. Болгондо коломтодо шири баш козунун эти 
борк-борк кайнап, алардын табитин ачты.  кобур  кєбєйїп, сырт 
дїбїрєйт. курман зайыбын жаўдады:

— ал ким экен, чыкчы.
— Ботом, силер кимсиўер?
— Биз элебиз. курмакеме келдик.
— а кумаке, бул кандайча? кечээ сизди бир эмес, эки єлтїрїп 

коё жаздаган зулумдарга жасакерленип...
— Биздин таламды талашып жїрєт десе, манаптар менен 

чыгышып жаткан тура.
— кан чокуган кузгундар ачырканган кїнї калган соо кєзїўїздї 

чокубаса де.
— Эзелки эл  макалында таш менен  урганды аш менен ур деген. 

Болуш, бийдин башы болсо ойлонор. не тарп аўдыган жоруча 
єлїмтїк издеп ємїрї соолор. асманга чыгып кетпес, буларды да 
кара жер сорор, — дейт курман.

— жер їстїн булгаган ыпластарды эртерээк сорсо кана? 
канкорлорду аёо болбосун. — От койгон камыштын жалыны шыр-
шыр алоолонду.

— ай, ай, адепсиздик болбосун, журтум.
— кумаке, бул жолку бийлик бизде.
— кїйгєн їй меники, эл.
— жыландар кирген їй кїйсє, кейибеўиз.— айтыштын  арты 

эмне менен бїтєрїн  угуп турган  їчєєнїн кєздєрї чакырайып, 
ыйманы учту. Бекилген  эшикти тарткылап, жаны алкымга такалып 
ыйламсырайт.

— кагылайындар, жан соога. курманда айып жок. айыпты биз 
тарталы.

— кокуй ай, їчєєнє кийгизем деген куржундагы їч чепкен 
кїйїп калды го.—  курман калп эле  кейип, санын чапты. кедейлер 
каткырат:
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— кїйсє баштан садага, меймандарыўыздын єлїгї киймек беле.
— Оо эл, башыбыз тартуу кечиргиле, єлтїрбєгїлє. Бир жашыў 

миў болгон курман  бизди ажыратып кала кєр, —деп, їчєє їн 
алышып боздойт.

Уугу кїйгєн тїндїк майышып барып кулады. Чала кїйїк 
жыгачтан тєрдєгї тєшєлгєн камыштар от алып, соймоўдогон жалын 
курчап їчєєнї куткарар эмес. курман каардуу кыйкырды:

— журтум, коёсуўарбы, же мени кара бет кыласыўарбы. анда 
мени да кошо єрттєгїлє.

— Сабыр этиўиз,  кумаке. «жоо аяган жаралуу» болуп жїрбєўїз?
— иттик кылышса, мени жутсун.
— жок, эч кимди  жутпайлы, мусурмандар,  ишенгиле,— деп 

єўгїрєштї.
Ошондо эшик ачылып, їчєє єлїмдєн калды. тизелерин калтырак  

басып, жалын  чапкан чапандары кїйїк жыттанат. асыранбайдын 
быжыгыр сакалынын дїмїрї кала жаздаптыр. али бийдин 
жээрде сакалы да аяптоор кыскарып, болуштун суусар бєркї чала 
куйкаланып, салбар муруттун бир жагына жалын чаап чодоё 
тїшїптїр.

— Болуш суудан єтїп алып, арамза оюўар болсо аянбагыла. 
акыры єлгєн кишибиз. алдыўды ала жатарбыз. Биздин ой башка 
эле. кумакем куткарып жиберди.

— антсек бизди ант урсун. агаиндер, абийир тєгїлгєн жерде 
калсын. Башка жакка угулбасын. Бул ортодогу курманга жаматташ  
жатакчы кедейлерге запкы тийгизбейли.  мындан ары сен, мен 
дешпей ынтымак кылалы, курмандын астына ат, їстїнє їй берели.

— Сєзгє бек бол, болуш,  ичте кек калбасын.
— калбайт. — Болуш курманга кол берип, жыгылгандыгын 

билдирет. мунун бардыгы алдыртан иштелген амал эле. Ошондон 
тартып, курман баштаган кедейлерге катылбай калыптыр дешет.

курман «ыўа» деген бала їнїн укпай туяксыз єтїп баратканда  
арман  кылып: «кєргєндї жазып калтырууга не кат таанып сабаттуу 
болсомчу. мен эмне билсем бардыгы караўгы кєрдїн тїпкїрїнє 
тїбєлїк чєкмєй болду. О дїйнє, турмушта  эмне из калтырдым? 
арман, ай! артымда туяк жок. Эстелигим таш моло болсун. адам кєп 
єтєт» — деп, жол тоому ушул жерди тандап таш жыя баштаптыр. 
жолдон  єткєндєрдїн тааныгандары сурайт.

— Ээ курман, бул тїйшїгїў эмне? 
ал боргулданып чеке терин  шыпырат да:
— курман моло, — дейт. тереў сырдын максатына тїшїнє 

бербегендер, оў сїйлєп єлбєйсїў го дешип кете беришет. 
тааныбагандары кылчайбастан, «жер ташын терген дыйканбы, 
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жок, таш  короо калайт го» дешип, кээси короонун пайдубалын 
кєтєрєр, айтор, жиндинин ишин кылган «ташчыны» тїрдїїчє 
жоромолдошту. нечен кїн мээнет кечип шымаланган курман 
чепкенин тетири  кийип, єўїрїнє таш терип  жєє-жалаў жер арытты. 
Бул аймакта кокус кабанаак итке каяша кылгыдай муштумдай таш 
калса эмне?! 

Їймєк таш кєтєрїлїп їйдєй болгондо токтоду. Ошондон кєп  
кечикпей дїйнєдєн єтсє да анын «сыйкырдуу» молосу кїнї бїгїн 
курман аталып жыйылып турат. аманат ташты бузууга эч ким 
даабайт. Себеби ар бирине курмандын колу тийип, тери тамган. жок, 
кєз жашын чайган. алгачкы ташын  кармаганда ай талаага арманын 
айтып боздогондур. Ээн талаа, жансыз таш  тїбєлїккє сыр  каткан 
дудук. ар дайым молонун  жанынан  єткєндєр  баюулунун їнїн угат.  
а  балким, їўїлдєгєн карт баюулу курманды билер? 

курман атын ташка  калтырса да  унутулган жок. Єзї айтып 
олтурбайбы: курмандын молосу — бул адам эмгегинен бїткєн 
эстелик.

Борс-борс їрїп чыккан ала кїчїк, чоў атанын їнї чыкканда 
куйругун  шыйпаў їйрїп,  кумардын  бутуна оролду.

АдАМ

(Жомок нугу)

качандыр бир кезде жер їстїндє аккан суу,  чыккан чєптєн баш-
кага залалы  болбогон  момун  аял-эркек жашайт. алар жалгыз гана 
уулдуу болуп, атын адам коюшат. Бала ата-энесин тартып бейчеки 
бирєєнїн ала жибин аттабаган ак ниет болуп єсїптїр. адам кол 
аякка жарап калгандан тартып їйдє энесинин, сыртта атасынын 
ишин улантып, алардын жанын тындырат. Баланын ата-энесин 
сыйлашы ушунчалык — «сен» деп, єйдє карап каяша кылбайт. 
Ошентип, адам жетиле берди, ата-энеси карый берди. качан бала 
каруу-кїчїнє толуп эр жеткенде, атасынын алып жїргєн отунун 
алып, аны  базарга сатып, аларды бага баштайт.

кїндєрдїн биринде карыган атасы уулун маўдайына чакырып, 
кєємєйїндєгї катылган сырын ачты. 

— Балам, биз карып баратабыз. Сен эр  азамат болуп бизди бактыў. 
Эгер жарык дїйнєдєн кетчї болсок, артыбызда каларыбыз сенсиў. 
Эми чырагым, їйлєнєр кезегиў жетти, тукум уланар жагын ойло, 
– деди.

Адам
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— Ээ ата, їйлєнсєм алган колуктум силерди мен урматтап сый-
лагандай сыйлайбы, жокпу? а  кокус  бейадеп бирєє болуп, экєєўє 
акаарат айтып,  ата-энеўди таштап бєлїнїп чык десе, кантем?

ата кыйлага кєз жумуп тунжурайт. 
— Баса, «катындын жаманы кадоо» дечї. жаман  аял  жолугуп,  

уулумун башын келбек кылбасын.  аман болсо акыры єзїнє теў 
болор бирєє тургандыр – дейт да, экинчи бул жєнїндє ооз ачып, сєз 
кылбайт.

мезгили жетип, атаны карылык биротоло тушоолойт. адам 
атасынын суроосун жандырып, аны аркырап аккан чоў  суунун боюна  
кєтєрїп барат. кары ал жерде дїйнє тиричилигине жан киргизип, 
ємїр  берген суунун  агымын кыйла тиктеп отуруп, кана, «акыркы 
чайкамыўан бир ууртам» деп, кїўгїрєнє оозун чайыйт. анан єз 
їйїнєн анчалык алыс эмес жердеги дєўгє чыгаруусун єтїнєт. кары 
дєўдїн тєбєсїндє отуруп, кїн жолун серепчиледи, ааламды карегине 
чєгєрїп кїнгє  коштошту. Їйїнє кайра келгенде уулун жанына 
отургузуп, бешенесинен  сылайт. 

— Балам, мага кайра келбес сапарга аттанар кезек жетти. дїйнєдє 
ата-эненин ыраазылыгынан єтєр эч нерсе  болбойт. Сага айтар 
акылым: бирєєнїн акысын жебе, ашык дїйнє кїтпє, бей-бечарага 
кайрымдуу бол. Ушуларды эсиўен чыгарбасаў, єзїўє теў болор жар 
кїтїп, бизге кєрсєткєн сый-адебиў єз балаўан  кайтар. Бейкарыпка 
кылган жакшылыгыў кайтып, бактыў ачылар. Сага  эки дїйнєдє 
ыраазымын – деп, бата берип кєз жумат.

атасы єлгєндєн кийин адам энесине кыздан артык кызмат 
єтєп, кирин жууп, чачын тарап, чымын кондурбай алпештеп багат. 
Энеси кай жакка алып бар десе аркасына кєтєрїп алат. Бир кїнї 
эне баласына:

   —  Уулум,  атаў  сага  кандай  ыраазы  болсо,  мен да ошондой 
ыраазымын. Сенин балаўы  кєрїп єлсєм кантет? – деди.

— а-аа, апа,  сизди  мен жакшы  кєргєндєй  алган колукту жакшы 
кєрсє мейли. антпей жерип, колунан эчтеке келбеген энеўин мага 
кереги жок деп,  сизге тил тийгизсе  кандай  болот? антип  сизди 
сыйлабаган  бейадепке баш кошуп,  балалуу болгум келбейт. 

— кой, мындай болсо баланы  кыйнап убалына калбайын. тагдыр 
єзїнє теў келер ємїр шеригин  пешенесине чийген болсо, эртеби-
кечпи тургандыр, — деп экинчи їн катпай тим болот эне.

жылдар єтїп,  єлїм  кезеги энеге жетип, єлєр алдында уулуна 
кайрылат:

— Балам, атаўын айткан акылы — менин акылым. Бирєєнїн  
акысын жебе, ашык дїнїйє кїтпє,  бей-бечарага кайрымдуу 
бол. Ушул мїнєзїўдєн  жазба да, туткан жолуўан адашпа. мага 

Эсенбек КУДАЙБЕРГЕНОВ

www.bizdin.kg



31

кєрсєткєн кызматыўа эки дїйнє ыраазымын.  ак сїтїмї актадыў, 
балам. дїйнєдє  ата-энеўин  ыраазылыгынан єтєр эч  нерсе  жок. 
Бактылуу  болгун, – деп ак  батасын берип, эне  да келбес сапарына 
жол тартат. 

адам басса-турса ата менен эненин айткан насаатын эч убакта 
оюнан чыгарбайт. анткени алардын уулуна калтырган  бар байлыгы 
жанагы акыл сєзї.

кїнїгє токойдон он боо  отун алат. аны базарга жеткирип, боосун 
бир  сомдон сатып, бир сомун кїнїмдїк тамагына  жумшап, калган 
тогуз сомун базардагы кайырчыларга теўдеп бєлїїчї болду. Сокур 
менен мунжулар бата берген  сайын  сообун ата-энесине багыштап, 
аларга кам  керїї милдетине айланды.

Бир кїнї базардан кайтып келатып чоў суунун кечмелигине 
жеткенде, сууда калкып аккан жалгыз алмага кєзї урунду. адам 
аккан суудагы алманы кармап  алып тегерете карайт. жыты 
буркураган кызыл бєйрєк алма шилекей агызып, дал жей турган 
убагы эле.  жытын  искеп туруп ойлоно калды. Ооба, жыты го  жыт, а 
даамычы? алманын бєйрєгїнє тиши батып барс этти,  шириндиги  ай! 
качан бир тиштем алма жумуруна жутулуп кеткенде катуу єкїндї. 
Эми кеч.  ата-эненин  «бирєєнїн акысын  жебе» деген насааты эсине 
тїштї. Уу  ичкенден бетер ашказаны тїйїлїп, ичи  єрттєнїп баратты. 
Ємїрїндє биринчи жолу жаўылып, киши акысын жеп коюшу. 

— кїнєєкєр болдум, – деди адам кайгырып. — Чекеден тер  
агызган  мээнет-акым баштанып, арам  насип  экенин кантип  
байкабадым.  кой, сууга аккан алманын ээсин таап, андан кечир 
деп єтїнєйїн – дейт да, чети кетилген алманы чєнтєгїнє салып, суу 
бойлоп жїрїп отурат.

аз жїрдїбї, кєп жїрдїбї, жер улам дєўсєєлєнїп адырга айланды. 
адыр єзєнгє уланып, тоо алкымдап  барган бийикте, алда кайдан 
заўкайган жаркырак мунара кєрїндї. караса алтын дарбазалуу ак 
сарайдын артын алма багы курчап, эўкейиш четинен агып єткєн булак 
суусу єзєнгє куюптур.  Шагында баягы кызыл бєйрєк алмалар  сабагы 
ийилип салбырайт. Чєнтєктєгї кетилген алманы  салыштырса нак єзї. 
Сураштыра келгенде алма ээси  хан болуп чыкты. адам кїзєтчїгє  
кайрылып,  ханга  киргизїїнї єтїндї. Хандан  жооп  болуп, алтын  
дарбаза  ачылганда, ийилип таазим кылды адам.

— таксыр ханым, – деп сєз баштады, — сиздин алдыўызда 
кїнєєлїїмїн. мына, бул сууга агып бараткан алманы кєрїп  кармап 
калган элем. алманы  жыттап байкоостон, даамын  билмекке бир 
тиштеп жутуп  жибердим, ошо бир тиштем алма акысын кечер 
бекенсиз, – деп єтїнїп алдыўызга келдим. 

Адам
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Хан жооп берїїдєн мурда жолоочу жигитин бїт турпатына кез 
токтотуп,   жїзїнє тигилди.  Окуяны акыл таразасына  салып ичтен 
толгонот. Ушу менин хандыгымда эр єлтїрїп эриш бузуп, кампа 
тешкен турмак хандын казынасына кєз арткандар  азбы? Бир тиштем  
алмага  кечирим сураган дили таза жигиттин тїбї жаман болбойт. 
антип акылга єлчєгєн сынаакы хан: «кечпейм» — деп жооп берди, 
сєз калчап.

— Эмне їчїн, таксыр?
— Ошол, кечпейм.
— Ємїр  бою  алдыўызда кул болуп  єтсєм  кечесизби?
— анда  дагы кечпейм. 
адам айласы  кетип жалооруду:
— деги кече турган мїмкїндїк барбы, таксыр?
— Бар, — деди хан токтолбой.
— Бар болсо ошону айтыўыз.
— Эгерде менин кызыма їйлєнчї болсоў гана кїнєєў кечилет.
— Ой-ой, таксыр,  анда  мени кїнєєгє тїртєсїз. ата-энем тирїї ке-

зинде айтканда болбой  койгом.  жок, жо-ок! — адам артына їч жолу 
кетип, кайра їч жолу кайрылды. Ошондо хан муну кошумчалады:

— мынча болду биротоло угуп ал, уулум.  кызымын кулагы кер, 
кєзї кєр,  колу-бутсуз томолок дене.

— а,  баяле ошентпейсизби, жарыктык. макулмун, таксыр. — 
адамдын кабагы  жарыла  сїйїндї. 

ал ичинен минтип ойлойт. Он сом, отундун сегиз сомун кайыр-
чыларга берсем, эки сом экєєбїзгє жетер. Бечараны багып сообуна 
калайын.

Хандын буйругу боюнча ак єргєє тигилип, адамды алпарышат. 
аўгыча сулуулугу  жагынан биринен бири ашып, каркырадай ти-
зилген кырк кыз келет. алардын ортосунда бардыгынан єзгєчє ай 
нурундай жаркыраган сулуу кызды кєрсєттї хан.

— О,  тиги ортодогу менин кызым, сиздин жубуўуз болот.  
аны кєргєн  адамдын шаштысы кетти.
— жок, хан ата,  жок!  мага  мындай айткан эмессиз. Єзїўїз убада 

кылганды бериўиз.
— куп. Угуп тур  анда, уулум.  кызымын  кулагы кер, кєзї кер 

дедимби? мына, он сегизге  келди. Бєтєн бирєєнїн сєзїн угуп, кєзїн  
кєрбєдї.  Буту-колу  жок  дедим. Бейчеки бирєєнїн колун кармап, 
бейруксат кадам шилтебеди.  Сиз бир  тиштем  алмага кїнєєлїїмїн 
дедиўиз.  ал менин  кызым  бир тиштем  алманын жартысынча  
кїнєєсї жок.

— а-аа, хан ата,  сєзїўїзгє кулдук. — адам ойлонуп калды...
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Хан кїйєє баласына сєз катып,  мындан ары кандай кесип кыла-
рын билгиси  келди.

— Ээ, адам, эми сиз мага уулсуз. мен карып баратам. Бийлик 
иши адилеттикти талап  кылат. ал жагы  колуўуздан келет. макул 
болсоўуз ордумду басып, журт атасы болууга кандайсыз?

— Бийлик менен ишим болбойт, хан ата, – деди адам, – колуман 
келери соопчулук. 

Хан чын оюн айтканына ыраазы болуп, аны єз жайына койду.
адам жер  айдап  дыйканчылык кылды. андан тїшкєн буудайдын 

тїшїмїн ун тартып, нан жаптырды. нанды  базар сайын жеткирип,  
кайыр сурагандарга бєлїп берди. Бир кїнї аялы: 

— карыпка берген жардамыўыздын чоў кемчилиги бар. Сиз тамак 
гана бердиўиз. мунуўуз толук жардам болбойт. анткени алардын  
жатар  тїнєгї  кєрїнгєн дубалдын тїбї. абалы алардын жатар жай-
ын ойлоўуз, – деди. 

Байкаштырса, айтканы туура. адам аялынын  акылдуу кеўеши  
боюнча карыптарга атайын жай салдырат. качан турак жайы 
бїткєндє кайсы жерде багуусуз  бала, кєзї азиз сокур, мунжулар 
болсо алып келе берди. Ушундан баштап жер їстїнїн жеткен чеги-
не адамдын  кабары тарады. адам атабызга жетсек деп, бечара-
карыптар эўсешти. адамдын улуулугу ушул адамгерчиликтен 
башталды.  ал аялы экєєлєп, таман акы,  маўдай теринен жаралган 
эмгегине карыптарды багып, карыптарды тойгузду. Бїт ємїрїн 
карыптарга жумшады. 

Ушу эки  асаада  адамдан ыйман аттуу акылдуу уул тєрєлїп, ата-
энесине єз атасы адамдан да  артык сый кєрсєтєт.  Ошо ыйман аттуу 
уул убагында хандык  даражага жетип, кара  кылды  как  жарган  
адилет эл башчы болот. анысы жетим, жесир, сокур, чолокторду 
кырсыктан сактап, аларды казынанын эсебинен баккан экен.

жанагы бийик адамгерчиликтен улам эл арасында: «О, адам  
тура», «ыЙмандУУ бол» — деген  сєздєр  ошондон калган дешет.

Адам
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ТоолукТарДын 
ЭрМеги

                                    

I бєлїм

Жымжырттык жана элек

гудеканда1 жымжырт боло калган  учур 
сейрек кездешет, бирок жымжырттык боло 
калса, анда андан єткєн азап да, кыйноо да 
жок. Бул жерде олтургандардын баары чы-
мыркана ойлонуп, эсинин кайсы бир жерин-
де, кайсы бир кычыгында сєз баштоого себеп 
боло турган бир нерсе калдыбы, тїйдєктї 
кайрадан тїрїї їчїн жиптин учу табылабы 
деп эс-акылын аўтара баштайт. Бирок бул 
жымжырттыкты бузуу, кээде жаўы тєрєлгєн 
баланы бакыртыш їчїн куйрукка чапкандай 
эле оўой иш экен. Бїгїн да гудеканда дал эле 
ошонун єзїндєй болду. Ойго батып кеткен 
кошунасын Хамадардын уулу Сурхай чыка-
нагы менен капталга нукуп:

– Эй, мурут, сенин їйїўдє элек барбы? – деп 
капыстан сурап калды.

– Эмне? –деп таў калды кошунасы.
– Элек, тїшїнїп жатасыўбы, элек, ошол 

элек барбы деп жатам?
– Бар, эмне экен?

1 Гудекан – айыл аксакалдары чогулуп, ар кандай 
масилет, аўгеме-дїкєн кура турган дєбєчє.

Ахмедхан
АБу-БАКАр

(1931–1991)

Дагстан Эл жазуучу-
су, Сулайман Стальский 
атындагы сыйлыктын 
л ау р еа т ы.  А н ын  « Б ал 
аскалар», «Эл кїлкїсї», 
«Даргин кыздар», «Кызыл 
алмалар маалы» ж. б. чы-
гармалары бир катар чет 
тилдерге которулган. 

Кєптєгєн драмалык чы-
гармалары республика сах-
наларында коюлуп, анын 
сценарийлери боюнча он-
догон кинофильмдер тар-
тылган. «Тоолуктардын 
эрмеги» майда аўгемелер 
жыйнагында айыл акса-
калдарынын куйкуму ку-
лактын курчун кандырган, 
жарпыўды жазып, тїгєнбєс 
тїйшїгїўдї унуткарткан 
азил-тамашалары, акыл-
дуу нускалары айтылат. 
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– жєн эле, эмне кеп чыгар экен деп сурап жатам, – дейт Хама-
дардын уулу Сурхай.

Бирок ал антип айтып їлгїрє электе, кадырман адамдардын бирєє 
кайырмагына бир нерсени илип алды да, аны тарта баштады:

– жанагы элек жєнїндє, кадырмандар, мен силерге бир кызык 
окуя айтып берейин. аны мага менин атам айтып берген эле, ылайым 
элеси элдин эсинен тїбєлїк чыкпасын, ага болсо анын атасы айтып 
берген экен, ылайым ысымы жакшы ысымдардын арасында єчпєй 
жїрсїн маркумдун. Эски саклясынын бурчундагы узанган столу-
нун жанында колуна шибегесин кармаган бойдон чарчаган єтїкчї 
їргїлєп олтурат. Уктап кетип, кызыктай тїш кєрєт. канаттуу 
периште анын алдында кудурети кїчтїї улук кудай єзїнїн жазуу-
сунда кимге канча бакыт бергенин саймедирейт. ал эми бакыттын 
чени электин кєзї экен. кєзгє араў илээшкен кыпындай тешикти 
кєрсєтїп, периште аўгыча мындай дейт: «мына сага берилген ба-
кыт». Бечара томаяк жанагы араў кєрїнгєн кичинекей тешикти 
олурайып карап калат. «Эмне їчїн бул мынча кичине, – деп ойло-
ду єтїкчї. – аны бир аз болсо да кеўейтип коюуга болбойт бекен, 
анан калса шибеге да колумда турат?» Ошентип ойлоду да, жообун 
кїтпєстєн болот шибеге менен тешикти сайып калды.

ачуу айкырык чыкты, єтїкчї єкїргєн бойдон ордунан тура кач-
ты, кєрсє, куураган томаяк уйку-соодо єз мурдун сайып салыптыр.

Эмнесин айталы, кадырмандар, мезгил ушундай оор жана ади-
летсиз болгон. томаяктардын эзели жолу болчу эмес.

Кан жолдо

кїндєрдун биринде эки тоолук томаяк кан жолдон жолугушуп 
калды. Бири Зилбачи деген айылдан, экинчиси гулагдиден. Бирєє 
айылына кайтып келаткан, экинчиси айылынан чыгып бараткан бо-
лот. Чарчап-чаалыккан немелер булактын жээгине олтура кетишти 
да, каткан нандарын сууга малып, жей башташты.

– ак жолуў ачылсын, сапарыў алыспы? – деп сурап калды зил-
бачилик гулагдиликтен, чайнап жаткан нанынын даамын билїїгє 
аракеттенип.

– тифлиске, башкы казыга арызданганы баратам.
– анда барар жериў алыс экен, тууганым.
– арга канча, кадырманым, бул кан соргучтар жан сактатпас 

болду.
– Эмне, алардын тилин билесиўби?
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– мен шордуу алардын тилин кайдан билейин. азыр жер жїзїндє 
байлардын жана кедейлердин тили деген эки эле тил калды жана 
алар бири-биринен катуу айырмаланат.

– Сенин абалыўды билип турам, тууган, бирок арыз-муўуўду ага 
кантип тїшїндїрєсїў?

– мына минтип … – анан алыс сапар тартып бараткан томаяк 
куржунунан тирїї, бирок жїнї таптакыр жулунган, кызыл эт ко-
розду алып чыкты. «тигил каргыш тийген жаналгычтар бизди дал 
ушундай кылып жатышат» – деп айтам ага. анан ушуну кєргєзєм. 
кандай дейсиў, тїшїнєєр?

Чын экен

Бир сирагилик Хабиб  таркама жери єтє тїшїмдїї болот деп угуп, 
аны барып єз кєзї менен кєргїсї келди. ал жаўыдан эле мажалис 
капчыгайына тїшє баштаган кезде жамгыр нєшєрлєп куюп кирди. 
кой терисинен жасалган узун тону єтмє катар суу болуп, этектери 
оорлоп чоюлуп, жер чийип калды. аны кєргєн сирагиндик таў кал-
ганынан:

– таркама чынында эле куттуу жер экен! Бул жерде жада калса 
тон да узарып єсєт турбайбы! – деп кыйкырып жиберди.

кєп ойлонуп олтурбай, буюрса тондун єєнїнєн папаха тиктирип 
алайын деп ойлоп, шамшары менен тондун «єсїп» кеткен этегин 
тегерете кесип алды. ал єзїнїн Сираги тоолоруна кайтып барып, 
жолдо ката жакшы кургаган тону анын тизесинен гана келип кал-
ганын кєрдї.

– ал эми биздин кунарсыз жерибизде таркамада єскєн нерсе да 
кыскарып калат, – деди Хабиб шуу їшкїрїп.

Башы бар беле?

Бир нече жигит кїз кїндєрїнїн биринде аўчылыктан келаты-
шып, ийинге кабылышты. анда болду-болбоду тїлкї бар деп ойлоп, 
жигиттердин бири аттан тїшє калып, ийинге сойлоп кирди. ийинде 
тїлкї эмес, аюу бар экен, ошентип шордуу жигиттин башы аюунун 
оозуна кеткен кєрїнєт. жолдоштору жигитти туйлатып ийинден 
сууруп алышса, башы жок. «мунун дегеле башы болгонбу, же жок 
беле?» – деген ойго кетишет аўчылар.

Ойлоп-ойлоп бир пикирге келе алышпай, айылга кайтып келишет 
да, шордуунун аялына кайрылышат.
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– мунун башы бар беле? – деп сурашат аялынан. Ошондо аялы:
– Башы бары-жогун билбейм, бирок ар эки жылда бир папах сатып 

берчїмїн, – деген экен маркумдун жесири.

ыр эмне берет?

– Ушуга корогон кайран убакыт, сенин ырларыўан эмне пайда? 
– деди минатла Баханд керсейип, ырчы Батырайга.

ырчы эч нерсе деген жок. Бирок ошол кїнї тоодон зор аска таш 
кулап, дал минатлы Баханддын саклясынын1 їстїндє асылып туруп 
калды. Эмне кылар айласын таппаган їйдїн ээси:

– Эми эмне кылам? кылт этсе таш кулап, їйдї басып калат го?! 
– деп  безилдеди.

ырас эле ал ташты алып салбаса, жаан жааган кїнї эле сакляны 
басып калары бышык. мына ошондо Батырай кєп ойлонуп олтурбай, 
чугурдун кылдарын бадырата чертти да, ырдап коё берди. Эл чогулду. 
ырдын  кїїсї менен дем байлаган кєпчїлїк билектерин тїрїндї да, 
аска ташты коопсуз жерге тоголотуп ташташты. Ошондо Батырай 
минатла Бахандга кайрылды:

– и-и, минатла Баханд, менин ырым бир нерсе берет бекен?
–О, кадырман Батырай, сенин ырыў мага сакля берди! – деп ку-

банычтуу   кыйкырыптыр Баханд, ырчыга ийилип таазим кылып.

Бейиштин тамагы

Сєєк єчтїїлїк жїз жылга созулуптур. Эки уруунун ортосундагы 
канга-кан деген єч алышуудан эркек аттуунун баары єлїп олтуруп, 
экєє гана калат. Ошентип алардын бирєє убара болуп кєпкє чейин 
издеп жїрїп, беркисин токойдун четинен тааптыр: ал коюн жайып 
коюп, таш тулгага калама бышырып жаткан.

– мен сени єлтїргєнї келдим! – дептир тигил токойдон чыга 
келгени.

– Єлтїр! – дептир тигил очоктун башында олтурганы. – жїрєккє 
атууга аракет кыл, кыйналбай єлєйїн.

Берки андан ары угуп олтургусу келген жок, дал жїрєк тушка 
мээлеп калды. Бирок оттун жанында олтурган киши токто дегенсип, 
колун алдыга кєтєрїп калды. Єч алуучу табасы кана кыйкырды:

– Эмне, коркуп кеттиўби? Ушунча жылдан бери эркекти эмес, 
суу жїрєк бир бечараны издеп жїргєнїмї мен билбепмин. ме, мыл-
тыкты, мени ат!

1 Сакля — дагстандыктардын їстї жалпак таш їйлєрї.
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– Сен шашылба, менин айтарым башка. мынабу калама кїйїп 
баратат, ошону которуп коёюн дегеним.

ал каламасын которду да, мындайча кошумчалады:
– Ушуну билип кой, кошуна, экєєбїз бири-бирибизди качан да 

болсо єлтїрїїгє жетишебиз, андан кєрє єлєрдїн алдында даам сы-
зып алалы. Ушундай сонун калама бышырып алып, анан аны ысык 
кезинде койдун сїтїнєн жасалган быштак менен жебей коюунун єзї 
жеткен кїнєє. мен абдан жакшы кєрєм, а сенчи?

– Чынында эле ал бейиштин тамагы дечи... бирок...
– «Бирок» андан кийин, кымбаттуум... Олтур, мейман бол.
тоолуктар меймандостукту мына ушул їчїн ыйык тутушат. Ошол 

каламадан кийин эки уруу туугандашып кетишиптир дешет.

Бїркїт чымын албайт

гулебкилик тоолуктардын биринин ысмы али-Булат экен, анын 
мыкты, кєркємдїї аты бар экен. аны ээси сугарганы жетелеп 
єткєндє жигиттер андан кєздєрї єтїп карап турушар эле. ал атты 
айылдыктардын баары макташчу, жада калса бир сокур да чыдай ал-
бай: «Бутунун тїздїгїн карагылачы, кєздєрїн карагыла, кєздєрїн, 
тим эле оттой жанат...» – деп жибериптир. «Ой, сен анын буттарынын 
тїздїгїн кайдан билесиў кєзїў сокур болуп туруп» – дешсе, анда ал: 
«кєркємдїї аттын буттары, сулуу кыздардын буттары сыяктуу тїз 
болорун билїї їчїн сєзсїз эле кєзї керекпи?» деген имиш. 

али-Булат кулун кезинде аны їйїрдєн калган жеринен, 
Бєрїлїї капчыгайдан таап, жырткычтарга жедирбей сактап 
калган. Бапестеп баккан, анан мына келишкен аргымак болуп 
чыга келди. аны уурдап кетїїгє кєп аракеттер жасалды, ошондон 
тартып али-Булат анын жанынан алыс чыкпады – ал тїн ичинде 
да жаш аялы менен жатпастан, атын кайтарып, саклянын чатыр-
часынын їстїндє тїнєп жїрдї.

Бирок коўшу кадар деген айылдан  тїндїктєн тїшкєн ат ууру 
акыры али-Булаттын кєзїн жазгырып, атты мине качты. али-
Булат аттын дїбїртї дарбазанын сыртынан угулганда гана билип 
калды. ал жини шакардай кайнап ыргып турду: эмне кылуу керек? 
коўшусунун каалгасын каккылап, атын сурап минди да, уурунун 
артынан кууп жєнєдї. али-Булат алдындагы чобур менен єзїнїн 
кїлїгїн кууп жетем деп ойлогон эмес, жок, бирок ошого карабай 
ууруга жетип келгенде, ыза болгонуна чыдабай кыйкырып жиберди:

–Эй, акмак, бул сенин эмне кылганыў, бїркїт да чымын алчу беле! 
Сен менин атымды маскаралап жатасыў! Бол, анын эки кулагынын 
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ортосун кашып жибер, жалынан сыла, мойнунан назик тапта: мен 
мына бул чобур менен сага жетип келгенимди кєрбєй турасыўбы!

Ууру аттын ээсинин айтканын укту, мына анан анын алдындагы 
ат желдей сызды, шамалдай учту, ошентип єз ээсине караандатпай 
кетти, ал эми ээси болсо: 

– ат болбосоў коё кал-ай! кандай кєркєм, кандай учкаяк 
жаныбарсыў, а?! – деп тамшанып, артынан сыймыктана карап 
кала берди.

Карышкыр деле кыйналат

али жеткен бай неме эле, короосундагы койго сан жетчї эмес. ал 
эми анын иниси Вали болсо итке минген жарды болчу, баюуга канча 
аракет кылса да максатына жетпеди. Ошентсе да жакшылыктан 
їмїтїн їзбєй, жазында тукумун алууну ойлоп, бир кой сатып алып, 
агасынын сан жеткис койлору менен кыштоого жибермей болду. Бай 
агасы бечара инисине боору ооруп, макул болду. Ошентип койлор 
кайра жайкы жайытка келсе, жолдо карышкыр арасынан бирєєнї 
жара тартып кетиптир. «Багы жокко дагы жок» дегендей, ал баягы 
бечара Валиники болуп чыкты.

– тагдырга айла барбы! – деди али инисине, боору ооруганын 
билдирип.

–   ырас эле, – деди Вали ойлуу, – бечара абдан кыйналса керек.
–   Эмнени айтасыў?
–   карышкырды айтам. анан калса сан жеткис койлордун ичинен 

менин жалгыз коюмду издеп табуу оўойбу!

Зелимхан

Зелимхан деген абрек болгон. ал чыныгы эркек, чыныгы тоолук 
болчу! ал тууралуу ыр чыгарып ырдап жїрїшчї, анткени ал кедей-
кембагалдардан коргонуучу эмес беле, бирок башка абректер да, жаман 
абректер да бар болчу, алар Зелимхандын чыпалагына да теў эмес эле.

кїндєрдїн биринде бир кембагал арабага жїгєрїсїн жїктєп, 
їйїнє баратса, токойдун четинен бир абрек аны тоноп алат. Шордуу 
кембагал жолдун четиндеги ташка олтуруп алып, башын мыкчып, 
оозуна келген сєздєр менен Зелимханды каргап-шилеп, сєгїп жатат. 
аўгыча жерден чыга калгансып, атын туйлатып бир жигит анын 
алдында турду.
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– Эмнеге мынча кайгырып жатасыў, тууган? – деп сурады ал.
– менин кайгым башыман чоў, мээримдїї адам. жети балам 

бар, атам сокур, энем тєкєр, баары ачка, мени кїтїп олтурушат. 
мен Чеченстандан жїгєрї алганыма кубанып келатсам, жолдон 
карактап кетти.

–  ал ким?
– абрек, Зелимханмын деди, балакет эле басып калсын ошону...
– кайсы жолго салды арабаны?
– тээтигил жакка?
– менин артыман кел, – деди да, атчан жигит каракчы кеткен 

жакка чапты.
атчан жигит каракчыны кууп жетип токтотту, кембагал алардын 

жанына келгенде, ал кылычын кылдат шилтеди да, уурунун бир 
кулагын шылып салды.

мындан кийин, акмак, єзїўдї мени менен алмаштырбай жїр!– 
деди.

Табышмактуу суроо

Хужа-али єтє зыкым болчу. кїндєрдїн биринде аныкына али-
Хужа мейманга келип калды. Хужа-али аны жакшылап чай менен 
коноктоп коёюн деп жез самоорду койду, кантты болсо чычкандын 
кєзїндєй кылып майдалап чакты. али-Хужа болсо, дагы жїз жыл 
жашагыр, баарынан бул дїйнєдє таттууну жакшы кєрє турган. 
Ошентип, ал оозуна їч-тєрт чакмак кантты бир салып, Хужа-алинин 
чайынан иче баштады. аны кєргєн Хужа-али чындап тынчсызда-
нып, мейманга кїтїїсїз суроо узатат:

– Урматтуу конок, айтчы, силердин айылда бир мїрзєгє канча 
киши кємєсїўєр?

али-Хужа ар кандай табышмактуу суроолорду жандырганга маш 
болчу. Ошондо ал мындай жооп бериптир:

– О, менин кымбаттуу досум, биздин айылда бир мїрзєгє, эгер 
єлїктєр майда болсо їч-тєрттєн деле коё берет. 

Жакшылык жарашпайт

жакында эле болгон окуя дешет. капчыгайда суу тегирмен бар 
экен, тегирменчиси жунустун жашаган жери да, тегирмени да ошол 
тегирмен экен. жыл єткєн сайын мындай тегирменге эл сейрек кат-
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тай баштагандыктан, жунус: кой, жаман айтпай, жакшы жок, заман 
минтип турганда, башка кесипти да їйрєнїп алайын – деп, єз колу 
менен єгїздїн терисин каптап добулбас жасап алып, аны какканга 
їйрєнїптїр. кїндєрдїн биринде ал отко тїштє жегенге шишкебек 
кактап жатса, каалга кыйчылдап, майпая басып аюу кириптир. Єў-
алаттан кеткен жунус эгин салган бош челектин ичине жашынып 
алып, добулбасын кагып кыйкыра баштаптыр. аны укканда жакын 
жердеги бак ичинде иштеп жатышкан тоолуктар: «Эмне болуп кетти» 
дешип чуркап келишип, аюуну тегирменден кууп чыгышат. Ошондо 
жунус челектен жайма-жай чыгып келип, айтып турат дейт:

– Бу эмне кылганыўар, жолуўар болгурлар? аны мен эми жаўыдан 
бийлегенге їйрєтїп жатканда, келдиўер да кубалап жибердиўер. 
Ушундан кийин бирєєгє жакшылык кылгыў келеби!?

Кыздын жообу 

кїн мемиреп тийип турат, тоонун ичинде тїркїн тїстїї гїлдєр 
жайнайт, ары жакта кїмїш булак шылдырайт, ободо канаттарын 
эбелектетип боз торгой єзїнїн кыска ырларын безелентип жатат. 
тоонун капталына козуларын жайып коюп, булак боюнда эмнегедир 
ойлуу кыялга батып чишилилик жаш кыз олтурат. Ушул маалда 
алдындагы атын алкынтып жаш жигит єтїп бараткан. кыздын 
сулуулугун сокур гана кєрбєй калышы мїмкїн эле. «Сулуулугуна 
жараша акылы да болсо, мага андан артык колуктунун эмне кереги 
бар» деген ой келди жигиттин башына. ал кыздын алдына келип, 
аргымагынын тизгинин тартты.

– айтчы, сулуу, мына бул єрєєндєн мага черкеска бычып бере 
аласыўбы?

– албетте, быча алам, – деди кыз жигитке жаркылдай карап, – 
эгер сен ал їчїн мага ылайыктуу кайчы жасап берсеў.

– а мына бу аскадан сен мага чарык тигип бере аласыўбы? – дейт 
жигит камчысы менен капчыгайдын зоокасын кєрсєтїп.

– жан-дилим менен, – дейт кыз, – сен тетиги булуттардан мага 
жип тїрїп бер.

– айтчы, сулуу кыз, дїйнєдє кайсы тєрт нерсе жок? – «Эгер буга 
да туура жооп берсе, анда бїгїндєн калбай жуучу жиберем» – деп 
ойлоду жигит єзїнчє.

– асмандын шатысы жок, бурканын1 жеўи жок, деўиздин кап-
кагы жок, кембагал кыздын бактысы жок.

1 Бурка – кементай.
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– Бакыт болот! – деп жигит кыйкырып жиберет да, атына камчы 
салат. жигит желдей сызып, кєздєн кайым болот жана ошол эле 
кїнї кечинде Чишили айылына жуучулар кызга куда тїшїї їчїн 
жетип келишкен имиш.

Сейрек монета  

кокус сиз кубачыда нумизматка барып калсаўыз, кадырманым, 
сєзсїз абиссинанын монетасын кєргєзїп коюусун сураныўыз. Эгер 
сиз чынында эле жолдуу адам болсоўуз алардын арасынан тоолук 
кыздын сєлєкєтї тїшїрїлгєн монетаны табасыз. анын тарыхы 
жакында эле белгилїї болду. дагстандын тоолорунда чебер зергер 
жигит жашаптыр, ал дєєлєттїї байдын кызына ашык болуп калат, 
ашык болгондо да кызсыз жашоо ага бир тыйынча кєрїнбєй калат. 
ал кыздын аты цибац экен, кыз да жигитти  аябай жактырат. Би-
рок зергер Хажинин жуучуларын кыздын ата-энеси кабыл албай 
коюптур. 

Хажи кїйїтїнє чыдабай, досун ээрчитип, туулуп-єскєн айылын, 
тоолорун  таштап, жер кесип алыска сапар алышыптыр. кыйла 
убакыт жол азабын тартышып, барбаган жерлери, баспаган тоолору 
калбай, эч нерседен жолу болбой жїрїп олтурушуп, акыры аддис-
абеба деген шаарга туш болушуптур. алар ушул жерден єз кол 
єнєрчїлїгїн башташып, чебер зергерчиликтери менен шаардын 
элин таў калтырышат. алардын єнєрї жєнїндєгї кабар шаардын 
ханы менилик экинчиге жетет. ал бул экєєнї токтоосуз сарайына 
чакыртыптыр. кєп єтпєй Хажи   ак кызматы  жана чеберчилиги їчїн 
хан сарайынын башкы зергери болуп дайындалат да, Соломон ордени 
менен сыйланат. Хажи атак-даўкка, сый-урматка бєлєндї, бирок 
алар махабаттын жалбырттаган єртїнє, ашыктыктын кїйїтїнє жана 
кусалыкка караганда эмне болуп калыптыр! Хажинин оюнан басса-
турса да анын цибацы чыкпады, кусадар болуп, санаага батты. Хан 
єзїнїн сарайындагы кыздардын каалаганын сунуш кылды, бирок 
алардын бири да  Хажинин кєўїлїн бура албады. Ошентип кайгы-
га чулганып олтурган кїндєрдїн биринде ал ашыгынын сїлдєрїн 
монетага тїшїрдї.

алыскы Сирагин тоолорунда сїйгєнїнєн алыста калган цибац 
їзгєн гїлдєй солуп баратты. кыздын ырайымсыз ата-энеси аны мык-
ты уруулардан чыккан кєптєгєн жигиттерге кудалашты, бирок кыз 
алардын бирине да кєнбєдї. акыры чыдамы тїгєнгєн атасы кызын 
кечки намазга келген биринчи кайырчыга кармата берем деп касам 
ичти. Ошол «кайырчы» Хажинин досу болуп чыкты, кыздын ата-
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сынын ырайымсыз убадасын угуп, ал алыстагы досуна жакшылык 
кылууну чечкен эле. Ошол эле кїнї кечинде атасы кызын «кайыр-
чынын» колуна салып берип, сарайдын капкасын жаптырып койду. 
коштошуп жатып, кайырчы ызаат менен цибацтын атасына ийилди 
да, анын алаканына жападан жалгыз монетаны салды.

– Бул эмне? – деди кыздын атасы каардуу.
– монета, кадырманым, – деди Хажинин досу.
– мен кайырчы эмесмин! – деди  кыздын атасы ачуулана жана 

монетаны ыргытып жибермекчи болду.
– ыргытпа, ал кымбат монета, ага, мїмкїн, сен акыркы жолу 

кєрїп жаткан кызыўдын сїрєтї тїшїрїлгєн.
Ошентип Хажинин чыныгы досу анын ашыгын алыс жакка алып 

кетти. ал эми ошол жалгыз монета азыркы кезде кубачылык нумиз-
маттын саклясында сакталып турат дешет.

орус мектеп

Бул кылымдын башында болгон окуя, кадырмандарым. кубачы 
айылынын жамааты орус мектебин ачууну чечишти. Ушул максат 
менен 600 сом – ар бир їйдєн эки сомдон чогултушту. Бирок айыл-
дыктардын баарын таў калтырып, бул чечимге падыша бийлиги 
дайындаган старчын каршы болду. майланышкан мурутун чыйра-
тып, ал мындай деди: «О  эл, бул орус тилинин силерге кереги канча, 
аны эмне кыласыўар! акылыўардан адашпагыла. ясынды1 билсеўер 
ошол жетет силерге».

айылдыктар ага макул болушкан жок, чогултулган акчаны акын-
ырчы мунги ахмедге берип, ак падышага барып алардын айылына 
орус мектебин ачууга уруксат берїїнї суранып, ыстарчындын єзїм 
билемдикке салгандыгы жєнїндєгї арызды айтууну тапшырышты. 
айтымда, мунги ахмедди падыша кабыл алыптыр. монархтын жоо-
бу тємєнкїчє экен: «Старчындыкы туура; бул чечимиўер зыяндуу, 
керексиз чечим, анын убарадан башка пайдасы жок, ошондуктан 
єтїнїч канааттандырылбасын». мунги ахмед жолдо келатып пады-
шанын жообун окуду да, капа болду: ушу да болобу, падышага же-
тиш їчїн канча убара болуп, жол  азабын тартты, айылдаштарынын 
акчасын сарптады! ал мындай жооп менен айылга кайтып баргысы 
келбеди. Ошентип мунги ахмет ак падышанын жообун мындайча 
єзгєрттї: «ясинди ошол силердин старчынга окуу керек!» – аягына 
падыша їчїн єзї кол коюп койду.

1 Ясын – єлгєн адамга окулуучу курандын сїрєєсї.
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жиберген чабаганы келе жатканын угушуп, кубачылыктар жаш-
кары дебей жапырт чыгышып, мунги ахмедди мурмуч булагынын 
жанынан тосуп алмай болушту. алар аны кандайдыр бир чочулоо 
жана кабатырлана толкундануу менен кїтїштї. анан мунги ахмед 
келери менен айылдаштары аны курчап алышты да, алардын жи-
берген элчиси эмне дээр экен деп кїтїп калышты.

– ачык айтып, ак сїйлє!..
– жооп берилди! – деди мунги ахмед їнїн салтанаттуу чыгарып, 

анан айылдаштарына шуудураган ак кагазды сууруп чыгып кєрсєттї.
– кана, окучу эмне жазылганын! – ак падышанын жообун тез 

уксак деп айылдаштар чыдабай турушат, албетте, алар андан жак-
шылыкты кїтїшкєн эмес.

– мында минтип жазылып турат, кадырмандарым: «Силердин 
старчынга ясын окууга убакыт жетти».

– анысы эмне дегени? – деп жердештери маанисин дароо 
тїшїнїшкєн жок.

– анысы, кадырмандарым, старчынды жолубуздан алып салуу-
га убакыт жетти дегени, – деп тїшїндїрдї мунги ахмед.

мына анан кудай бетин салбасын, элди кєрїп ал! мунги ах-
меддин сєзїн угуп, кишилер чыдап тура алышпады, бийлеп ки-
ришкени, бирин бири куттукташканы, кучакташып жатышканы. 
кубачылыктардын кубанычында чек жок болчу.

– деги эмне болуп кетти? – деди мунги ахмед тїшїнбєй.
– кеп мында, урматтуум, сен Петербургда жїргєндє биз аны жол-

дон алып салганбыз!
– Баракелдэ-э, кеп эмес бекен. Орустун мектеби деп ушуну айтуу ке-

рек! – деп акын кыйкырып жиберди да, эски папагын кєккє ыргытты.

Букачар жана маузер

тоолуктар кєтєрїлїп, боштондук жана жер їчїн кїрєшкє аттаны-
шыптыр. Ошондо биздин мамаш-Рабадан, томаяктардын томаягы, 
куралга алмашмакчы болуп, колунда болгон жалгыз байлыгын – бука-
чарын короодон жетелеп чыгат. кан ичкичтер менен куралсыз кантип 
кїрєшмєксїў. кана-Сираг деген айылдан анын жолу болуп, бир азамат 
анын букачарына маузерди октору менен кошо кармата бериптир. кы-
зыл букачарды болсо анын жаўы ээси малканага байлап туруп, алдына 
чєп таштап коюптур (бечара мамаш-Рамадандын кєзї букачарынан 
єтїп турду, бирок айла жок, курал керек). кубанычы койнуна батпаган 
мамаш-Рамадан айылына кайтып келатты. аўгыча алдынан алкынган 
боз атчан жигит чыгып, жакшы кабар угузду:

Ахмедхан АБУ-БАКАР

www.bizdin.kg



51

– Э-эй, э-эй, эл-журт, сїйїнчї! Большевиктер жеўди. жашасын, 
совет бийлиги!

– а жер берет бекен? – деп сурады толкунданган мамаш-
Рабадан.

– Берет, томаягым, берет.
аны угаар замат мамаш-Рамадан кайра кана-Сирагини кєздєй 

жєнєдї. «Большевиктер жеўген соў, мага куралдын эмне кереги бар, 
жер бере турган болгон соў, аны айдоо керек да». Саклянын короо-
суна кирип барса їй ээси жок, букачар болсо малканада байланып 
турат. мамаш-Рамадан букачарды байлоодон чечти да, ошол эле 
аргамжыга маузерди байлап, малга чєп чачкансып, алдына окторун 
таштап койду.

Баягыдан бетер кубанган мамаш-Рамадан айылына кайтып ке-
латты, бирок алдынан кабактары карыш салынган адамдарды жана 
биринин артынан бири чубаган жїктїї арабаларды кєрдї.

– ким болосуўар?
– Большевиктербиз... жолдошторубуздун сєєгїн кємгєнї бара-

табыз. интервенция, томаягым, бизди тїрктєр, англичандар жана 
деникинчилер кысып келатышат...

– а жер эмне болот?
– алар биздин жерди тартып алмакчы.
мамаш-Рамадан букачарын кайра артына алып жєнєдї да: «Сыя-

гы, жерди бошотуп алуу жеўил эмес кєрїнєт, ал їчїн колго курал 
алуу керек турбайбы» – деп чечти.

Жардамга-а!

 «артын ойлонгон эркек, эркек эмес» деген сєздї Шамил айткан 
имиш деген менен анын туура эместиги далилденгенине кєп болду. 
«артын ойлонсоў акылыў тунук болот» – деп тагыраак айтылган сєз 
тоолуктарда ошондон улам чыкса керек. Эмнеси болсо да мубарак 
деген айылда тоолуктар кєпкє дейре айта жїрчї бир окуя болду. 

Эки кошуна чатакташа кетишет, анын эмнеден улам чыкканын эч 
ким билбейт, кеп анда да эмес. Элдин кєзїнчє экєє кармаша кетишет, 
жулкулдашып жатышып, Шапи ашрапи деген кошунасын басып 
жыгылат. Шапи алдында жаткан ашрапини башка-кєзгє койгулап 
жатат: «Ой, эл-журт, жардам бергиле, кой дегиле, жанымды аман 
алып калгыла!» – деп кыйкырып да жатат. Єтїп бараткан айылдашы 
квариш таў калат:

– Ой, Шапи, бул эмне деп кыйкырганыў? Єзїў їстїндє, башка-
кєзгє койгулап токмоктоп жатасыў да, бакырасыў жардам сурап.
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– антип айтуу сага жеўил. мен мунун арты эмне болорун ойлоп жат-
паймынбы, – дейт Шапи, алдындагыны койгулаганын токтотпой, тиги 
болсо жанталаша коргонууда. – Бул кокус туруп алса, мени єлтїрїп 
коюшу мїмкїн да. – Ой, эл-журт, жардам бергиле, сактап калгыла!

Балаасынан жалаасы

Бул, кадырмандарым, адилетсиздик ашынып, канжар суурбасаў 
жер жїзїнєн калыстык табылбай калган заманда болгон. Биздин 
айылдын старчыны атына «жырткыч» деген сєздї кошпой айтпаса 
болбой турган, адамдарды аёосуз эзген, каарынан тїгї бетине чыккан 
неме эле. Ошол кезде айылда Хасбулат деген кєп кедейдин бири боло 
турган. Бечаранын жакырлыгынан їрїп чыгар ити жок  эле. Бир 
жолу тїндїн бир оокумунда ага старчындын чабармандары келип, 
анын бирєє мындай дейт:

– Эй, таў саардан туруп, таркамадан старчынга буудай жїктєп 
келесиў!

– жарайт, айтканыў айткандай аткарылат, – дейт Хасбулат, 
токтоо болууга аракеттенип.

– андан соў токойго барып, старчынга отун даярдоого белен бол! 
– дейт экинчиси.

– жарайт, айтканыў аткарылат, – деп жооп катат кедей.
– Эртеў эртеден-кечке старчындын тамын курууга ылай 

тебелейсиў!
– айтканыў аткарылат.
– тїтїнгє, сууга, абага салык тєлєйсїў.
– жарайт.
– Сенин алты кез бєз, жарым кадак туз, 400 грамм мом карызыў 

бар... ошонун баары эртеўден калбасын.
– айтканыў аткарылат.
– Бая кїнї старчындын меймандары їчїн 19 жумуртка, козу жана 

музоонун сїтїнєн карыз болуп калганыў эсиўдеби?
– жарайт, айтканыў аткарылат. 
– Уулду болбодуў беле – старчынга сїйїнчї бербейсиўби.
– Бербей коймок белем, берем, – деп жооп берет Хасбулат баарына. а 

эртеси таў саарда куру баштыгын алып, октолгон мылтыгын асынып, 
єз їй, єлєў тєшєгїн, туулуп-єскєн айылын таштап, сапар тартат.

анан Хасбулат айылына жана їй-бїлєсїнє кєп жылдан кийин ре-
волюцияны коштоп келген дешет. Бой тартып калган уулу сураптыр:

– ата, мага эмне алып келдиў?
– Уулум, сага дїйнєдєгї эў кымбат белекти алып келдим.
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– кєрбєй жатам го. куржунуў бош го, ата. 
– мен алып келген белекти, уулум, куржунга салбайт, сатпайт 

дагы, аны эски чака тыйындардан бетер жанга салып да жїрбєйт. 
аны биз, балдарыбызга жїрєгїбїздїн оту менен кошо бериш їчїн 
коломтодогу чок сыяктуу алакандан алаканга салып узатып,  алып 
келдик. анын аты, уулум, эркиндик! 

Папах баштан баалуу болгондо

Эрди-катын чырлаша кетишти. ачуусу ашынган эри катынынын 
катыгын бермек болуп, камчы їйїрдї эле, аял мындай деп тура  калды:

–  кол кайрып эле кєр. Сен мени карар-кєрєрї жок жетим деп 
ойлобо.

– Эмне-е? – катынынын каяша айтканына эри таў кала тїштї. – 
Сенин туугандарыўдан кимдир бирєє кєрдєн тирилип туруп келди 
деп мен эмнегедир уккан жок элем! Сен кимге ишенип жатасыў?

– мен совет бийлигине кайрылам! – деди аялы айбаттуу.
Ошол эле кїнї кечинде папагын башынан тїшїрбєгєн эркек гуде-

кандагы жамаатка даттанды: «мен, кадырмандарым, совет бийлиги-
не кєп жагынан макулмун, бирок анын аялдарга теўдик бергенине 
таптакыр ыраазы эмесмин. Бїгїн аялыў урмат талап кылса, эртеў 
сїйїї керек деп чыгат, анын эртеси: «Сен мени колуўа кєтєр! – дейт, 
андан соў... кантип мойнуўа минип калганын байкабай каласыў. 
жок, туугандар, мындай жорукка чыдай албайм!»

Ошентип бул эркек аскадан боюн таштап жиберген дешет. мына 
ошондон кийин: «Папагы башынан баалуу киши ушундай болот», 
деген сєз калыптыр тоолуктарда.

Шарапчылар

Бирєєнїн аты – али, экинчисиники – Вали экен. Бирєєнїн сакля-
сынын терезеси чыгышты, экинчисиники батышты карайт. Бирєє 
кыржыйып арык жана узун, экинчиси, тыгырчык жана толук. Ошен-
тип экєє теў бир кїнї алыскы айылга базарга барышып, бир чаначтан 
шарап сатмакчы болушту. жол узак, тїш ченде чаалыккан немелер 
тыным алууга токтошту. курсактары ачып, жанындагы азыктарын 
ортого коюшту. кургак нан, кургак быштак, тамактан єтпєйт. али 
чєнтєгїн оодарып аппаси1 таап чыкты, анысын алаканында калчап, 
Валиге кайрылды:

– и-и дечи, кошуна, сен шарабыўды сатканы баратасыўбы?

1 Аппаси – 20 тыйын.
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– Ооба, сен эле сатпай коёрсуў?
– айтайын дегеним, ме, мобул аппасиге шарап куй мага.
Вали кїмїш аппасини алып тиштеп кєрєт да, бир стакан шарап 

куят.
али шарапты ыракаттана ичти, ичи ысып, жакшы боло 

тїштї, кєўїлї кєтєрїлїп, пейли кенелип, ал турсун ырдагысы 
да келип кетти. Вали каткан нанды чайнап, бирок жута албай 
калды – алаканындагы тыйынды, жайдарыланып олтурган до-
сун карады.

– кошуна, сенин шарабыўдын баасы канча турат?
– Сенин шарабыў канча турса ошончо, – дейт али їнїн созолонтуп.
– куй анда, баары бир шарабыўды сен да сатасыў да. – Вали тыйынды 

тигиге сунат.
али аппасини алып тиштеп кєрєт да, кошунасына бир стакан 

шарап куят.
– ден соолук їчїн! – Вали шарапты ыракаттана жутту.
– кошуна, башка бирєєгє саткандан кєрє мага да бир стакан шарап 

куйчу, – дейт али.
– албетте, кошуна! – дейт Вали. – Сен да мага кой дебессиў.
– жан-дилим менен!
Ошентип экєє аппасиге бири-бирине шарап сатып олтурушуп, 

чаначтары бошоду, анан акыры кошуналар куш уйкуга кетишти. 
али менен Вали ойгонушту, карашса чаначтары бош, экєєнїн 
ортосунда жалтырап аппаси жатат. Экєє ойлоно калышты.

– а сен политэкономия деген эмне экенин билесиўби? – деп сурады 
Вали алиден.

– жок, – дейт али.
– мына ошол билбегенибизден ушул болуп жатпайбы... Эми аял-

дарыбызга эмне деп айтабыз?
– Эмне, алар политэкономияны бизден жакшы билишеби?
– албетте, бул жагынан алар туулгандан сабаттуу. 

Ашуг1

ашуг Сулайман ашаг-Сталадагы їйїнїн алдында тонун кийип 
алып, адатынча сєємєйїн чыкыйына такап олтурат. ал жаз шооку-
муна: леп эткен желге, тїркїн куштардын сайраганына, чєптєрдїн 
ыргалганына кулак тєшєп олтурган. Ою оор жана узак, ага карай 
эўкейген алма дарагынын бутагындагы ачылган гїлдєрдїн барикте-

1 Ашуг – акын.
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рин санасам дейт, эч санай албайт, жаўылып кетет. Ойлуу башын 
чайкайт, ар кандай ойлор башына келип, таразанын табагына 
тїшєт да, бир туруп бир жагына, бир туруп экинчи жагына оода-
рат.  аўгыча ашуг серпиле аарыларды кубалап жаткансып колун 
булгалайт да, мындай дейт: «Сен, Сулайман, адашып калдыў 
кєрїнєт! ал жерден издебе, эл арала, Сулайман!»

Абдылда

Єз мезгилинде белгилїї кумык акынына кїндєрдїн биринде 
жаштар суроо беришиптир:

– кадырман абдылда, ырайым этип, бу казал кандайча жарала-
рын айтып бериўизчи бизге.

– аны кайдан билем? – дейт абдылда кабагын бїркєп.
– кайдан билемиўиз кандай, сиз акынсыз да?
– акын болсом эмне экен?
– Ошентсе да алар кандайча жаралат?
– жылаўач жаралат, жаўы туулган баладай жылаўач жаралат, 

ооба, жылаўач жаралат, – дейт абдылда кїўкїлдєп. – анан мен 
алардын абийирин жабуу їчїн кийим тигем, анан телчитем – басканга 
їйрєтєм, колунан жетелеп акыл-насаат айтам, ошондон кийин 
аларды эл аралатып кое берем. Силер алардын єздєрїнєн сурагыла, 
эгер ардактап бапестеген атасына ыраазы болушса, анда алардын 
чындап жаралганы ошол.

Чечим

тоо жолунда эки тоолук жолугушуптур: бири тоодон ойго тїшїп 
келаткан атчан, экинчиси ойдон тоодогу айылына кайтып бараткан 
жєє тоолук. Экєє тыным алышып, жан азыктарын ортого коюшуп, 
баарлаша кетишет.

– кана, мен кандай чечимге келгенимди тапчы, – дейт атын отко 
коё берген тоолук.– Эгер тапсаў тигил атымды аласыў.

– аялыў менен ажырашып, айылдан чыгып кетесиў...– деди тиги 
куржунун мойнуна салып, айылына жєє кайтып бараткан  тоолук.

– ат сеники.
– Эмне, таптымбы?
– жок. 
– анда эмнеге атыўды берип жатасыў?
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– айткан акылыў їчїн, – деди тигил, анан беркинин колун кысты 
да, аттын чылбырын колуна карматты.

Ар кимдики єзїнє

Бийик тоолуу айылдагы тоолук досунукуна ойдо жашаган досу їч 
конду, тєртїнчї кїн дегенде чыдабай єз айылын сагынып, мындай 
деди:

– Э-э досум, кєкїрєгїм кысылып, чыдабай баратам, тигил биздин 
чєлдє кенен-кесир, кєз мелжиген мейкин, кетейин.

– ал эмне дегениў, досум, жакшылап эки жагыўды карачы, ме-
нимче, тоодо алда канча кенен.

– Бул жерде кайдагы кененчилик – бул жагыў да тоо, тигил жагыў 
да тоо, туш-тарабыўдын баары тоо. а бизде болсо башынан-аягына 
кєз жетпеген мейкин талаа.

– тоо турганда сенин талааў эмне болуп калыптыр, анда жада кал-
са коо да жок. а бизде болсо асман тиреген чокулар, кєк мелжиген 
асман, тїпсїз капчыгайлар. анан кенен-кесирчилик кайда экенин 
єзїў ойлоп кєрбєйсїўбї!  Ченесеў аягына чыкпайсыў. 

Мен тирїї кезде

темир-болот уруусунан чыккан Хасбулат  оо дїйнє кетип, сєєгїн 
койгону жатышкан, маркум акылман жана айкєл адам эле. ал 
адам буту жетпеген асканын боорунда, таш-корумдардын арасында 
жашашкан айылдаштарын отуз жыл бою ойго тїшкїлє деп суран-
ды. Бирок темир-болот уруусунан чыккан туугандарын Хасбулат 
макулдата албады. мїмкїн, анын єлїмїнїн жакындаган себеби да 
ошол болгондур. Ошентип айылдаштары табытты кєтєрїп, жолдун 
айрылышына келип токтошту. Бейитке кайсы жол менен барышат: 
кыска, бирок єўгїл-дєўгїл жолго салышабы, же узак, бирок тегиз 
жолго салышабы. мына ушул жерден маркум чыдабай кетип, ке-
ментайды їстїнєн серпип жиберип, табыттан башын кєтєрдї дейт:

– менин кєзїм тирїї кезинде баарыўарды тїз жол менен жїрїїгє 
чакырдым эле, силер болбодуўар, эми мен єлгєндєн кийин єз 
билгениўерди кылгыла, тоў моюндар.
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Эшек менен кумурска

кумурска оор жїк менен ойдон тоону карай бараткан эле. алдынан 
даакысы самсаалаган чоў эшек жолукту. Учурашышты.

– кайдан келатасыў? – деп сурады эшек.
– таркаманын талаасынан, – деди кумурска салабаттуу.
– и-и, анан кандай ал жакта, жашаў чєп барбы?
– О, ошону да сурайсыўбы, чєп деген жайкалат, белден келет– 

ишенесиўби, арасынан араў чыгып келатам.
Эшек кубанычтуу айкырды да, жолун улантты.  таркамага ди-

килдеп жетип келип, айланасын карады, бирок бетке сайылар чєп 
кєрбєдї. ар бир жандын бийиктик тууралуу єз тїшїнїгї болорун 
эшек эсинен чыгарып койгон болчу.

Кошуналар

тємєнкї айылдан жогорку айылдын аянтына эки кошуна 
кєтєрїлїп баратты. кылтылдаган таш тепкичтер менен жогору ба-
суу оор. Экєє чарчап, тыным алуу їчїн олтуруп, чылым тїтєтїштї.

– Э, мукамбет, айтчы, – деди абдылда, – сен эртеў менен ордуўан 
туруп жатканда чылым чеккиў келеби?

– О, кымбаттуу абдылда, кєзїмдї ачууга їлгїрє электе, ко-
лум жаздыктын жанынан сыйпалап чылым издей баштайт. а сен 
кантесиў?

– Ой, мени айта кєрбє, эгер сыйпалаган жеримен чылым табылбай 
калса, дамбалымдын бир багалегин кийип, бирин кийбей, сыртка 
чуркайм, кетип бараткан бирєє болсо чылым сурап алсам деген їмїт 
менен.

– мына ушул да, азиз кошунам , – дейт мукамбет  шуу їшкїрїп. 
– Эгер биз саламаттыгыбызды єзїбїз ушинтип сактабасак ушул 
жашка чейин жашамак кайда-а!

Казы-Кумухтагы окуя

Бул тууралуу азыр баарынын эсинен чыгып кетти, кадырманда-
рым. анан калса андан бери Вацила тоосуна нечен ирет кар жаап, 
нечен ирет эрибедиби. Бул окуя казы-кумухтун гудеканында бол-
гон эле. Базриган деген бир бай айылдын кадырылуу адамдарынын 
кєзїнчє итке минген кедей, уста кичи-калайчыны ызалап, тепкилеп 
баса берет. кедейге ким болушмак эле. Заман ошондой эмес беле 
– чындык дайыма бай тарапта болчу. Бечара кедей ызасын ичине 

Тоолуктардын эрмеги

www.bizdin.kg



58

катып, каргашалуу ал кїндї эсине катуу сактап, тиги жек кєрдїдєн 
кантип єч алууну кєпкє ойлонду. айтып жїрїшпєйбї, бир дыйкан 
душманынан 40 жылдан кийин єч алып, ошондо да:  «ка-ап, бир аз 
шашып калган экемин...» деген тура. анын сыўарындай, биздин 
кичи-калайчынын шашар жери жок болчу. ал округдун чоўуна 
арызданды. албетте ал жерде Базригандын достору бар экенин, 
сандык толо жыйган байлыгынан берип, оўой эле кутулуп кетерин, 
ошентип ишти уттуруп коерун алдын ала эле билген. Эми кичи-
калайчы арызды Базриганды анча тааный бербеген Хунзах округуна 
берди. Базриган бул жерде да жазадан кутулуш їчїн кыйла байлык 
коротту. Бирок кичи-калайчы эми арызды темир-Хан-Шурада 
олтурган губернаторго караштуу сотко жєнєттї. Бул жерде да Баз-
риган утуп, кичи-калайчы уттуруп жиберди. Эми кичи-калайчы 
душманынын їстїнєн арызды чабарман аркылуу кавказдагы ак 
падышанын єкїлїнє, тифлиске жєнєттї. тифлистин ак сарайла-
рында олтурушкан жогорку даражалуу соттордун кєўїлїн алуу їчїн 
Базриган їстїндєгї їйїн сатууга туура келди. Базриган бул жерде 
да утуп чыкты, бирок ал їйїнє їстїнє їйрїп салар кийими жок, 
баарынан ажырап, кайырчынын кейпин кийип келди.

Ошентип кїндєрдїн биринде эки кедей– Базриган менен кичи-
калайчы гудекандан жолугушту. анан чогулган кадырлуу адамдар-
дын кєзїнчє кичи-калайчы Базригандын башынан бапагын жулуп 
алды да, ылайга таштап, тебелеп салды.

– мына эми мушташсаў шартыбыз бирдей, – деди кичи-калайчы. 
– Эми сага болушар киши жок. Барып менин їстїмєн арыздан.

Ошентип Базриган чынында эле кетип калды. жок, арыздануу 
їчїн эмес, айылдан биротоло кайрылбас болуп кетти.

Кїнєє кимде?

– тїшїнсєм буюрбасын, туугандар, ушундай да болобу, – деп гу-
деканда Халил арызга олтурду. – менин кызым фабрикада иштейт, 
ал алдыўкы иштерман, ал маяк, ал тууралуу газеталарда жазышат, 
радиодон макташат, телевидениеден кєрсєтїшєт, бардыгында теў 
бир ооздон айткандары ушул: «аны биздин мектеп, комсомол, биз-
дин коллектив тарбиялаган...» Эми менин уулум бар, орунсуз, чоў 
муштум, чоў муштумдугунан институттан чыгарылды, чоў муштум-
дугунан соттолду. Сотто болсо: «атасы кїнєєлїї, энеси кїнєєлїї...» 
дешет. таптакыр эч нерсе тїшїнбєй койдум, туугандар...
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Так илим

кїзїндє тоо кєркїнє чыгат. жолдон жайлоодон кыштоону карай 
чубаган короо-короо койлор жолугат. тоону кєздєй айылына бара-
тышкан студенттерди салган машина баратат. аўгыча алардын бири 
жол жээгинде оттоп жїрїшкєн койлорду кєрсєтїп:

– мобул короонун кою ашык-кеми жок 374 баш экен. ишенбесеў 
санап кєр, – дейт.

– кызык, – дейт экинчи студент, – чын элеби?
– ал эми мобул короолуу койдун саны 703, – деди биринчи сту-

дент, тоонун боорунан кумдай куюлуп келаткан койлорду кєргєзїп.
– Сен аны кантип билип жатасыў? – деди таў калган жолдошу.
– Бул деген математика, тууганым! мен алардын буттарын са-

найм да, аны тєрткє бєлїп коём.

Жол кырсыгы

атлы-Буюн ашуусундагы жолдо эки машина – эки «Волга» кагы-
ша кетти, шуулдаган айдоочулар айткандай, кучакташууга кол эле 
жетпей калды. машиналардын ээлери чуркап чыгышып, бири-бирин 
кїнєєлєшїп, їндєрї бїткєнчє кыйкырышып, сєгїнїп-сагынышып 
жатып калышты. алардын бирєє сирагиндик, экинчиси вихлиндик 
болчу. машиналардын урунган жерлери да окшош: сол жак фара-
лары сынып, сол крылолору майтарылган. кайрадан машиналарын 
капалуу карашып, кайрадан бири-бирин кїнєєлєшїїдє. аўгыча 
вихлиндик дароо амал ойлоп таба койду. машинасынан мыкты 
делген «лезгинка» коньягын, стакан жана лимон алып чыкты да, 
сирагиндикке кайрылып, мындай деди:

– и-и, дечи, тууганым, экєєбїз бири-бирибизди сєгє бергенден 
машиналар оўдоло калбайт, анын їстїнє бул тїккє турбас нерсе. а 
мїмкїн ушунун єзї жакшыдыр. мындай окуя болбогондо экєєбїз 
кайдан жолугат элек. Сенин атыў ким?

– исрапил... – дейт сирагиндик кабагын тїйїп. 
– менин атым, нурадин. кел, ичели, ошону менен иш бїтсїн,– 

деп вихлиндик стаканга толтура коньяк куюп, сирагиндикке сунат. 
– ич, саламатчылык їчїн!

– Саламатчылык їчїн! – деп исрапил коньякты тартып жиберет 
да, лимондун бир кесимин алып, вихлиндикти карап калат.

ал болсо єзї ичпестен шашылбай бєтєлкєнї жаап, закускаларды 
кагазга ороп, анын баарын, милдетин татыктуу аткарган адам катары 
багажникке кайра салып коёт.

– а сен эмне їчїн ичпейсиў? – деп сурайт сирагиндик.
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– мени кечирип кой, кымбаттуу исрапил, мен рулда олтурганда 
эч качан оозума албайм. анын їстїнє, тигине, автоинспектор да 
бизди кєздєй келе жатат.

Тегирмен

Сирагиндик айылдын биринин кишилери тегирмен курууну че-
чишти, бирок эмнегедир суусу шаркырап аккан капчыгайга эмес, 
суусу жок, айылга жакын асканын бооруна курмакчы болушту. 
алардын жанынан кубачындык таил єтїп бараткан.  ал мындай 
таў каларлык курулуш менен алек болуп жаткан адамдарга салам 
берген жок. тигилер єтє катуу ыза болушту.

– Эй, атасы текеден, энеси эчкиден туулган айбан, эмне, сенин 
оозуўдагы коўгурооў иштебейби?

– иштейт,– деди таил.
– андай болсо эмне їчїн тегирмен куруп жаткан адамдарга салам 

айтпайсыў?
– мен салам айтайын дегем,– деди таил,– бирок силердин тегир-

менге агып тїшїп жаткан суунун шары менин айткан саламымды 
силерге угузбайт го дедим. 

Сирагиндиктер бири-бирин карап, сакалдарын кашып, ойлонуп 
калышты, мына ошондо гана алар болбогон ишти жасап жатканда-
рын тїшїнїштї.

 Чарык кургаткандар

тоонун этегиндеги тыным алчу жерде тєрт жолоочу жолугушту: 
эки карапачы, бир каўдоочу жана зергер. тєртєє сапарды бирге 
улашты. жолдо алардын алдынан кєпїрєсї жок, чоў дарыя кез 
болду. Эмне кылуу керек: тєртєє ойлонуп калды.

– жок, мен сєзсїз эле тїндїк тарапка барышым керек эмес, мен 
тїштїктє деле казандарды каўдай берем, – деди каўдоочу.

– а мен дарыяга муз тоўгуча кїтє туруп, анан єтєм, – деди зергер.
ал эми карапачылар, айтканынан кайтпаган єжєр немелер, алды-

га бара берїїнї чечишти да, устунду минип алышып, сїзїп жєнєштї. 
Бирок суунун ортосуна келгенде толкун устунду аласалдырып жи-
берди да,  карапачылардын сырайып буттары гана чыгып калды.

– Эй, эй, карасаў, тигинде карапачылар эмне кылып жатышат?! 
– деп кыйкырды таў калган зергер, каўдоочуну карап.

– Чарыктарын кургатып жатышкан тура, – деди каўдоочу камырабай.
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Акыры айтты

Ооба, азыркыга чейин эле кєп кишилер: «абуталиб айткан...» – 
дей беришет. а айрымдары аша чаап да кетишет. Бир жолу жазуу-
чулардын чогулушунда абуталиб чыдабай кетип:

– Ой, бай болгурлар, акыры менин єзїмє да бир сєз айттыргыла-
чы! – деп жибериптир.

Мїйїздєгї шарап

Биздин аталарыбыз шарапты бокалдардан да, рюмкалардан 
да ичишкен эмес, алар мїйїздєн ичишкен. мїйїздї жерге коё 
албайсыў, мїйїз айрым элдердеги тынчтыктын канжасы сыяктуу 
колдон колго єтєт. кїндєрдїн биринде бир салтанатта так ошондой 
болуп, кїмїш алкак чегеленип кооздолгон мїйїз тегерете колдон 
колго єттї.

– жакшы мїйїз экен! – деди меймандардын бири.
– ырас эле, бирок кызык,  бул эмненин мїйїзї болду экен? – деп 

таўданды  коўшусу.
– Эмненин мїйїзї экенин билбейм, – дейт їчїнчї киши, – бирок 

бука биздики, сарагиндики экенин даамынан билип турам.

Сакал

Биздин сакалчанды айылда ким билбейт... аты ким эле?.. махмуд 
беле... жанагы дайыма эле кєчє таптап жїрїїчї немечи...

Сакалын ал быйыл коё берди – бїт дїйнє боюнча ушундай мода 
тарабадыбы, куба аралынан, Фидель кастродон. махмуд да элден 
калгысы келбеди. ал сакалына аябай сыймыктанып жїрдї. Бир 
кїнї ал мактанып, олтургандарга кайрылып калды:

– кана, айткылачы, менин сакалым Фиделдин сакалынын куду 
эле єзї ээ?

– Ооба, окшош, – деди Халилдин уулу Сурхай. – абдан окшош, 
бирок бир гана болор-болбос айырмасы бар.

– ал эмне айырма экен? – деди махмуд.
– айырмасы, – Фиделдин сакалы мылтыктын дарысы жыттанып 

турат, а сеникинен болсо хинкалдын жыты келет.
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Соттошкондо

Бул революцияга чейин болгон окуя. Хажи-Бекир кошунасы ме-
нен соттошо кетиптир. кокус сотто уттуруп койбоюн деп,  сотко ал 
бир кой тартуу кылмай болду. жолдо келатса алдынан айылдашы 
кичи-калайчы чыкты.

– Бул тартууў менен сен ишиўди бєєдє бїлдїрїп аласыў, ур-
маттуу Хажи-Бекир, – деди кичи-калайчы.

– Эмне їчїн?
– анткени бул сот тартууну жаман кєрєт...
Хажи-Бекир ичинен жылмайды да, коюн жетелеп, жолун улады. 

Бир сааттан кийин жарпы жазылган  Хажи-Бекир кайтып келатып, 
кайрадан кичи-калайчыга жолукту.

– ии, эмне болду? мен айтпадым беле бєєдє ишти бїлдїрєсїў – деп.
– жок, кадырманым, мен уттум, – деди Хажи-Бекир. – мен ал 

койду менин каршылашымдыкы дедим сотко.

Чеп

Бир чал єлїм алдында жатып уулуна керээз айтыптыр: «Уулум, 
менин єлєр алдымдагы керээзиме кулак сал: адамга кур дегенде ар бир 
айылдан бирден чеп кїтїп коюу парз». Ушуну айтып, атасы кєз жумат. 
Баласы болсо бїт ємїрїн атасынын керээзин аткарууга жумшайт – 
айыл кыдырып, чеп курат... канчаны курганы белгисиз, мїмкїн экини, 
же жетини кургандыр. Бирок чачынын баары агарып, бир буту кєргє 
жакындап калган кез экен. Ошондо катуу ойлонуп олтуруп, башынан 
єткєргєндєрїн башка бир абышкага айтып бериптир.

анда бейтааныш абышка мындай дептир:
– ата кокуй ай-е, атаўдын айтканын тїшїнбєй калган 

турбайсыўбы.
– ал эмне дегениў, кандайча тїшїнбєй калыпмын?
–  Ушундайча эле, сенин атаў таштан салынган чепти айткан эмес. 

ар бир айылдан кур дегенде бирден дос кїт деген тура.
мына ушул, кадырманым, кээде адам жашоонун маўызын 

тїшїнїї їчїн бїт ємїрїн сая кетирет.

Куралсыздануу

Бир кезде «куралсыздануу» деген сєз бешиктеги баланын аў-
сезимине да «ата»,  «эне» деген тїшїнїк менен эле бирге киргендей 
болбодубу.
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Бир жолу айылдын чыт курсак балдары киринмекке жарышкан 
бойдон єзєнгє келишти. анан капысынан милиционердин жээк-
те жаткан кийимдерин, арчындама курун, тапанчасынын кабын 
кєрїштї. мындай куралды кєргєндє кайсы баланын бїйрї кызып, 
кєздєрї чачырабасын!  иштен  чарчаган  тартип сакчысы  їйїнє  ба-
ратып, муздак сууга чумуп, сергип алайын деген окшобойбу. Балдар 
демдерин ичине алышып, «унчукпагыла» дегенсип колдору менен 
ооздорун калкалап, туш-тараптарын элеўдей карап калышты. анан 
акырын жылып, милиционердин кийиминин жанына келишти. 
кийимдин алдынан акырын шырп билгизбей тапанчанын кабын 
сууруп алышты да, акырын ачышты. мына ошондо балдардын таў 
калгандарын айтпа!  тапанчанын кабында тапанчанын ордунда 
кагазга оролгон бир їзїм быштак менен бир кесим нан бар экен! 
Балдардын ичинен тїшїнгєн бирєє аны кєрїп, каткырып жиберди:

– Балдар, бул милиционер толук куралсызданган турбайбы!
 

Ким билет аны

Биздин айылда канна мажид деген оптимист бар эле дешет. Ба-
шына эмне иш тїшпєсїн ал дайыма камырабай туруп: «а мїмкїн 
ушундай болгону да жакшыдыр, ким билет аны» – деп койчу экен. 
Эл аны дал ошентип эле атап алышыптыр: «ким билет аны, а мїмкїн 
ушундай болгону да жакшыдыр». Бир жолу айылдаштары аны та-
машалайлы дешиптир. алар буюм-тайымдарын буудайга алмашы-
шып, анжи каладан – махачкаланы мурда ушинтип аташчу экен 
– кайтып келатышыптыр. Ошентип иўир кирип калган кезде алар  
айтылуу Чоў жаўгак токоюнун четине келишет. аны тїнїчїндє 
эмес, кїндїз аралап єтїї да коркунучтуу болчу дешет. анан алар 
картаў эмендин тїбїнє тїнєп чыгууну чечишет. ар бирєєндє бир-
ден жїктїї ат, бирден мингич бар экен. канна мажид кементайын 
жамынып уйкуга кеткенде, анын аттарын токойдун калыў жерине 
алып барышып, катып коюшуптур. анан дароо: уурулар келип, эки 
атты алып кетишти – деп  чуу кєтєрїшїптїр. Болгондо да канна 
мажиддин аттары экенин айтышыптыр. ал кементайынын четин 
кайрып туруп, камырабай гана: «ким билет аны, а мїмкїн ушундай 
болгону жакшыдыр!» – дептир.

Бирок ал єзїнїн демейдеки айта жїргєн сєзїнїн аягына чыга 
электе жана кементайынын четин кайра жамына электе, кыйкырык-
чуу менен чыныгы каракчылар каптап келиптир да, аттардын барды-
гын жана болгон оокаттарды шыпырып алышып кете беришиптир. 
токойдун ичине катып койгон аттар гана калыптыр. айылдаштары 
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тигинин аттарын алып келип беришип, ойлонуп калышат: «ырас эле, 
анын айтканында маани бар экен го. Эч качан кейип-кепчибеш керек 
тура.  ким билет аны,  а мїмкїн  ушундай  болгону  жакшыдыр».

Булатла хажинин эртегиси

кана, тууганым, мага айтып берчи, кайсы бир эл чогулган жерде 
сенин досуўдун кєзї жокто ал жєнїндє жаман сєздєрдї айтууга сен 
жол берет белеў? Ооба, ооба, сен «жок» деп айтаарыўды билем. Бирок 
єкїнїчтїї жери, достор, биздин жети ємїрїбїздї жерге киргизип, 
мындайлар кээде болот, мындайлар боло калып жїрєт. Бир жолу 
мени досум деп эсептеген бирєє мага энтигип кирип келди, єзї эм-
негедир аябай тынчсызданып алган, демигип турат, тили кїрмєєгє 
араў келет бечаранын.

– и-и, десеў, эмне айтарымды бир угуп койсоў... «жыргал» деген 
ресторанда, ошондо, ооба ошондо, сен жєнїндє бир жаман сєздєрдї 
айтышты дейсиў, сенин чыпалагыўдын тырмагына татыбаган 
адамдардан ошол сєздєрдї уктум дейсиў! алар айтканды кайталап 
айтууга тилим бурулбайт.

– а сен эмне кылдыў? – деп сурадым мен, ага графинден суу куюп 
берип жатып, чынында эле мен їчїн менин досум ал жерде бир нер-
сенин ойронун чыгарып салган жокпу деп тынчсызданып.

– Эмне кылганы эмнеси? турдум да, чыгып кеттим. мына сенин 
алдыўда турам. алар сенин ысмыўды ылайга тебелешти, тїшїнїп 
жатасыўбы, ылайга...

– анан сен ошого ардандыўбы?
– арданбаганда анан! жети ємїрїм жерге кирди!
мен мейманымды тїшїндїм, дубалда илинген эски, кєрбєгєнї 

калбаган шамшарымды алдым да, кынынан сууруп, тигиге сундум... 
ал тїшїнбєй мени карап калды.

– муну эмне кылам?
– Эмне кылганыў кандай? Сен айтып жатпайсыўбы, аябай ардан-

дым, жети ємїрїм жерге кирди – деп. андай болсо бар да, аларды єлтїр!
мейманым ичип жаткан сууга чакап, єўї бузулуп кетти.  ал чы-

гып, каалга жабылганда, мен дагы бир «досумдан» ажыраганымды 
тїшїндїм. 

Кереги эмне

Биздин айылда бир мугалим бар эле, баса, силер аны билесиўер, 
Хаттайла абакар. анын апендичилиги тууралуу кишилер кєп ай-
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тышат, бирок бир жолку кылыгы менин эсимде калыптыр. аялы 
анын костюмун силкип жатып, чєнтєгїндє болгондорунун баарын 
кошо силкип салганын Хаттайла абакар бир жолу байкап калыптыр. 
Бир сєз менен айтканда, чєнтєгїнє шыўгырагыдай жез тыйын да 
калтырбай, аялы баарын тазалап салыптыр. Биринчи жолу аялына 
эч нерсе айтпаптыр, экинчи ирет ал ага кечирим бериптир, бирок 
їчїнчї ирет чєнтєктєрї бош кийимин їстїнє салып, тамак ичїїгє 
олтурганда, аялынан абдан курч жана эў чоў бычакты алып келип 
берїїсїн сураптыр. Хаттайла абакар оозу ачылган аялынын колу-
нан курч нан кескен бычакты алып, шымынын жана костюмунун 
чєнтєктєрїн аўтарып, бир шилтем менен шылый баштаптыр.

– Ой, эмне кылып жатасыў?! –деп аялы чаўырып жиберет.
– Эмне кылганы эмне? кєрїп турбайсыўбы, ичине эч нерсе ток-

тобогон чєнтєктєрдї кесип жатам. мындай чєнтєктєрдїн мага эмне 
кереги бар?!

Аминту-Билла

Биздин аминту-Билла жєнїндє ким укпады дейсиў. Бїткїл 
чєлкєм боюнча белгилїї мактанчаак жана калпычы. анан ал тєкєр 
Ражбаддиндин коштоосунда гана эл алдына чыгуучу. тєкєр Ражбад-
дин анын тизгинин тартып туруучу кїч катары эле, айталы жанагы 
дубалга илинген сааттын салмоору болот го, ошондой. аминту-Билла 
кызып алып калпы ашынып баратканда артында олтурган тєкєр 
Ражбаддин аны бешмантынын этегинен тартып туруучу. мунун таў 
каларлык эч нерсеси жок болчу, бирок таў каларлыгы башкада бол-
чу: эл аны ооздорун ачып, мыдыр этпей, кєшїп угуп олтурушар эле 
– таў каларлыгы ушунда болчу. Ошентип кїндєрдїн биринде, кєзїн 
ирмеп койбой, былтыр кышында кутандан келе жатса карышкыр-
Їўкїрдїн жанынан ага бир їйїр илбирс кол салгандыгы жєнїндє 
айта баштады.

– мен аларды санап чыктым, туура он тогуз экен! – деди аминту-
Билла, чын экен десин деп колдорун силкилдетип.

тєкєр Ражбаддин аны бешмантынын этегинен тартты. аминту-
Билла кайрылып, макул болгондой башын ийкеди да, айтканын 
оўдоду:

– мїмкїн, он тогуз эместир, бирок тогуз экени анык болчу. –Бирок 
Ражбаддин аны этектен дагы тарткылады.

– албетте, урматтууларым, коркконго кош кєрїнєт болуп, мага 
тогуз кєрїнгєндїр, бирок їчєєнї, кудай урсун, єз кєзїм менен 
кєрдїм!
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тєкєр Ражбаддин аны этектен дагы тарткылады, ошондо аминту-
Билла колдорун таў кала жайды да, тїшїнє бербей суроо салды:

–Эмне, бирєє да болгон эмес беле?  кудая тобо-о, ушундай да болот 
экен ээ... 

Картошканын акценти

Быйыл тоодо картошканын тїшїмї укмуш, биз айтып кєнгєндєй, 
рекорддук болду. Бирок тоолуу дагстанда илгертен бери акушиндик 
картошка атактуу – даамдуу да, бышырсаў эзилип да кетпейт. Эгер 
акушин картошкасын сары май менен аралаштырсаў майы кайсы, 
картошкасы кайсы экенин билбей каласыў деп бекеринен айтыш-
пайт да. Ошондуктан эл базардан акушин картошкасын гана сатып 
алышчу. Бирок башкалар да єз картошкасын саткысы келишет да, 
ошентип алар кардарларды чакыра башташат: «Эй, акушиндин кар-
тошкасы, кел, тїгєнє элегинде алып кал, аз калды». левашындыктар 
менен казанищендиктер, сирагиндиктер менен салатавдыктар, буй-
нактыктар менен казыкумыктыктар – баары акушиндин картошка-
сы деп ар башка їн менен кыйкырышат, бирок акушиндиктердин 
їнї бєтєнчє. кардарлардын бири їнї бїткїчє кыйкырып жаткан 
сатуучуга келип мындай дейт:

– картошка, мїмкїн  акушиндикидир,  бирок тууганым, акценти 
окшобойт.

– картошкада акцент болбойт, – дейт картошканы сатып жаткан 
киши.

– мен сатуучунун акцентин айтам, – дептир тигил.

Иттик

ахмед менен махмуд чоў машинага картошка жїктєп алышып, 
карахиден келишти. келишсе картошкаларын алчу киши жок. 
ахмед картошка сатып базарда калды да, махмуд, биринчи келген 
неме, шаарды кыдырып кєргєнї кетти. ал кєчєдєн кєп кызык жана 
кїтїїсїз нерселерди кєрдї, бирок аны баарынан да медучилищенин 
терезесинен кєргєн кишинин скелети таў калтырды. кечке жакын 
ал картошкасын сата албай ачуусу шакардай кайнап олтурган ах-
медге келди.

– Ой, сен эртеден бери темселеп кайда жїрєсїў, мен бул жерде 
кыйкырып картошка сата албай олтурам, а сен болсо...– дейт  ахмед 
ачууланып.

Ахмедхан АБУ-БАКАР

www.bizdin.kg



67

– кечирип кой, шаарга биринчи жолу келбедимби, курган жаным. 
Эмне кєргєнїмдї айтайынбы, тууганым? Ушундай бир шумдукту 
кєрдїм дейсиў, ємїр бою тїшїмє кире турган болду. мен ємїрїндє 
тамак жебегенсиген, жалаў гана сєєгї калган арык кишини кєрдїм, 
ишенесиўби, анысы аз келгенсип, дырдай жылаўач...

– анан эмне їчїн ага биздин картошканы сатып алууга кеўеш 
бербедиў?  Бул сенин итчилигиў, – дейт ахмед ачуусу ого бетер 
келип.

Асыл таш

– кана айтчы, ашуг Сулайман, москва шаары сага жакты-
бы? – деп сурады михаил иванович калинин, акынга орден 
тапшырып жатып.

– жакты, москва – чоў айыл, кымбаттуу михаил, – деди Сулай-
ман їнїн созолонтуп. – москва –жердин тєшїнє тагылган биздин 
єлкє сыяктуу зор медальонго куп жарашкан асыл таш эмеспи.

 Кошунага жооп

– Сен эми чоў адам болуп калдыў, Сулайман, – деди айылдашы, 
атактуу ашуг москвадан кайтып келгенде.

– туура айтасыў, ардактуу кошунам, – деди Сулайман, – чынын 
айтканда, мен мурда деле кичинекей эмес болчумун, бирок мени эл 
байкабай жїрїшпєдїбї.

Шагы сынган сулуу 

тоолуктардын салт болуп калган кєптєгєн майрамдарынын ичи-
нен, єзїўєр билесиўер, ардактууларым, кєўїлгє тєтєп бирєє бар – 
ал гїлдєрдїн майрамы. ал жаратылыш эў бир сонун жарашыгына 
чыгып турган мезгилде, май айынын орто ченинде, тоолордогу аль-
пы шалбаалары тїрдїї тїстєгї дербент килемине айланып турган 
учурда майрамдалат. ал эми бул санжыргалуу салтанаттын башкы 
кєзїрї болуп, турмушка чыга элек тал чыбыктай буралган жаш 
тоолук кыздардын ичинен бирєєнї сулуулуктун ханышасы кылып 
тандап алуу саналат. алдын-ала айта кетчї нерсе, эгер майрам чы-
ныгы майрам катары маани-мазмун менен жана татыктуу єткєрїлсє.

Бирок, тилекке каршы, кээде, эгер калыстардын мїчєлєрї алет-
тен кеткиче начальникке кошомат кылып жиберишсе, ушундай 
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сонун майрам бузулат да калат. кошоматчылык, ардактууларым, 
адамдагы кемчиликтердин барып турган ыпласы деп эсептеймин. 
Ушундан-улам айрым учурда ак кєўїл, арамдыгы жок адамдар да 
эў жагымсыз, ал турсун акмактай абалга дуушар болушат.

мен силерге айтып берейин деген окуя былтыр жазында, дал 
ошол гїлдєрдїн майрамында болуп олтурат. майрамга ошол жер-
ликтердин чакыруусу боюнча бой тартып калган кызын ээрчитип, 
кадырлуу начальниктердин бири келди.  Бїткїл райондон келишкен 
он чакты суйсалган сулуунун ичинен, салтанатка катышкандарды 
таў калтырып, калыстар дал ошол начальниктин кызын ханыша 
деп жарыяласа болобу. мїмкїн, начальник деле мындай болорун 
каалабагандыр. мунун орунсуздугу мейман кыздын майрамдык 
кєйнєгї да болбогондугунда эле, аны шашылыш тїрдє сурап алууга 
туура келди.

Сыйлуу мейманды иштин мындай болушу ыўгайсыз абалга кал-
тырды, анын маанайы чєгїп калды. Окуянын андан аркы єнїгїшїн 
элестетїї да кыйын эле, эгер мейман муну атайын жасашты деп 
ойлосо, ага жетишерлик себеп бар болчу. Бїткїл райондон ханыша 
їчїн боз ат табылбай, кара атты акиташтын єчїрїндїсї менен агарта 
боёшту, ал аз келгенсип «ханышага» сурап алган кєйнєк да боелгон 
неме экен. калыстар тобу мындайда болуучу єтє маанилїї деталды 
эстен чыгарып коюшуптур: жылдын бул мезгилинде альпы бийик-
тигинде аба ырайы єтє туруксуз болот. Ошентип жаўы ханыша 12 
жигиттин коштоосунда булактан салтанаттуу жїрїшїн баштаганда 
жамгыр жаап жиберди, жамгыр болсо эмне, кара нєшєр куйду. ат-
тын акиси жуулуп тїшє баштады, ызасынан купкуу боло баштаган 
кыздын єўїндєй болуп, гїлгїн тїстєгї кєйнєк акка айланды. Бирок 
муну менен иш бїткєн жок. акиташ денесин куйкалаган ат туйлап, 
асман айдан кетип атырылды да, кызды їстїнєн  суусу кєлкїлдєгєн 
кєк шиберге силкип таштады. Ооба, кайгылуу кєрїнїш болду. ата-
сы катуу уялганынан жер кєчїп турган кызына чуркап жетти да, 
колуна кєтєргєн бойдон машинасына алып барып салып, ошо замат 
калыстар тобун таў калтырган боюнча, бурулбай кетип калды. 

Сєєктї узаткан теке

Силер муну уктуўар беле? кєчєдє сєєктї узаткандар баратышып-
тыр. мында таў калчу деле эч нерсе жок сыяктанып кєрїнєт. Бирок 
бул процессияда гїлчамбар да, гїл кєтєргєндєр да, аялдар да жок 
эле. мунун таў калыштуусу ушул болчу, процессиянын башында 
али жаш адам, кєздєрї канталаган сїрдїї, мїйїзї аркайган текени 
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жетелеп алган. анын  жанына  кєзї  кєргєнгє  кызыккан  єтїп  ба-
раткан бирєє жанаша келди да, бирге басып сурап калды:

– Эл ушунча кєп, сыягы, кадырлуу адам болсо керек?
– Ооба, урматтуум... – деди теке жетелеп келаткан неме їшкїрїп. 

– кайын энемди кємгєнї баратабыз.
– а кайын энениби? ага, урматтуум, бул текенин кандай тиешеси 

бар?
– тиешеси болбой койчу беле? менин кайын энемди сїзїп єлтїргєн 

ушул эмеспи.
– теке эмес бекен! – деди тигил, анан дем тартып туруп, тигинин 

кулагына акырын шыбырады: – кудай жалгагыр, адамкерчилик 
кылып ушул ченде жок текеўди їч кїнгє берип турчу.

анда текенин ээси улам кєбєйїп бараткан сєєк узатуучуларды 
колу менен кєрсєтїп:

– кєрдїўбї? – деди.
– Ооба, кєрдїм.
– анан ушундай кїнї жаш жигиттер менин кайын энемди урмат-

тагандыктан бейитке сїйрєлїп баратышат деп ойлойсуўбу? 
– анан эмне?
– Бул деген, урматтуум, мына ушул текеге кезекке тургандар. 

Биздин алпейим, боорукер, камкор кайын энелерибиз мына бул 
баарыбыздын  кїнєєбїздї кечиришсин.

Тєрт муундагылар

Чихругдук Саид уулунун армиядан кайтып келгенинин урматына 
їйїнє конок чакырды. кечинде коноктор тарап, сакляда тєртєє кал-
ды, тєртєє теў  кїндє деген уруудан, тєрт муун. алардын эў жашы – 
мурад, бїгїнкї меймандар ошонун урматына чакырылган. ал аскер 
кийимчен, тєшїндє кызматтан артыкчылык кєрсєткєндїгї їчїн 
белгилер. Экинчиси –анын атасы Саид, ал былтыркы жылы элїїгє 
толду, Саид єткєн согуштун азап-тозогун кєргєн, анын тєшїндє сол-
даттык даўктын їч ордени теў жаркырайт, їчїнчїсї – ал Саиддин 
атасы, мураддын чоў атасы – Халил, жетимиш жетиде, граждандык 
согуштун катышуучусу, кызыл туу орденинин кавалери, аракан 
капчыгайында оор жарадар болгон, бетинде тырыгы алиге бар, а 
тєртїнчїсї, тиги бурчта кабат-кабат жаздыктарга чыканактап, ун-
чукпай кальян соруп олтурган – Осмон – мураддын чоў атасынын 
атасы, Саиддин чоў атасы, Халилдин атасы. жашы жїзгє жетип 
калды, орус-жапон урушуна катышканда жыйырма жетиде болчу, 
эски чїпїрєккє ороп каткан эки георгиев крести кайсы бир жерде 
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сакталуу жатат. тєрт солдат, тєрт муундагылар. меймандар тара-
гандан кийинки дымый калган тынчтыкта алардын ар кимиси єз ою 
менен, а мїмкїн, баары баарына тиешелїї ой менен алек. аўгыча 
Саид ууртунан жылмайып, кїйїп жаткан чычаладан чылым тїтєттї 
да, мындай деди:

– Ушул олтургандарыбыздын ичинен урушта бирибиз гана ут-
турдук...

– мени айтып жаткан жоксуўбу, ата? – деди жаш солдат.
– жок, уулум, сен кызматты мыкты єтєп келдиў.
– Оозуўду бас, чалды таарынтканда болбойт! – дейт Халил.
– ал эч нерсе укпайт, таптакыр дїлєй болуп калды... – деди Саид.
– менин жашыма келсеў, эмне болоруўду ошондо билесиў, не-

берем, – деп капысынан, кальянын оозунан алып, сєзгє аралашты 
Осмон. – мен сенин жемеўди укпай калганчалык дїлєй боло элек-
мин. Сеники ырас, ооба, ошол тээ илгерки жапондор менен болгон 
урушта жеўилгендердин бири менмин. Бирок єлїї арстандан тирїї 
мышык деген сєз бар.

– а крести кандайча болуп алдыў эле, чоў чоў ата? – деп суроо 
салды мурад.

– Солдаттык намысты сактагандыгым їчїн чєбїрєм, урушта ач 
арстандай алышкам. Солдаттар жеўилген эмес, неберем, сен муну 
биле турган эле болдуў, ал урушта ак падыша жеўилген. – анан 
Осмон кїтїїсїздєн чєбїрєсїнє кайрылып, мындайча сурады: – Сен 
андан кєрє муну айтчы, чїрпєм, кызматта жїргєндє єтїгїў бутуўду 
єйкєгєн жок беле?

– жок, чоў чоў ата.
– анысы жакшы. Солдатка эў эле башкысы ошол.

Зилебкиде болгон окуя

Бул, урматтууларым, отузунчу жылдары болгон. тоолук аял тол-
готуп калат, тєрєтї оор. Єлїм коркунучу бар. доктур чакырышат, би-
рок ал эркек экен, аялдын эри єлїп баратса да киргизер эмес. Башка 
айылдын доктурун чакырышат, ал да эркек болуп чыгат, їчїнчїсїн 
чакыртышат – бул да эркек. аял єлїп калганы турат, бирок эри 
айтканынан кайтар эмес. Сельсовет, милиция киришишет, бирок 
єжєр тоолук боло турган эмес,  босогодо  турат  канжарын кынынан 
суурууга даяр кармап.

Ошондо їч доктур четки сакляга киришти кеўешкенге, єлїм ал-
дында жаткан аялды таштап алар басып кете алышпайт эле да. акы-
ры їчєєнїн ичинен жашыраак жана сулуураагын аялча кийинтїїнї 
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чечишти. ал, кийин бїт дагстанга белгилїї, врач Хасбулла эле. 
аялча кийинип тєрєткє кирди да, аялды сактап калды. тоолук аял 
уул тєрєдї.

– мен аялыўды сактап калдым, ал сага уул тєрєп берди! – деди врач, 
саклядан чыгып баратып, анан їстїнєн аялдын кийимин сыйрып алды. 
таў калганынан оозу ачылган эркектин жанына келди да, чекесиндеги 
терди аарчып кошумчалады: – Эми мени єлтїрє берсеў болот.

тоолук канжарын кынынан суурбады, врачка ыраазы болгонунан 
уулуна анын ысымын берди. кийин ошол зилебкилик жаўы Хас-
булла республикадагы ооруканалардын биринде башкы врач болуп 
иштеп калды.

   Эскичилик

– абдылда, бай болгур, тетиги устунду тамдын їстїнє чыгарышып 
койчу, аныў їчїн мен сага  бир таўгак отун алып келип берем.

– Сенин бир таўгак отунуўдун мага эмне кереги бар, кымбаттуум, 
менин аялым 200 сом маяна алат, – дейт абдылда гудеканда олтуруп.

– Эмне, сен анын багуусундасыўбы?
– Бизге ошол жетет, – дейт абдылда олуттуу тїрдє макиси менен 

таякты жонгонун улантып.  дал ошол учурда ага баласы чуркап келип:
– ата, тез бол, тыякта апамды телевизордон кєрсєтїп жатат, – дейт.
– Уят эмеспи, уулум, мындайды элдин кєзїнчє айтканыў. Сен 

мени кєрсєтїп жатканда чакыр, – дейт атасы ачууланып.
– апам сени мактап жатат, – деп бала атасын тарткылайт.
– Башка ал эмне айтмак эле?  ал мен жєнїндє эмне деди?
– жеткен эскичил адам деди апам! – деп кудуўдайт уулу.

Эркектердин чагымы

– Эгер ушул бойдон жїрїп олтурса, мындай теў укуктуулук, ише-
нип койгула, ардактууларым, коомдо эркектердин теў укуксуздугу 
менен бїтєт. Ошондо бизди аялдардын эзїїсїнєн ким бошотот? – дейт 
карыя ойлуу тїрдє, кадырлуу жамаатка кайрылып.

– коркпо, бир кезде биздин мойнубузга мингизїї їчїн аялдар-
ды боштондукка чыгарган азамат эркектер табылган сыяктуу эле, 
мыкты аялдар деле табылат! – дейт анда эне тилден сабак берген 
карт мугалим.
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Эў чоў чатак

деўиз деўгээлинен 2 жарым миў жогору турган алыскы тоолордун 
арасындагы айылыма мен кєп каттайм. Ошентип бир жолу машина-
дан чыгып, гудеканды карай бастым. ал жерде 4 кадырлуу карыя 
олтуруптур.

– жашоо-тиричилик кандай, аталар, жакшы турасыўарбы? – 
дейм мен, баары менен кол алышып.

– кудайга шїкїр, уулум, жаман эмес,– дейт мен жактагы биринчи 
карыя.

– жашоо кудайга шїкїр, турабыз,– деп кошумчалайт экинчиси.
– Баары жайында, – деп жыйынтыктайт їчїнчїсї.
– Бирок бир гана чатак нерсе бар бизде...– дейт тєртїнчї карыя 

ойлуу тїр менен.
– ал эмне болгон чатак, карыялар? – деп суроо салам мен.
– и-и дебейсиўби, уулум, биз мурда деле,  эски убакта, аз-аздан бир 

ууртамдан дегендей иччїбїз, азыр деле аны таштап салган жерибиз 
жок. Єзїў айтчы, уулум, кызыл-тазыл гїл жайнап, жайлоонун кєркї 
чыгып турган чакта, кїн жаркырап тийип турса, кєздїн жашындай 
туптунук булактын тиш какшаткан муздак суусу шылдырап агып 
жатса, анын боюна келип, шиберге кєлдєлєўдї жая салып, жакшы-
накай ысылык менен бир, бир жарым чєйчєк кылт этип койсо кїнєє 
болобу? кїнєє эмес да, туурабы, уулум? ичерин го биз ичебиз, бирок 
булактан кайра їйгє жетїї эми кыйын боло баштады, сыягы, картая 
баштадык кєрїнєт...

– Ошо да чатакпы, – дейт экинчи карыя тигини оўдоп.– ал ча-
тактан чыгуунун жолун биз эбак эле тапканбыз. кызыл-тазыл гїл 
жайнаган жайлоодогу булакка биз азыр єзїбїз жалгыз барбайбыз, 
биз єзїбїз менен кошо... сен аны билесиў, биздин койчу Зулкарнай-
ды кїрєш боюнча райондун чемпионун, ошону ала барабыз. анан ал 
бир колтугуна экєєбїздї, экинчи колтугуна дагы экєєбїздї кысып 
алып, айылга жеткирерине ишенип, «ал-алга» киришебиз.

– ырас, ырас, бул эми чатак эмес, – деп кошумчалайт їчїнчї ка-
рыя, бирок башка чатак бар, бизди їйгє жеткирчї чемпион тигини 
менин байбичемдин їстїнє, а мени болсо тигинин байбичесинин 
їстїнє киргизип таштаганда... мына ошондо, уулум, айылда чыныгы 
ызы-чуу  башталат!

– Бул да анча чатак эмес, уулум, – дейт тєртїнчї карыя, – чатак-
тын эў чоўу быякта. – жаркырап кїн тийип турганда биз жанагы 
Зулкарнайыбызды ээрчитип алабыз да, кызыл-тазыл гїл жайна-
ган жайлоого, шылдырап аккан тунук булактын боюна барабыз, 
кєлдєлєўдїн їстїнєн жай алабыз да, биздин Зулкарнайды мактап-
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даўктап иче баштайбыз, анан кїн уясына бата баштаганда, шайма-
ны жок тєрт чал биздин ылжыган мас чемпионду айылга кєтєрїп 
жєнєйбїз, эў чоў чатак мына ушул.

Кєздїн айынан

мен машинамды эмне їчїн сатып жибердим, билесиўерби? а 
мен аны єзїмєн да артык кєрчї эмес белем. кєздїн айынан саттым. 
жолдун кесилишине машинаны токтотом да, светафордо кайсы 
жарык кїйїп жаткандыгын кєрїш їчїн машинадан тїшїп карайм. 
Эгер жашыл жарык болсо, чуркап машинага олтурам, моторду от 
алдырам, ордуман козголууга їлгїрє электе кызыл кїйєт. Бул да 
эч нерсе эмес.

 Бир жолу менин эмне болгонумду уксаўар. Эртеў менен тышка 
чыктым да, машинамды жууп коёюн дедим. Бизде гараж деген жок.
машинанын баары тышта, ачык жерде турат. машинаны жуудум, 
тазаладым, анан кылган ишиме суктаныш їчїн бир аз оолактадым. 
аўгыча менин коўшум їйїнєн чыгып, мен азыр эле жууп койгон 
машинага олтуруп жєнєй берди да баратып:

– Рахмат, кошуна! – деп ыраазычылык билдирип койду.
Бул эмнеси, оозумду ачып, эмне дээримди билбей турам... кєрсє, 

менин машинамдын жанында турган машинаны жууптурмун, а 
меники болсо кир бойдон турат. анан ушул ызага чыдай албадым.

Турмуштан жолу болбоду

менимче, биздин алыбекти бардыгы билет.  ак кєўїл, мээрман 
жана абдан жугумдуу адам. Врачтыгында да айла жок. анын ысымы 
жакшылык менен гана эскерилет. Бирок айла жок, ушундай алтын 
кишиге барып турган аксым, албуут, ажаан аял жолугуп олтурат. 
кошуналар андан чочулап турушат, анан: «Ушундай кара оозго 
айкєл адамдын туш болгонун карабайсыўарбы!» – дешип алакан-
дарын жайышат.

– Бїгїнчє идиш-аягыўарды берип турасыўарбы? – деп уулунун 
їйлєнїї тоюн єткєрмєкчї болгон кошунасы бир кїнї кайрылып калды.

– Биздин эч кандай идиш-аягыбыз жок! – деди алыбектин аялы 
Хадижа.

Эртеси алыбек дїкєндєн 12 кишилик сервиз сатып алып, кошу-
насына алып барды. 

– кечирип койгула, кечээ идиш-аягыбыз жок эле...
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аялынын оройлугун жана катасын эл алдында жымсалдап, алы-
бек ушинтип жашап келатат.

Ушундай катаал аял менен эмне їчїн ажырашып кетпейсиў? – 
деп сурагандарга, алыбек:

–турмушта дагы бирєєнї бактысыз кылгым келбейт, – дейт 
имиш.

Цыган

ногой талаасынан бир тоолук менен цыган жолугушуп, шаркы-
рап аккан єзєн боюна олтура кетишиптир. Ошондо тоолук ойлоно 
калып, цыганга суроо таштаптыр:

– Э дос, эгер сен падыша болуп калсаў эмне кылар элеў?
– менби? – дептир цыган, тиштерин кашкайта жылмайып. – мен 

атканадан эки келишкен аргымакты тандап алмакмын да, кєздєн 
кайым болмокмун.

– атаганат деген экен тоолук шуу їшкїрїп, – мага бир эле ат 
жетет эле.

Чоў эненин жашы

кїндєрдїн биринде биздикине карып калган тоолук байбиче ке-
лип калды – тоодон оорулуу уулун кєргєнї келиптир, бирок шаарда 
коно турган їйї жок экен. менин уулум дауд їйгє мейман келгенин 
жакшы кєрєт, сєз жандуу деле. Байбиче баштыгынан ала келген-
дерин алып чыга баштаганда дауд жанына барып олтура калды да, 
таптакыр кїтїїсїздєн сурап калды:

– Чоў эне, жашыў канчада?
Чоў эне эки жагын каранып алды, тиши жок оозун ачып жыл-

майды да, даудду башынан сылап туруп, манжаларын жумуп 
мындай деди:

– мен, неберем... мына єзїў ойлоп кєрчї: бир жолу мага 20 болгон, 
экинчи жолу 20 болгон, їчїнчї жолу 20 болду жана жыйырмадан 
10ду алганчалык болду...

Ушунча жашка келсе да аял канча жашка келгенин дароо айта 
койбойт, – деп ойлодум мен. аялдын жашын сурабай жїрєлїчї, ал 
бардык куракта жакшынакай кєрїнєт.
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 Эркекпи же аялбы

Уркух колхозу жаўы бульдозер сатып алды, єзї каркайып чоў 
туруп жакшынакай жана апельсиндей єўї єтє жарашыктуу болгон-
дуктан кишилер тегеректеп алышып, качандыр бир кезде мыкты, 
кєркємдїї кїлїк атты карашкансып, сонуркап карап жатышты. 
Їйлєрїнєн жамырап чыгышып, машинадан жакшы сєздєрїн аябай 
мактап жатышты. а жаўы бульдозердин айдоочусу бул техникага 
тїздєн-тїз тиешеси бар экенине сыймыктанып, жанында ыраазы 
болуп турду. аўгыча куудул жана тамашакєй кадырман  абдылда, 
андай адамдар ар бир айылда болот эмеспи, келип калды да, айдоо-
чудан капотун ачып коюусун сурады. Чыгып капоттун астын кєрдї, 
ылдый тїшїп алдын карады, анан машинаны айланып чыгып, артын 
эўкейе берип карап, сурап калды:

– айтчы, уулум, мунуўдун жынысы эмне: эркекпи, ургаачыбы?
– кєзїў  кашайып калгыр, – дейт айдоочу ачуусу келип, –кєрбєй 

турасыўбы, бул деген темир машина да, анан ал эркек же ургаачы 
жынысында болчу беле. 

– Болот, уулум, болот, сен бекер эле ачууланып жатасыў.
– Болбойт.
– Болот, кымбаттуум.  тигил кубачы айылында дал ушунун 

єзїндєй бульдозер бар, ал ургаачы, мен аны билем.
– кайдагы калпты айтып жатасыў, чал? анын ургаачы экенин 

эмнесинен билип жатасыў?
– Эмнесинен дегениў кандай? Сен али тїшїнгєн жоксуўбу? тигил 

кубачыдагы бульдозер анын айдоочусуна  ар жылы бирден «жигули» 
тууп берет. аны элдин баары эле билет.                                                                    

Айшала Цибац

айшала цибац єрїк дарагындай болуп гїлдєп, тал чыбыктай бура-
лып, бой-келбети суналып єстї. жаш жигиттердин кєздєрї чачырап, 
кєўїлдєрїнє бїлїк тїштї. аўгыча алгачкы куда пайда болду. кыз 
менен сїйлєшпєй туруп, кудалашчу мезгил эмес азыр. Ошентип 
кадырлуу адамдарды кєўїл коюп угуп туруп, ал мындай дейт:

– Силердин айтканыўарга караганда ал ичимдик ичпейт, чылым 
чекпейт, чырга эч качан аралашпайт экен...

– анан мындан жакшы кїйєє кайдан табылат?
– Силер айтыўыздар, ал элдин арасында да сейрек болот – деп. 

Эгер ал їйлєнїї тойлордо жана сєєк узаткан жерлерде болбосо, анда 
ал эмне кылат?

– ал бардык убакытын чеберчиликке кетирет.
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– жок, – дейт цибац, – мени кечирип койгула, кадырмандарым, 
мен эркектин жыты келбеген адам менен кантип жашайм? мен анын 
чылым чеккенин кєрбєсєм, мас болуп ал їйгє ємїрїндє келбесе, эл 
арасынан да аны кєрє албасам. жок, эркектин башынан мылтыктын 
дарысынын, же чылымдын тїтїнїнїн булап турушу керек.

Ошентип кадырман кудалар ийиндерин куушуруп, жолго 
тїшїшкєн экен.

Таў каларлык

Бар экен, жок экен, жок, биздин айылда «Эч кимге айтпа» деген 
адам азыр да жашайт. аны минтип аташкандары бекеринен эмес. 
Башынан кандай окуя єтпєсїн жана эмне жєнїндє укпасын, ал ко-
шуналарына барып, ар бирине єзїнчє айтып берчї. айтарын айтып, 
бирок катуу эскертчї: «Сенден суранам, муну бирєєгє айта кєрбє, 
бул сєз экєєбїздїн ортобузда калсын». анан анын сыры сыртына 
чыкканда, ал ийиндерин куушуруп, таў калчу экен: «тїшїнбєйм, 
эл муну кайдан билип алды экен? Эх, эл оозунда элек жок деген 
ушул экен да...»

Аргасы табылды

тоолуктар сєзїнє бек болот. мейли, ал сєздї кїбєсїз айтса да 
айткандарынан кайтпайт. Ошол бектиги їчїн кєп учурда єздєрї 
жапа чегишет.

алхаздын аты жоголуп кетти, ошондо ал ачуусу менен эгер ат 
табылса ага минип алып, эч качан анын їстїнєн жерге тїшпєскє ант 
берди. Берген антына ал оболу анча маани берген эмес, бирок аты 
табылып, ага мингенде катуу жаўылганын тїшїндї.

аты суу ичсе – ал їстїндє, аты оттоп жїрсє – дагы їстїндє, кїн-
тїн дебей анда же уйку, же тынчтык жок. Эмне кылуу керек?

Ошондо туугандары кубачылык акылман Хажимага барып кеўеш 
сура дешти. алхаз Хажимага барып, аттан тїшпєстєн єзїнїн кай-
гысын айтты.

– Сен аттын їстїнєн жерге тїшпєскє ант бердиў беле? 
– Ооба,– деди алхаз.
– андай болсо анын жарасы жеўил, – деди Хажима алхазга ча-

тырчадан колун сунуп жатып, – мага жогору кєтєрїл, аялым оўдой 
берди болуп хинкал жасап, а мен мейман кїтїп жаттым эле. Сен аттын 
їстїнєн жерге тїшпєскє сєз бергенсиў, бирок верандага чыгууга болот!

– Эми верандадан жерге тїшє берсеў болот, – деди акыл тапкыч 
Хажима.

мына ушинтип аргасыз абалдан чыгуунун амалы табылыптыр. 
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Ал кезде

менин айылыма бараткан жолдо мурмуг деген булак бар, жаўгак 
дарагынын кабыгынан жасалган ноочодон кышкысын жылуу, жай-
кысын муздак таптаза суу шылдырап агып турат. анын кашкайган 
таза  суусунан эўкейе калып жутуп албай бир да адам жандап єтпєйт. 
Чєп чаап жїрїп чаўкаган амирхан карыя булактан бир жутуп алайын 
деп кайрылмакчы болгондо, чалды чочутуп, сары «жигули» кыйч 
эттирип токтоп калды. андан бою узун мурутсуз (бойлууга мурут 
жарашпайт деп коюшат го) жигит чыга келди. мындай жапыз ма-
шинага мынчалык узун киши кантип батканына амирхан карыя 
таў калып, карап калды.

– Сени аман кєргєнїмє курсантмын, карыя! – деди жигит кекирей-
ген тїр менен. – Эмне, мени тааныбай турасыўбы? Унутуп калдыўбы?

– Эстедим, уулум, эстедим...  дейт карыя, кєпкєлєў немени жактыр-
бай карап. – Сен биринчи класска келгенде, тактага боюў жетпеген-
диктен мен колума кєтєрїп алчу эмес белем, ошону кантип унутайын.

– Эми кандай экемин?
– Бир гана нерсени айткым келет, сен ал кезде улууларга сылы-

гыраак жана алда канча акылдуураак элеў.
– кечирип кой, карыя.
– Сени сенин балдарыў кечиргилик кылсын, уулум.

Конфликт

мен айылда болчумун. абдан ак кєўїл кошунам бар. аты абду-
Салам. алпейим, мээримдїї адам. менин энем ушундай кошуналуу 
болгонуна аябай ыраазы. кїндєрдїн бир кїнїндє мен чєптїн їстїнє 
жатып алып, ойго батып калдым. аўгыча абду-Салам менин жаныма 
басып келип, олтуруп ал-жай сурады да, сурап калды:

– Эмне мынча ойлонуп калдыў, издегениў эмне?
– конфликт издеп жїрєм, кошуна. жазып, жазып келип, ток-

топ калдым – бир адам бїтїндєй бир коомду козгогудай конфликт 
жетпей жатат.

– андай конфликттер менен биз кїнїгє жашап жатпайбызбы, ошо 
да кеппи?! кааласаў айтып берейин.

– айтчы... – дедим мен андан суранып, олуттуу бир нерсе чыга-
рынан шектенип. Бирок анын алгачкы эле айта баштаган сєздєрї 
мени кызыктырды.

– мына бїгїнкї окуяны эле алалы. ливиндхала алибек кїтпєгєн 
жерден эле букачарын соём деп калды. Букачар болсо уйлар менен 
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жайытта. ал букачарды кармап келгиле деп їч тууганын жєнєттї. 
Уйлар кайдеш деген тоонун ары жагында жайылып жїргєн. алар 
букачарды кармайбыз деп суй жыгылышты. Чарчап-чаалыгып 
бїтїшкєн жигиттер букачарды кармаш їчїн бїт уйларды жайыттын 
кыйгач учурунда айылга айдап келїїнї чечишти. мына ушунун єзї 
бїткїл айылды нааразы кылды. мына сага конфликт.

Сїйлєшїп алалычы

Єзїўєр билесиўер, кадырмандарым, чабандын иши мурда деле 
оор болчу, азыр деле ... Бир нече айлап койдун артында жїрмєй, єз 
їй, єлєў тєшєгїнєн, їй-бїлєсїнєн, достордон алыста, сен айткандын 
баарын тїшїнїп жаткансып, башына эки колун тєшєнїп, сени карап 
жаткан їн-сєзсїз итинен башка, жанында сїйлєшєр жан жок. кєп 
эле кєрїп жїргєндїрсїўєр, койлор тээ алыстагы апай бетте жайылып 
жїрєт, чабан болсо жолдон машина менен єйдє-тємєн єткєндєрдї 
карап, же жєє бараткандар болсо ага алыстан салам айтып, жолунун 
шыдыр болушун каалап, дайыма жолдун жээгинде турганы турган.

машлук деген чабан кїндєрдїн биринде киши кєрбєй   бук болуп 
кетти да, иштен їч кїнгє суранып алды. Шаарга келди. Чабандар азыр, 
эч кимге жашырын эмес, акчалуу келишет. Ошентип машлук шаарга 
келип, мейманканадан эў мыкты делген номерди алды. туугандарын 
жана жоро-жолдошторун ресторанга кечки тамакка чакырды. мейман-
дардын баары чогулуп, жуп олтура бергенде, оркестр даўкылдап коё 
берди.  машлук достору менен сїйлєшїп чер жазгысы келбеди беле – 
эч нерсе угулбайт, достору машлук менен сїйлєшєлї десе, анда да эч 
нерсе угулбайт. мына ошондо чабан ордунан турду да, оркестр башчыга 
барып, кече бїткєнгє чейинки музыканын баасы канча болорун сылык-
сыпаа сурады да, акчасын белендеди.

– кайсы программаны угайын дедиўиз эле? Батыштыкынбы? клас-
сиканыбы? же биздин «Вапабай-гейдиби?» – деп сурашты чабандан.

– тынчтыкты, ардактуум, тынчтыкты суранам! – дейт чабан 
жалбарыўкы їн менен колун кєкїрєгїнє алып. – Сїйлєшїїгє 
мїмкїндїк бергилечи!

Балбан

жабраилдин уулу иса мыкты балбан болду.  атасы уулунун 
кїрєштєн жеўгендери їчїн сыймыктанышы керек эле, бирок анын 
кезектеги жеўишинин салтанатынан кийин атасы уулун чакырып 
алды да, ойлуу мындай деди:

– Уулум, ушу кїрєштї таштачы.

Ахмедхан АБУ-БАКАР
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– Эмне їчїн, ата?
– анткени мен тоолукмун, уулум, эгер кимдир бирєє сенин 

далыўды жерге тийгизсе ызама чыдай албайм, ошондой эле сен 
жыккан балбандардын аталары да андай кордукка чыдай алышпаса 
керек деп ойлойм. мен чыр-чатакты каалабайм, ошондуктан бирєєнї 
ызалабаган, намыска тийбес спорттун тїрїн тандап алчы. мисалы, 
кур дегенде жєє жарышты, сен чуркаганды билерсиў, туурабы?

– Билерин го билем, бирок жарыштан биринчи боло аламбы, ата?
– Болууга милдеттїїсїў, сен менин уулумсуў да! – деди жабраил 

сыймыктуу.

Айтылбас сыр

карыя Зулпукар бїткїл ємїрїн самоордун жанында туруп 
єткєрдї. атлы-Буюн ашуусундагы чайканага каттоочулардын баары 
бири калбай бул капталдары ар кандай сайма-чиймелерге толгон 
тултук сары жез самоорду билишчї. анын чайы ушунчалык жакшы 
болгондуктан Зулпукардын атагы бїткїл районго тараган болчу жана 
коўшу республиканын – чайдын мекенинин – чегинен єтїї корку-
нучун туудуруп турду. жыты буркураган, тїсї кайталангыс жана 
даамы «зулпукаровдук» бул ичимдикти даярдоонун сырын билїїнї 
каалаган адамдар арбын болчу. Бирок Зулпукар карыя сырды сыртка 
чыгарбады, анын жардамчысы келишкен сулуу кызы да эч кимге эч 
нерсе айта албады, анткени ал дудук эле.

жылдар єтє берди. Зулпукар баягысындай эле сырды сыртка 
чыгарбады.

Бирок ажалдан арачаланып калган адам болбойт эмеспи, кадырман 
Зулпукар да ошолордун бири болчу. Ошол кайгылуу кїнї, карыя-
нын кызына жазында їйлєнмєкчї болуп жаткан жигит, кошунанын 
уулу,  чайды даярдоонун сырын аркы дїйнєгє ала кетпєєнї ноокастын 
тєшєгїнїн алдына чєгєлєй калып, жалбара суранды. мына ошондо 
кадырман Зулпукар алсыз їнї менен тємєндєгїнї айтты:

– Бул сыр дегидей деле сыр эмес, уулум... Суу шарактап кайнап 
турсун, анан эў башкысы... эў башкысы демдегенде чайды аяба! 
Чайды болушунча арбын сал!.. – деди да, карт чайканачы сырын 
сыртка чыгарары менен жїрїп кете берди. 

(уландысы бар)

Которгон Мырзаян ТєлєМЇШЕВ

Тоолуктардын эрмеги

www.bizdin.kg



80

рысбїбї 
БєлєКБАЕВА

1951- жылы Таластагы 
Кара-Ой айылында туулган. 

Фрунзедеги № 1 мектеп-
интернатты, КМУнун 
филология факультетин 
бїтїргєн. Кєп жылдар бою 
кыргыз телерадиосунда 
журналист болуп иштеген. 
Кєптєгєн аўгеме, повесть 
жыйнактарынын автору. 
КР Жазуучулар союзунун 
мїчєсї.

Сени Да 
Сейрек ТєрєйТ 

кыргыз Эне

(Байдылда акындын баянынан)

жетимиш беш жаштагы эжем жумагїлдїн 
айтканы: Сарногой чоў атабыз орто чарбалуу 
адам экен, эмгекке жарамсыздыгынан улам 
армиянын катарына чакырылбаптыр. атам 
согуш башталганда эле кеткен дейт. Чоў атам 
жайкысын бизди жанына кєчїрїп алчу. Чоў 
жайлоонун этегинде, тегерек-Сазда, мончодо 
отурушчу. жайкысын колхоз ошол мончо-
дон койлорду кыркып, кралинге тїшїрїп 
алып, андан ары жайлоого кетишчї. агам 
Ормонбек Сарногой чоў атамдын коюн кай-
тарчу. кєкмончок деген ую бар эле, абдан 
сїттїї, эки-їч їй-бїлєгє кенен жетчї.

Биз атабыздын: «Бутуман жарадар болуп, 
азыр госпиталда жатам» деген кабарын угуп, 
кїтїп жїргєнбїз. кєпкє кїттїк. 

жай мезгили, тегерек-Саздабыз. кышкы-
сын тамда жашайбыз, жайында чогуу-чаран 
жайлоо этектеп мал бакмай, жакадагылар 
эгин-тегин айдашат.

кїндєрдїн бир кїнїндє Ормонбек байкем 
кой жайып жїрсє, таяк таянып сылтый баскан, 
солдат кийимчен киши жолугат:

— Эй, бала, атыў ким?
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— Ормонбек.
— кимдин баласысыў?
— абдрахмандын.
— атаў кайда?
— Согушта.
— келелекпи?
— келет.
— атаўды сагындыўбы?
— Ооба.
— койлор кимдики?
— Сарногой чоў атамдыкы.
— мени тааныган жоксуўбу?
Бала тааныйм же тааныбайм дебестен жол карап жїргєн муўайым 

кєздєрїн жалжылдатат.
— мен сенин атаўмын да!..
Бала ансыз деле ичинен: «Балким, ушул атам болуп жїрбєсїн» 

– деп боолголоп турса керек, колундагы таягын ыргытып жиберип: 
«атаа-а» – деп мойнуна асылыптыр.

— азамат болуп калган турбайсыўбы, тааныбай калышыў толук 
ыктымал, согушка жєнєп жатканымда беш жашка жаўы караган 
болчусуў, мына туура алты жыл дегенде кєрїшїп отурабыз. ала-
тоомду, уулумду айланып бир кєрєр бекем дечї элем, эми тагдырыма 
ыраазымын.

— тигине, тээтиги боз їй биздики.
Ошентип атам келип, дїнїйєбїз тїгєл, шатыра-шатман болуп 

жатып калдык.
— Чоў атаўа барып сїйїнчїлє, – деди апам. 
Байкем жайылып жїргєн койлорду уюн кошуп, ызгырылта ай-

даган бойдон Сарногой чоў атамдыкына барат.
— ай, эмне эрте айдап келип калдыў?
— атам келди, коюўарды алгыла!
— Чын эле келдиби, качан?
— келди, аксап, таяк таянып...
Ушундан кєп єтпєй кетмен-тєбєдєн (азыркы токтогул району) 

таласка келген жолоочу биздин їйгє конуп калат. Эртеси жолоочу 
кетет. кечинде Сарногой чоў атамдын кєкмончок деген уюн ары 
издешип, бери издешип таппайт. 

—  Болду-болбоду кечээги жолоочумун деген неме айдап кетти. 
Балдардын ырыскысын уурдаарын кайдан билдик? Уйдун изи сууй 
электе таап келейин. 

— кантип барасыў?
— жєє эле барам.
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— кой, же бутуў соо болсочу, кетмен-тєбє кайда, бирєє кайда?
Эртеси таў заардан туруп, атам кетмен-тєбє беттеп, жєє кетти. 

Биз: «алыс жолдо жєє кантер экен, аттын жогун карачы», – деп 
аяган бойдон кала бердик. Эртесинде уйду алдына салып айдап 
келаткан атамдын карааны дале кєз алдымда турат. кадиктенген 
жолоочунун уурдап кеткени чын экен.

* * *
Байдылда байкем москвадагы м.горький атындагы адабий инсти-

тутту бїтїп келип, иштеп калган. тестиер кезим. талас районундагы 
Чкалов колхозунда биз, андан жогору №113-жылкы заводунда бай-
кемдин бир тууган эжеси Зейнеп жашачу. Бир кїнї бозомтук костюм-
шым кийген узун бойлуу бирєє шаардан биздикине келди. атам аны: 
«жаман сарым келип калдыўбы», – деп єєп-жыттап, аябай жакшы 
кабыл алды... Байдылда байкемди биринчи жолу ошондо кєргєм. 

жетине алышпай кой союшуп,  коноктошту. Ошондогу биздин 
їйдїн  бир башкача кїлкїгє толуп турганы азыр да кєз алдымда ту-
рат. Бала кезинен эркелеткен аты «жаман сары» экен. Бул аты єзїнє 
жакчу окшойт, кийин «мен киммин» деген ырын жазып атпайбы:

Мен киммин, мен бир акын жаман сары,
Колунда койкоўдогон калем сабы.
Энекем эптеп тєрєп койсо керек,
Кыргызда кєбєйсїн деп адам саны.

* * *
анда телевизор чыга элек, баарыбыздын тыўшаганыбыз бир гана 

радио. «жайдын бир тїнї», «айнаш», «жылкычы бозой» ж.б. ыр-
ларды радиодон угуп, жаттап да алганбыз. мектептин ыр-хор кру-
жогуна катышып, «жайдын бир тїнї» деген ырды ырдачумун. Сєзї, 
обону кимдики менен деле ишибиз жок. Бул ыр 60-жылдары нарын 
муздрамтеатрынын артисткасы Сагыйпа Чечейбаеванын аткаруу-
сунда радиодон жаўырып турар эле. азыр деле обондун автору ким, 
ырдын автору ким, кулактандырылбайт. ырды аткарган ырчы гана 
эсте калат. Бул обондуу ырларын байкем он сегиз жашында жазган 
экен. тунгуч ырлар жыйнагы «Шумкар» деген ат менен жыйырма 
жашында чыгыптыр.

* * *
менин мезгилимде жаштардын билим алсам деген чаўкоосу абдан 

кїчтїї эле, жогорку окуу жайлардын эшигин сагалаган аби-
туриенттердин кєптїгїн айтпа, тааныш издеген ата-энелер андан 
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кєп. кїндїр-тїндїр китептен баш кєтєрбєй окуйм. абитуриенттерге 
лекция окулчу, кїн сайын калтырбай барчумун. анда-санда Байдыл-
да байкемдикине келем.  «мени окууга єткєрїўїз» – деп айтсамбы 
дейм, бирок батынып айталбайм. анда «контракт» деген нерсе ойдо 
да жок. акча тєгїп, каалаган окууга єтмєй, эгемен жылдары менен 
кошо келди.

Филология факультетине документин тапшыргандардын санын 
кїн сайын жазып коюучу такта болор эле. Бир кїнї канча бала тап-
шырды болду экен деп караганы барсам: 550, кабыл алына турганы 
75 деп туруптур. Шаабайым  сууган боюнча байкемдин їйїнє кандай-
ча келгенимди да байкабай калыптырмын. Чайга чогуу отурганыбызда 
эч нерсе айтпай-дебей эле ыйлап жибердим.

— адегенде айтпайсыўбы, жєн эле ыйлай бербей, – деди байкем. 
аўгыча Зина жеўем:

— Окууга єткєнгє сени жардам бер деп айта албай жїрєт окшойт, 
тымпыгый эмеспи, – деди.

Чындыгында тартынчаак элем. менден бєлєк байкемдикине 
окууга єтїш їчїн жезде деп ысык-кєлдєн бирєє, токтогул райо-
нунан таякем деп бирєє (байкемдин апасы апал – кетмен-тєбєлїк 
экен), таластан экєє келиптир. Бир кїнї окшошуп баарыбыз чогу-
луп барып калыптырбыз. «Эмне, Байдылда университетке ректор 
болуптур, туугандарынын балдарын окууга кабыл алып жатыптыр 
деп уктуўарбы?» – деди тамаша-чынын аралаштыра. 

жардамын эч кимден аячу эмес, бирок мугалимдерге барып «баа 
коюп бер», – деп сурангандан, жолугуп сїйлєшкєндєн абдан заар-
канарын сезчїмїн.

кайсы мугалимге жолуга турган болсо ага арнап, дайыма эки 
куплет ыр жазып алчу. «Баланчага!» – дегенин гана кєзїм чалып 
калчу. тамгалары шурудай тизилген ак барактагы эки куплет ырын 
тєрт бїктєп, шымынын арткы чєнтєгїнє салып койчу.

— жетимдиктин азабын мен да кєп тарткам... Эркек  болуп калсаў 
эмне: «кетмен чап», – деп айылга кубалап жиберет элем. Пара алып 
кєнгєн мугалимдер менин сєзїмдї эле угат дейсиўби? жїр эми...

«лям» дебестен жанына катар баскандан батыналбай, артынан 
ээрчийм.

Экзамендердин їчєєнєн беш, бирєєнєн тєрт алганыма карабай, 
биринчи жылы конкурстан єтпєй калдым.

— Бир жыл деген бат эле єтїп кетет, декан «эмдиги жылы кел» деп 
убада бергендей болду го, кєрє жатарбыз, – деди байкем кєўїлїмдї 
жооткотуп. 

кийинки жылы кудай жалгап декан убадасына турду. мен уни-
верситетке єтїп, окуй баштадым.
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* * *
«Байкем кєпчїлїгїндє єзїнїн кабинетинен чыкчу эмес, иштеп 

отуруп чарчайбы, кээде биз менен да баарлашып калар эле:
«жазуучулукту жеўил-желпи ойлогондор да бар. кыйналып-

кысталып жумуш жасабай туруп эле «гонорар» аласыўар дешет. 
мен айтар элем, жумуштун эў оору – бул жазуучулук деп. албетте, 
«халтурщиктерди» кошпогондо. мээге жукпаган кунарсыз ырларды 
жазгандан кєрє жазбай эле коюш керек. Чымчык жем издегендей, 
аары бал ташыгандай сєздєн-сєз, ойдон-ой тандайсыў. кєк желкеў 
уюп, тырышканча столдо олтурганыўдын єзї эле эмне деген эмгек! 
жазгандарыўдын баары теў эле дароо алтын боло калбайт. аларды 
кайра-кайра сызып, чийип, оўдойсуў. кээде жакшы ыр чыгат, кээде 
таў агарганча жазганыўды жаратпай тытып таштайсыў. 

* * *
65 жылдык юбилейине карата Улуттук китепканада єткєрїлгєн 

китеп кєргєзмєсїнє С.Эралиев, С.жусуев, г.момунова, С.тургунбаев, 
Ш.Бейшеналиев, м.Борбугулов, Є.даникеев ж.б. бир топ акын-
жазуучулар келишти. 

маркум муктар Борбугуловдун ошондогу сїйлєгєн сєзїнєн келти-
рейин: «казакстанда адабият кїндєрї єтїп, бул жактан бир тобубуз 
жєнєп калдык. Барсак, имараттын кирип бараткан жерине: «Эне 
тилин сїйбєгєн, элин сїйїп жарытпайт» – Байдылда Сарногоев, – 
деп бадырайта жазып илип коюшуптур. ар кайсы улуттан чогулган 
канчалаган акын-жазуучулар жїрєт... Эне тил тууралуу таамай 
айтылган Байдыкенин бул ыр саптарын жактырып, урматтаганына 
тєбєбїз кєккє жете сїйїнїп, казак боордошторубузга ошондо бир 
ыраазы болуп келгенбиз».

* * *
иниси Бообек неберелїї болуп: «атын коюп бериўиз» – деп бай-

кеме келет.
Асманда жанган жылдыз кєп,
Ала-Тоодо кыргыз кєп.
Аларга уйкаш болсун – деп,
Атыўды койдум Кыргызбек.

Кыргызбек болуп ай-жылга,
Жылдыздай болуп балбылда.
Атак, ємїр, бак тилейт,
Акын атаў Байдылда, – 

деп атын кыргызбек коёт.
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Ошо кезде балдарына ат коёрдо «бай», «бек» деген сєздєрдєн ка-
чып, ат коюунун маанисине кєўїл бєлбєй калгандар да болгон. кыр-
гыздын нукура аттарын жеригендер азыр да жок эмес. кыргызбек 
Байдылда атасынын койгон атына абдан сыймыктанат.

* * *
дегинкиси байкем радиотеледен чыгып сїйлєйїн, мен жєнїндє 

кинолента тартылып калсын, гезит-журналдарга кєбїрєєк чыгайын, 
архив тїзєйїн дебептир. анткен менен Эл акынын даўазалаган аўыз 
кептер эл арасында мол айтылып келет, аларды жыйноо, чогултуу 
албетте, келечектеги иш.

* * *
1980-жылдар ... кыргыз радиосунда кабарчы болуп иштечїмїн. 

№5 кыргыз орто мектебинде директор болуп иштеген арымкулова 
нагима эженин менде сакталып калган маегинен їзїндї:

«Байдылда Сарногоевич сиз єзїўїз бир убакта окуган мектепке 
жолугушууга келе аласызбы, – деп телефон чалам. ал киши «жок» 
дебейт. акын биздин жїрєгїбїздє жїргєн кєйгєйїбїздїн дал  
тєбєсїнєн тїшїп, эмне тууралуу сїйлєштї эч кимибизден сурачу 
эмес. Балдарды бирде кїлдїрсє, бирде аларды ойлонто турган масе-
лелерди козгоп, жолугушууну кєркїнє чыгарчу. Убакыттын кандай 
єткєнїн билбей да калчубуз. мекенди сїйїї, ата-энени урматтоо, 
жаратылышты сактоо, адамгерчилик жєнїндєбї, айтор, балдар 
менен акындын ортосунда кызыктуу жолугушуулар кєп эле болгон. 

№ 5 Фрунзе шаары боюнча жападан-жалгыз кыргыз мектеп эле. 
Балдар 45 мїнєт гана кыргызча сабак угуп, кыргызча сїйлєшєт, 
танапис болуп эшикке чыгар замат кайра орусча сїйлєй башташат».

азыркыга чейин тилибиздин оўолбой келе жатканынын тамыры 
каяктан деп ойлонууга туура келет...

мектеп программасын жаўылантуу зарылдыгы эбак эле бышып 
жетилген. Окуучулардын башын айлантып, кереги бары, кереги 
жогу деле окутулат. мындан окуучулардын билим алууга болгон 
табити жоголору шексиз, жоголуп деле калды.

 Байдылда Сарногоевге окшогон жазуучулардын чыгармалары 
адабият сабагынан єтїлбєгєнї кызык. мисалы:

Толкун болот деўиздин кїчтїї жери,
Толкундай бол, кыргыздын жигиттери.
Токсон тогуз єнєрдїн ээси бол – деп,
Тоолук эне тєрєгєн сени, мени, –
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деген бир куплет ырынын маанисин чечмелеп дилбаян жазып келги-
ле, – десе неге болбосун? Бул тєрт сап ырда акыл-сезимди ойготуп, 
єнєргє шыктанткан таалим-тарбия башаты жатпайбы...

* * *

Бирге окуган курбум асекова Раяга жолугуп калдым. ал-жай су-
рашкан соў: «Сен Байдылда Сарногоевдин карындашы белеў», – деди.

– Ооба, эмнеге сурап калдыў?
– Єгїнчєрєєк телевизордон 80 жылдыгы белгиленет дегендей сєз 

кылышты, китеби чыгабы, – деп сурайын дегем. 
— Экиби же їч томдугун чыгаруу керек, даярдап койдук, – деп 

юбилейлик комиссиясы айтты. Президентке кат жолдошуптур. Бую-
руса чыгып калар, жообун кїтїп жатабыз дешкенин уктум. Эмне, 
китебин окуюн дедиў беле?

— Эми ал кишинин китебин чыгаргандан мамлекет зыян тартпайт, 
кандай чыкса, эл ошондой талап кетишет. ишенсеў, Сарногоевдин 
китебин он жолу сатып алдым, їйїмєн он жолу теў уурдап кетишти.

курбум Раянын кесиби экономист, ємїр бою эсепчиликти аркалап 
келатат. анын китеп менен деле анча иши жок ко дечїмїн.

Ушул сїйлєшїїдєн кийин кєчєдєн ары-бери єткєндєрдїн оозуна 
микрофон кармап: 

— Їйїўїздє мидин, Байдылдалардын китеби барбы? – деп сура-
сам, курбумдун жогорудагыдай: «Бар эле, уурдап кетишти», – деп 
айтканындай жооп аларыма ынанып турдум.

Базар экономикасынын да ченемдери, жол-жоболору болуш керек 
эле... азыркы кїндє компьютер оюндарына кызыккан балдары-
быздын кїчтїї агымын кантип токтотобуз?! акыл-эске чакырган 
китептерди чыгарып, окурмандардын табитин тарбиялоо маселеси 
курчунан турса да, азырынча эч кимдин капарында жоктой.

* * *

Байдылда байкемдин айткандарынан: 
«Бош койдум чачты тарабай,
Боюма кеттим карабай.
Талаага кетет деп жїрєм
Таланттын баары жарабай, –

деп кайран мидин «мєўкїп» жїргєн учурларын ырга салчу экен».
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* * *

«Байдылданын батальону»  деген калк арасында кеп бар. Учурун-
да ал батальон жєнїндє кєп деле эч нерсе укчу эмеспиз. 

«Байдылданын батальонунда мен да бар болчумун» дегендер ар 
кыл кесиптегилер, ар кыл муундун єкїлдєрї.

«Байдыкемдин ырлары качан болбосун нєшєрдєй болуп эле 
тєгїлїп турчу. Эмне деген гана учкул сєздєрї, тамашалары бар 
эле», – дешет. Батальондо жїргєндєрдїн бирєєсїнїн эсине келип, 
сєздєрїн, нєшєрдєй жааган ырларын, юмор-тамашаларын жазып 
алган болсо эмне?! азыр адабий казынабызга кошулган баалуу эм-
гектердин бири болмок экен.

Ичсеў ичкин катуу кетпей чек менен
Картайганча сїт ичип жїр дейт белем.
Ашык ичип, акыл-эсин жоготкон,
Анык жинди сенсиў го деп шектенем.

«аракечке» деген сыяктуу ырларды жазганына караганда деле:
«ичет» деген сєздєн сактанып, єзї жазганындай «катуу кетпей» 

ичкиликтен єзїн чектеп, єзїнє єзї сын бергени кєрїнїп турат. менин 
бул оюмду беш жыл москвада чогуу окуган, дайыма чогуу жїргєн, 
кєп жылы бирге эмгектенген жолдошу Сооронбай жусуев «Элдин 
эрке акыны» деген ырында эчак эле белгилеп, айтып койгон экен: 

Балким, шарап кээде жакшы ыр жаратты...
Шарап жутуу сага гана жарашты.
Кєп акындар кємєлєндї шараптан,
А сен жеўип келатасыў шарапты.

Акындыгыў эл салмактап, эл ченеп,
Аздектеди, ага болдуў сен себеп.
Жїрєгїўдєн ырлар тєгїп сыйкырдуу,
Жїрє бергин кыргызыўа эркелеп!

* * *
кєйнєгїнїн жакасын кирдетпей, шымынын їтїктєлгєн кырын 

бырыштырбай, єзїнїн «тоо жылмайынча жылбайм» деп айтканы 
сыўар бир калыптагы токтоолугунан, сылык-сыпаалыгынан жазган 
жок. жеўелери: «мырза бала» – деп, тергешкендей, анык мырза 
болчу.
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* * *

ар бир адамдын кемчилиги болгон сыяктуу, ар кайсы мезгилдин 
да кемчилиги болот тура... СССР маалында: «кыргыздын каада-
салты жоголуп баратат, кыргызча сїйлєбєй калдык, мындан аркы 
тагдырыбыз кандай болор экен» – деген кїмєн ой жашачу. Ошол 
мезгилде улуттук ырларды батыл киришип жазган кыргыз акын-
дарынын ичинен жалгыз Байдылда Сарногоев эле. Ошол ашкере 
улутчулдугунун азабын да далай тарткан...

Кїкїктєнїп кїрпїлдєгєн дайралар
Кїндїр-тїндїр басат жолдун неченин.
Алар билет кїч-кубатын ченемсиз
Тоо башында мєўгїлєрдєн экенин... 

(«мєўгї менен карыя»)
Кагылам сенден, Ала-Тоо,
Кан-жаным сага бирге, бил.
Кайратым артат миў эсе,
Карааныў кєрсєм кїндє бир. 

(«ала-тоо»)
Чындыгында кыргыздардын жери кеў,
Казактарга калп болбосмун эми мен.
Тоолорумду жазып, жайып жиберсем,
Ашып тїшєр Азиянын теўинен. 

(«менин жерим» )

алтын казгандан жок болуп, чокуга чейин бєтєлкєнїн сыныгы, 
целлофан баштык болуп кеткен улуу тоолор да, булганган суулар да, 
азайып бараткан мєўгїлєр да бїгїн акынын жоктоп тургансышат...

* * *

Талантыў таўкы чолпон жылдыз эле,
Таптаган мїнїшкєрїў турмуш эле.
Уул тєрєйт, кыз тєрєйт, баатыр тєрєйт,
Сендейди сейрек тєрєйт кыргыз эне...

кезинде ушул саптарды байкем мидин алыбаевдин талантына таа-
зим этип жазган экен. азыр бул ыры кайра єзїнє арналып тургандай... 

Улутчул дешер билбеген,
Улутун кимдер сїйбєгєн?

Рысбїбї БЄЛЄКБАЕВА

www.bizdin.kg



89

Кыргыз деп келгем дїйнєгє,
Кыргыз деп єтєм дїйнєдєн.

Сарногоев дїйнєгє «кыргыз» деп келип, «кыргыз» деп жашап, 
єзї айткандай дїйнєдєн «кыргыз» деп єттї, кыргызы да акынын 
ошончолук сїйїп келет.

— Президенттен їй сураўыз, – дедик. 
Єкмєттєн эки жолу їй алгам, дагы бергиле дегеним уят болот, 

ушул їйїм жетет, – деп адегенде жуутпай койду.
— айлабыздын жогунан ушул кадамга барып отурабыз да, же 

мурдагыдай СССРдин убагы эмес... Єзїўє жетет, бала-чака, оорук-
чалыбыз бар, кїйєє бала, кыз-кыркын, неберелер болуп бир жерде 
тыгылышпай, тынчыраак олтуруп жазганыўа карап жатпайлыбы, 
– деди Зина жеўем да айласы тїгєнгєн кишиче.

ал ортодо мени менен чогуу иштеген кыргыз радиосунун режис-
сёру президентке їй сурап барганын мисал келтирдим. «Сиздин 
їнїўїздї жаш кезимден бери угуп жїрєм, кєптєн бери эмгектенип 
жїргєнїўїздї да билем деп, жакшы салынган їйлєрдєн эки бєлмє 
їй, алтын саат алыптыр. Їйлєнгєн баламды президент берген їйгє 
бєлїп жиберип, жыргап эле калдык, – деп жїрєт».

— ал ким экен? – деп тактады.
— Сиз деле билесиз. 
Їй алган режиссёрдун аты-жєнїн айттым.
— ии, – деп койду.
Бирєєлєрдєн бир нерсе сурап, дайыма шагы сынып жїргєн адам-

дан бешбетер салмактанды.
акыры ары-кетип, бери кетип отуруп: «Болуптур чапанымды че-

чип калмак беле, бар эле бар деп калдыўар, берип калса жакшы де... » 
Ошентип биздин шыкагыбыз менен арызын, ырын жазып пре-

зидентке жєнєтїп койду. Бир бєлмє болобу, эки бєлмє болобу, иши 
кылып берсе болду деп отурсак, їч бєлмєлїї їйдїн ачкычы берилди. 
Баарыбыз сїйїндїк. Байкем болсо бир милдеттен кутулгансып, жа-
рым жандуу, жарты сандуу болуп олтурганда эў негизгиси – шагы 
сынбай, оўдой берди болгонуна, ичинен компойгону менен ойлору тээ 
алыска кетип, ар кандайча ойлорго тунуп отургандай болду мага...

Бул 1998-жылдын жазы болчу.

* * *

жамбашы менен кашка жилигинен операция болгонунан бери бай-
кем кєчєгє чыгып, тияк-биякка барбаганы менен, адегендеги жылдары 
їйї №5 мектептин жанында болгондуктан, тєртїнчї кабаттан жерге 
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тїшїп, стадионду бир нече жолу єзїнчє айланып басып келип жїрчї. 
кийинчерээк операциянын їстїнє операция жасалып отуруп, стадио-
нуна чыга албай, їйдїн ичинен эле ары-бери басып калган.

Эки бєлмєнїкї бириккен узун балконунда кээде отургучта отурган 
караанын кєчєдє келатып кєрїп калчумун. Эки балдагынын башы 
сороюп жанында турар эле. «Балдак бар башым менен кошо жатар»  
деген бир акындын ыры эсиме тїшїп: «Байкемдин балдагы тууралуу 
ойлонгум келбей, башымды чулгуп, жыгылгандан тапкан тагдырына 
жаным кейип, «бутум шишип турат» дегенин эстеген сайын жїрєгїм 
сайгылашып кетчї. 

мурда байкем їйїнє кай жактан келатса да москва кєчєсї жак-
тан келчї, їйїнїн алды менен єткєнїн бир да жолу кєргєн жокмун. 
тємєн жакка кете турган болсо да москва кєчєсїнє чыгып, анан Со-
вет кєчєсїнє тїшїп, ийнин бир жагына кыйшайта, ар бир кадамын 
да ойлонгонсуп басчу. Оў колу менен чачын улам сылап коймо адаты 
бар эле. Шашып-бушуп жїргєн учурларын дегеле кєргєн жокмун.

* * *

Байкем Бечел чоў атасынын (атасынын агасы) жоруктарын айтып 
бизди кїлдїргєндї жакшы кєрчї. айтып жатканда чечекейи чеч бо-
луп, єзї да бизге кошулуп абдан кїлїп алар эле. «Бечел чоў атамын 
єз аты абдрасул, кеч басканынан улам бечел атыгып, ошо бойдон 
аты Бечел болуп калды. Бир кїнї їйдєгїлєрї бешигине бєлєп коюп, 
суунун аркы єйїзїнє айылчылап кетишет. аўгыча булардын їйїнє 
да бирєєлєр келип калат. Їйгє киришсе тєрдєгї бешикте балтайган 
бала жатат дейт:

— киргиле, тамактын баары чыгданда турат, каалаганыўарды 
алып жей бергиле, апамдар азыр келет, – дейт бешиктеги бала.

Їйгє киргендер корккондорунан кайра чыкканча шашышыптыр. 
Бешикте жаткан баланын минтип сїйлєгєнїн мурда кєрїшкєн эмес го.

Чыныга бал каймакты толтура куйдуруп алып бир жерде тура 
берчї экен. Чыныны сынбасын деп аяшарын билет го, бала кара ниет 
да, анда чыны жокко эсе, башка идишке куюп берсе алчу эмес дейт.

Чоў атабыз Бєлєкбай орто бай адам болгон экен. Эртеў менен 
балдары айттырбай эле турушуп, бири коюн, бири уюн жайгарып 
дегендей, ар ким єз жумуштарына кетишсе, Бечелдин тєшєктєн 
тургусу келбейт. ал кездеги адамдар азыркыдан башкача да, «тур, 
ант, минт» дебей эле їстїнєн жуурканын сыйрып алып, жонуна 
шапалак менен салып калчу. жїгїргєн боюнча койдун четине ке-
лип, бир туугандарына «кийимдеримди алып келчи» деп талаадан 
кийинип, тамагын да талаадан иччї дейт.
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Бир кїнї атасы бир сынап кєрмєй болот да, карапа берип: «Базарга 
бар да, єзїў билип соодалап кел», – дейт. Базар тарай турган маал 
болот. тиги карапасын алдына койгон бойдон тура берген го, аны 
бир шылуун байкайт да: «Бул карапаўды бир койго алмаш, бирок 
койду эмдиги базарда берем, так ушул жерге кел», – дейт. Бечекем 
дароо карматат да, атын чапкан бойдон їйїнє келет.

атасы сєзїн угуп, алданганын дароо сезип: «макул, эми эмдиги 
базарда барып коюўду алып кел», – деп унчукпайт. кийинки базар-
да атын токуп жєнєтєт. Болжошкон жерге келип, баягы кишисин 
кїтєт. акыры базар тарап, тиги келбеген соў алданганын билип, 
шылкыйып їйїнє келиптир.

Бул бала кези, эми андан кийинкиси. москвадагы адабият инсти-
тутунда окуп жїргєн кезим.  Бир кїнї почтадан «посылка келди» 
деген кагаз алып калдым. Бечекемен экен, посылка тєрт бурч жы-
гач ящикте жєнєтїлчї, ящикти колума алганда эле жыты мурдума 
«бур-р» эле дей тїштї, почтада иштеген аялдардан уялганымды 
айтпа, дароо эшикке атып чыгып, таштанды тєккєн жерди издеп 
жєнєдїм. Ошентип посылкамды аларым менен кайра эле ыргыт-
кам. кєрсє, кайрандар куурдак салышкан экен, жакшы куурубай 
коюшканбы, айтор...

Биринчи жеўеўерди билесиўер да, нурия Белекова деген москва-
да чогуу окучубуз, Вгикти бїтїп кыргыз драма театрында артист 
болуп иштечї. андан аян деген кыздуу болгом. Бир орустун короо-
сунда батирде турабыз. Бир кїнї Бечекем ошол квартирабызга бала-
сы аманкелди менен келип калды. нурияга эт салып, камыр жаса 
дедим. Этти єзї туурады, камырды баласы туурады, таластыктардын 
туураган этин жасадык. 

Эт желип бїтїп, жат-жатка келгенде бутун чечпейби, эми чулгоо-
сунун шыбоосу кудай бетин кєргєзбєсїн, кичинекей бєлмєбїздїн 
ичин каптап эле кетти.

— Бечеке, бул чулгооўду ыргытып жиберейин, эртеў жаўысын 
сатып берем, жарабай кетиптир, кантип чулганып жїрєсїз? – дедим.

— жаман сары, тим кой, дагы бир топко жарайт, эртеў менен 
эрте жєнєйбїз. кара-Балтага колхоздун коюн этке тєккєнї айдап 
келгенбиз, тєктїк, эми барып кайра козу бєлдїрїп алабыз да кайра 
жайлоого чыкмай. ак кар, кєк музда да, мээ кайнаткан ысыкта да 
ушинтип малдын артынан жїрмєй биздики, кантебиз анан...

аялым эстїї болчу, байкамаксанга салды. анткен менен жытына 
араў эле чыдап олтурабыз. Чарчаган кєрїнєт, башы жаздыкка тиер 
менен коўурук тартып кирди. Бир маалда акырын туруп бардым 
да  чулгоосун эшиктеги кир илген зымга кыпчытып койдум. Базар-
дын жанында турчубуз, эртеси: «Бирин чечкениўизде бирин кийип 
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жїрїўїз» – деп, чулгоо, маасы, кєлєч сатып бердим. «Секетиў бо-
луп кетейин жаман сарым, жыргатпадыўбы», – деп аябай ыраазы 
болуп калды. анан минтип айтып атпайбы самолётко тїшкєнїўєрдї 
укканда коркуп калам. кєк менен жїрбєй, жер менен эле жїргїлє. 
аныўар кокус їзїлїп кетсе эмне болот? 

ал кезде аба каттамдарда кокустуктар жокко эсе эле да, Бече-
кемдин боолгологонун карабайсыўбы... илгеркилердин айткан-
дегендери келет деген чындык эле болуп атпайбы. Єзї жалаў ат 
їстїндє жїрїп єттї.

— Бечел абдан кызык эле киши экен, ээ? – десек дароо єзгєрє 
тїшчї. 

мен силерге кїлкїлїїлєрїн эле айтып жатпаймбы, оо, Бечеке 
деген малдуу-жандуу, пейили кенен, абдан боорукер, чєпкє да зыяны 
жок, жоош, момун эле. Єзї айткандай ак кар, кєк музда, мээ кай-
наткан ысыкта колхоздун коюн бел чечпей, менчигиндей эле бакты. 
Ємїрї соода, пайда єндїрєт менен иши жок, анык «кыргыз» болчу.

* * *
Бир тууганы абдрахман согуштан кайтып келгенден кийин Бечел 

эркек балалуу болот. «Байкеси келгенде тєрєлдї деп баласынын атын 
аманкелди коёт. Бечелов аманкелди талас районундагы Чкалов 
атындагы колхоздун алдыўкы чабаны болуп кєп жыл эмгектенди. 
Эки Эмгек кызыл туу, даўк ордендеринин жана кєптєгєн медаль, 
граммоталардын ээси болду. аманкелдинин кєзї єткєндєн кийин 
анын кєп жылдык эмгегин баалап, айылдаштары єзї кой жайып 
жїрчї Баткак жайлоосундагы чоў кєпїрєнїн атын «аманкелдинин 
кєпїрєсї» болсун деп чечим чыгарышты.
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Эйваз 
ЗЕйнАлоВ

1950-жылы Азербайжан 
Республикасынын Агдам шаа-
рында туулган. 

1973-жылы Азербайжан 
пединститутун бїтїргєн. 
Мугалим болуп иштеген, Рос-
сия, Украинада жашаган. 1993-
жылы армяндар Агдам шаарын 
басып алганда Бакуга кєчїп, 
туруктуу жашап калган.

Алгачкы аўгемеси 9-класс-
та окуп жїргєнїндє эле 
жарык кєрїп, 1990-жылы 
«Бесцветный сон» («Тїссїз 
тїш») аттуу алгачкы ките-
би жарык кєргєн. Чыгармала-
ры орус, тїрк, грузин, поляк 
тилдерине которулган. 

2007-жылы Европалык 
ФНД басма їйї Э.Зейналовго 
«Карабах аўгемелери» ки-
теби їчїн мыкты мекенчил 
жазуучу катары Эл аралык 
Алтын сыйлыгын ыйгарган. 
2008-жылы «Махмуд Кашга-
ри – 1000» жылдыгына арнал-
ган тїрк тилдїї мамлекет-
тердин эл аралык аўгемелер 
конкурсунун Азербайжанда 
єткєн сынагынын жеўїїчїсї.

Азербайжан Жазуучулар 
союзунун жана Евразия Жа-
зуучулар бирлигинин мїчєсї.

карабаХ кайгыСы

асмандан мєндїрдєй жаап тїшкєн раке-
талар, замбиректердин снаряддары алгач 
айыл четиндеги тамдарга, чарбактарга, 
андан соў єкмєт їйїнє, чоў вино заводуна 
тїшїп, аларды кыйратып, єрттєп, асман-
га кара тїтїн, боз чаў уюлгуй кєтєрїлїп, 
тополоў салып жиберди...

коркуп, дїрбєлєў тїшкєн айылдын эли 
кумурскадай каршы-терши чуркап, кыжы-
кыйма болуп чыкты. Баарынын башына 
текши келген алаамат, коркунучтан мур-
дагы талаш, кемсинтїїлєрїн унутушуп, 
бири-бирине жардамга чуркап, чакырышып, 
издешип жатышты...

Эптеп эле аман калуунун амалында элдин 
жапатырмак качып, кєчїїсї кїчєдї. ар 
ким алы жеткенин, колуна тийгенин алып, 
айылдан эптеп тезирээк чыгып кетїїгє ашы-
гып жатышты. Бардыгы айыл четиндеги 
кєрїстєн тарапка дїрбєп, андан нары соолуп 
калган суунун нугун бойлоп жакынкы кан 
жолго чубап чыга башташты. душмандын 
кїчтєрї айылдын башы тараптан каптай 
келип, качкындарга алардын танкаларынын 
гїрїлдєгї угулуп жатты...

айылдыктар ансыз деле кєчїп кетїїгє 
камынып, бир канча кїндєн бери жїрєк 
єйїтїп жатышкан, бирок жакындап келе 
жаткан коркунучту тоотпостон, армяндар-
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дын кол салып кирїїсїнє ишенишпегендери да кєп болучу. алар 
жаўыдан уюшулган туруктуу аскерлерге ишеним артып жатышкан 
болучу. жылаўайлак болсо да кайраты кїч айылдыктардан куралган 
ыктыярдууларды кечээгиўерге ыракмат, бирок мекенибиздин на-
мысын эми биз коргойбуз деген тейде куралсыздандырып, таркатып 
жиберишкен...

Бир жума єтїп, аялдардын «бузук телефонунун» аркасында эки 
саатка болсо да айыл армяндардын карамагына берилет экен деген 
кеп таркап кетти. алдыдагы коогадан мурдатан эле сайран куруп, 
вино заводу баштаган бєлєк ишканаларды майкандоосун жашырып 
калууга умтулуп келишкен айылдардын, райондордун башчылары 
сыяктуу бардарлардан гана бейгам болушчу...

ал мезгил ушуга чейин кєрбєгєн да, укпаган да окуяларга бай кез 
эле. СССРдин кулоосу менен мындайча айтканда эгемендик асман-
дан єзї эле тїшїп  калган. мындай бакыттан башы айланып калган 
саясый кїчтєр учурдун маанисин татыктуу баалап билїїгє даяр эмес  
эле. алар биригип алып колго тїшкєн кенчти акыл менен пайдала-
нуунун ордуна єкмєт президенттик такты їчїн кїрєшкє кєтєрїлїп, 
ал арам оюндарына калкты да азгырып кетти. Бийлик їчїн кїрєштєн 
кєзї тумандап калган немелер єздєрїнїн тутунган ишенимдерин 
унутуп салышканы аз келгенсип уятын да жоготушуп, атаандашын 
жеўип алуу їчїн айрым айыл, райондорду да душмандарга берип 
жиберїїгє чейин барып жатышты. аларды кийин кайырып алабыз 
деп ойлогондору да. Согуш мыйзамдары сакталбаган, ал эми жооп-
керлер, кїнєєлїїлєр єз учурунда, єз ордунда жазаланбаган єлкєдє 
адамдар дайыма коркунучта, баштары айланып, кулагы укканда-
рына ишенип да, ишенбей да жашап калышкан...

армяндарга айылынын єздєрї эле, єз эрки менен берип коёруна 
ишенбегендердин бири таги болучу. Ошентсе да, аялынын суранчы 
боюнча ал кечээ эле тракторун даярдап, атургай чиркегичин да ко-
шуп койгон болучу...

кудай ага узун бойду, чымыр денени буюрбаганы менен, тагинин 
кайраты кїч эле. анын жолду тосуп, єтє жай жылганынан улам 
жолго батпай кеткен машинелердин тынбай пипилдегендери, анда-
гылардын кыжырданган кыйкырыктары менен коркутуулары да 
бир тыйын болучу. алсыз аялдар менен балдарды, кары-картаўдар 
менен майыптарды кєрєр замат ал тракторун токтото салып, баш-
калардын їстїдєн сунулган колдору, артынан тїртїїлєрї менен 
баарын салып алып жатты...

тукумуў єссїн, таги!..
Сенин жардамыўды эч качан унутпайбыз, тууган!..

Эйваз ЗЕЙНАЛОВ
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жасаган жакшылыгына айылдаштарынын минтип кубанып, 
алкап жатышы тагини ого бетер шыктандырып салды.

– канча кїн болду, таги, тракторуўду даярдап кой, чиркегичин 
да кош, качан дїрбєлєў башталганда кошуна туугандар тепсендиде 
калып, адашып калышпайбы деп жалдырап жатып кєндїрбєдїмбї,  
чыдабай кетти кєрїнєт, тагиге эч ылайыксыз, эки-їч кишинин 
ордуна араў сыйып олтурган анын семиз, очойгон аялы бул жак-
шылыктын артында єзї турарын, айтылып жаткан ыраазычылык, 
алкоолордун кєбї ага тийиштїї экендигин кыйытып калды.                   

 Ошентсе да адамдар аянышкан жок:
– Экєєўєр теў ємїрлїї болгула!.. – аялга карап айтылган алкоолор 

кайырчыга садага бергендей эле сезилди.
 – апа, менин жерге тїшкїм келип жатат! – капысынан эле таги-

нин уулу Орхандын їнї чыкты, – атама айтчы, тракторун токтотсун,  
мурдатан айта албай келаткан сєзїн мурун алдынан кїўкїлдєп 
калды, чыдабай кетти кєрїнєт.

– Эмне болуп кетти, балам, эмнеге тїшкїў келип жатат? – жакын 
олтургандар андан жабыла сурап калышты.

– кїчїгїм калып калбадыбы, – деп, бала энесин карап ыйлам-
сырады.

– Сен эмне, бир кїчїк їчїн кырсыкка кабылып калгыў келип жа-
табы? – энеси аны сооротууга аракет кылды. – калса эчтеме болбойт. 
таякеўе айтсак, ал сага дагы бир кїчїгїн берет. 

Бакуда жашаган таякеси Орханга белек кылган шалпаў кулак Чу-
буш (анын кулагы єзїнєн чоў болчу десек аша чапкандык болбойт), 
тармал жїндїї жана чыпалактай кыска куйруктуу келип, итке ка-
раганда мышыкка кєп окшош болучу. Бирок ал сезимтал, акылдуу 
ит эле. Чубуш Орханга тез эле кєнїп, ал болсо тигинден айрылгыс 
болуп кеткен. айылдан чыгарда атасынын Чубушту короодон издеп, 
бир канча жолу чакырганын, бирок таппай койгонун Орхан билген 
эмес. таги болсо Орхан качан итин эстегенде чатак саларын билген.

мен кїчїгїмдї кєргїм келип атат, – Орхан энесинин колуна, 
аркасына жїзїн такап ыйлактап кирди.

– кой, балам, уят болот, кишилер шылдыў кылышат, – энеси аны 
сооротууга аракет кылып жатты.

айылдан улам алыстаган сайын ал жакта болуп жаткан окуялар-
ды кєрїї кыйын боло баштады. жан аттуунун баарын мерт кылып, 
тийген жерин кыйраткан ракеталар менен снаряддар жарылбай 
калса да, ар кай жерден їйлєр, курулуштар али єрттєнїп, тїтєп 
жатты. атышуулардын їнїн болсо трактордун тырылдагы басып 
кетип жатты...
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качан капысынан тракторго аялдар менен балдар жабалактап чур-
кап келишкенде, айыл небак эле артта калган болучу. таги аларды 
шаштырып, колун жаўсады. тигилер кєтєрїнгєн тїйїнчєктєрїн 
чиркегичке шашыла ыргытып жиберип, артынан єздєрї да тырмы-
шып тїшє башташты. ар бир келгин менен орун тарып, канчалык 
кысылышканына карабастан олтургандар унчукпастан жылышып, 
орун берип жатышты. Бєлєк учур болгондо мынчалык кєп адамдын 
чиркегичке сыяры кїмєн эле.  

качан трактор кєрїстєндїн тушунан кыйгап єтє бергенде карылар 
маркумдарды эскерип, алардын арбактарына багыштап келме келти-
рип, бата кылууну унутушкан жок. Бирок алардын тарткан батасы 
маркумдардын алдында єз кїнєєлєрї їчїн актанып, тазаланып, 
кутулуп кеткиси келген сымал, кебетелери айыптуу кєрїнїп жатты.          

 Соолгон дайранын таштак нугун кесип єткєн трактор дарыл-
дап, ташсыз тїз жолго чыкты. Ошол кезде трактордун дарылдагын 
угушса да, эч кимиси бурулуп карап койбостон колдоруна тїйїнчєк-
таўылчактарын кєтєрїшкєн Самед байкеси жана анын аялы, бал-
дары жолдо баратышыптыр. качан трактор аларга теўеле бергенде 
тагинин кєзї Самед байкесинин чарчап-чаалыккан, убайлуу кєздєрї 
менен тиктешип калды. ал чыдабай кетип, тормозду басып жиберди.

токтобой кете бергин, армяндар аларга тийбейт! – деп калды ол-
тургандардын бири, айтканын таги уккан-укпаганын биле бербей. 

мейличи, байкуштарды алып алсын, – деди дагы бири боорукер-
лигине маашырлана, – айылыбыздын атына шек кетпесин...

Самед байкенин аялы армян болчу. Їйлєнгєндєрїнє жыйырма 
жылдан ашкан. атїгїл аны мусулман динин кабыл алган деп да 
айтып жїрїшчї. Самед байкеге эки эркек, бир кыз тєрєп берген. 
кызы коўшу айылга турмушка чыккан. Эмнегедир бул жолу алар-
дын жанында бирєє гана, кичїї уулу эле бар экен. Улуусу єзїнчє 
тїтїн булата турган куракка келип калган болучу. анысы советтик 
армиядан бошоп келгенинде бул жердеги кырдаал курчуп калган. 
азербайжандардын киндик каны тамган эзелки журтунан ажыра-
тып, армениядан кууп чыккан ач кєз армяндар канга чыланган 
тишин карабахка матырып турушкан эле. Согуш башталганда ал 
башкалар сыўары эле мекенин коргоого умтулган болчу, бирок 
эзелки эсте сакталып калган «бала єз тайына ок атпайт» дегендей 
ага куралды да, єз айылын коргоону да ишенишкен эмес. анткени 
анын таякеси (тынч мезгилде аларга кєп эле келип-кетип жїргєн) 
азыр бизге каршы, душмандар тарапта согушуп жаткан.

Бардык кїнєєнїн баарына анын аялы себепкер болуп жаткансып, 
эки эр кєкїрєк немелер їйїнє бир нече жолу жулунуп киришип, 
аялыўды кууп чык, кетиргин деп Самедден  талап да кылышты. 
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Эгер ал армян аялга їйлєнбєй калса эле азыркы азаптын баары баш-
талбай, жерлери тартылып алынбай, элибиз єз мекенинен куулбай 
калчудан бетер. качандыр бир кезде армяндардын таш боор коўшу 
чыгаарын агезде Самед кайдан билмек эле. а балким, эртеўки кїнї 
орустар менен мамилебиз бузулуп калар (бєлєк улуттар менен їй-
бїлє курган азербайжандар аз бекен?). Эми эмне, жыйырма жыл 
ємїрлїк тїгєйї болуп, экєє биргелешип балдарын єстїрїп келген 
жары менен ажырашуусу керекпи? Эмне, ал оюнчукпу? Бирок жин-
денип, акылынан ажырап калган кишилердин эчтемени уккусу да 
келишкен жок. Ой баккан адамдар болсо кєпчїлїккє каршы чыгууга 
батынышпады. 

душман же сенин алсыздыгыўды билгенде, же сени капысынан 
басып алмакка кол салат. Бирок жеўилїїнїн чыныгы себептерин 
таап, анын кесепеттерин жоюуга кєрїлгєн чаралар алгылыксыз 
болсо, кийинки чаралардан алаксытып гана койбостон, адамдар-
дын башын айлантып, кїчтєрдї бириктирїїгє каскак болуп, элине 
каршы жагдайга айланып, душмандардын жаўы жеўиштерине этек 
ачат. Самед кишинин ою боюнча бардык таарыныч, жоготуу кайгы-
ларын унутуп салып, жалпы душманга каршы кїрєшкє жапатырмак 
кєтєрїлїп, алар да тїк кїтпєгєн – аялдары армян болгон кишилер 
кайын журтун да пайдалануу керек. Бирок ал мындай ойлорун ачык 
айткандан коркуп жїрї, эгерим тїшїнбєй калышса, чылпагын 
аарчыйм деп кєзїн чукуп алган сыўары анык балээге каламбы дейт 
(анда эле кырдаал тескерисинче дагы курчуду дей бер).    

Самед байке болуп жаткан курч окуялардан аргасыз єзї да четтеп, 
їй-бїлєсїн да ала качты. аялы, балдары кєзгє кєрїнбєй, ар кандай 
капсалаўдарга жакын жалаў тєштєрдїн бїйїрїн кызытып жибербей 
элден оолактап калышты. канчалык коркутуу, шылдыўдоого кабы-
лышса да чыдап, бирок їйїн, киндик каны тамган жерин таштап, 
мекендештеринен бєлїнїп кетїї туурасында ойлошкон да жок. 

айылда Самедден башкалардын деле армян аялдары барлар аз 
эмес. алардын бири айдоочу болчу, качан капсалаў башталып кет-
кенде кырсыкка кабылып, камалып калган. аялы болсо ар кандай 
кысымдарга чыдабай, балдарын алды да краснодарда жашаган 
тєркїндєрїнє кете берген. дагы бири Бакуга кетип, аялынын улутун, 
аты-жєнїн алмаштырган документ жасатып алыптыр...

таги тракторунун чиркегичи тарапка колун жаўдап, Самедге бир 
нерсе деп кыйкырды. трактордун катуу дарылдагынан анын сєздєрї 
угулган жок, бирок колунун жаўсоосунан анын эмне дегиси келгени 
тїшїнїктїї болчу. 

Самеддин кичїї уулу башын кєтєрїп атасына, анан аларды бирин-
чи ирет кєрїп жаткансып кєздєрїн алайта тиктешкен чиркегичте 

Карабах кайгысы
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олтургандарга коркок билиш карап алды. анын армян апасы да 
ошентти. Бала секирип, чиркегичтин капталына жармаша калды. 
Орхан ал классташына жардамга шашылды, бирок аны тартып алуу-
га кїчї жетпеди. аўгыча жана аларга жан тарткан киши ордунан 
тура калып, Орханды четтетип, балага колун сунуп жиберди. Энеси 
ынтыгып, баласын ылдыйдан тїртїп жатты. Самед болсо ийнине арта 
салган баштыкчан, ордунан козголуп койбой тигилерди карап турду. 

капысынан эле назан аттуу аял жылан чагып алгансып чаўырып 
жиберди:     

– токтогула!.. – анын кєздєрї жапайы жырткычтыкы сымал от-
тонуп турду, – мен армяндын тукумунун тракторго отурушуна жол 
бербеймин!

– жєн олтурсаўчы, аял башыў менен алкынбай, – деди жанында ол-
турган эркек аны капталга нукуп. тиги болсо ого бетер жаалданып кетти. 

– жок, мен армян менен бир тракторго тїшпєймїн! – армяндарга 
байланыштуу назандын єтє оор капасы бар эле. Ходжалыда армян-
дар анын кызын башкаларга кошуп, їйгє камап туруп тирїїлєй 
єрттєп жиберишкен болучу. Уулун болсо жакынкы эле согушта таш 
боорлук менен єлтїрїп салышкан.

– аныкы туура, – деп кыйкырды кимдир бирєє, майга от чачкан-
дай, – так ошол армяндар бизди їйїбїздєн, чарбабыздан айырышты, 
ошолордун айынан биз жерибизден, журтубуздан айрылып олтура-
быз да кайра аларды аяйбыз. армяндар биз бараткан жакты да уулуу 
жыландай уулантып салышат...

Самед байке бир жулкуу менен тракторго жармашып алган уулун 
жерге тїшїрдї. 

дал ошол учурда кишилер жолдо томпоўдоп, жакындап келаткан 
кичинекей бир караанды кєрє коюшту.

– Чубуш! – Орхан єз кїчїгїн алгач тааный койду. 
 Баарысы чурулдап, кыйкырык ызы-чууга тїшїп, жаўы эле ор-

дунан козголо берген тракторду кайрадан токтотушту. 
 аларга удаа тилин салаўдатып, кїйїгїп алган Чубуш да жете келип 

токтоду. анан эле ал тракторго келїїнїн ордуна Самеддерге чуркап ба-
рып, анын кичине баласына эркелеп, секирип, тегерене чуркап кирди. 
кыязы, Чубуш аны Орхан менен чаташтырып алса керек. 

трактордо олтургандар Чубушту алып келїїгє тыўыраак бал-
дардын бирин тїшїрїштї. ит болсо куйругун кыпчып алып кайра 
артына текиреўдеп жєнєсє болобу. Бала токтой калса ал да токтоп 
кїтїп калат да, бала аны кєздєй чуркаар замат кїчїк да кылчактай 
чуркап жєнєйт. ал кудум ойноп жаткандай. иттин кєпкє ошентип 
ойной берээрин билген кєпчїлїк баланы кайрадан чакырып алышты. 
Чубуш ал тургай Орханды да укпай койду.  
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* * *

айылдыктардын бардыгы топ-топ болуп, кан жолдун жээгиндеги 
кырка тизилген бактардын кєлєкєсїндє кїндїн ысыгынан корголоп 
олтурушту. жакын эле жерде оргуштаган кашка булак тунуктугу, 
муздактыгы менен чаўкагандардын суусаганын басууга чакырып 
жаткансыйт. таги, айланага кєз жїгїртїп алып кишилер жок бир 
чынар теректин алдына тракторун токтотту. ал токтоору менен 
жїргїнчїлєрї жамырай тїшїп, булактын суусунан кана ичип, 
жуунушту да, кєздєрїн ачуу тийген кїндєн калкаламакка колдорун 
чекесине такай серепчилеп, алыста тїтєп жаткан айыл тарапты бир 
нерсе кєрїнїп калчудай тигиле караганга єтїштї. арийне, єзгєчє 
эч нерсе деле кєрїнгєн жок, дїпїйгєн бактардан, чакчыйган кїндєн 
ысып, агарган, кай бири кїнгє чагылышып жалтыраган чатырлардан 
бєлєк шектїї кыймыл да, їн да жок болучу.      

аялдар теректин тїбїндєгї чєпкє кийиз тєшєп жиберишти. Бу-
лактын суусунан кана ичип алышкан балдар огеле бир топ кїн кєрбєй 
калышкандай быштак оролгон лаваш-каламаны апылдатып жеп ки-
ришти. Бир топ ойноок балдар нарыраакта кубалашып, ызы-чуу тїшїп 
жїрїшєт. Эркектер гана болуп єткєн капсалаўдын таасиринен алиге 
чыга алышпай тїнєрїп, суз єў менен айыл тарапка тиктеп турушту.  

Бир аздан соў бїлєсїн ээрчиткен Самед кєрїндї. алар обочодогу 
шактары суюк болгондуктан эч кимге жакпаган жалгыз теректин 
тїбїнє жайгашып киришти. Бир гана Чубуш кєрїнгєн жок.

Самед байке айылдаштарынан атайын четке жайгашты. анын 
улуу уулунан санаасы тынчыбай жаткан болучу, кайда кетти, ким 
менен жана чуру-чуу тїшїп калганда жок болуп кетпедиби. ал 
айылдаштары уулу жєнїндє сурап калабы деп кабатыр тартып жат-
кан, эмне деп жооп бермек, єзї да билбесе. ансыз деле алардын кєзї 
бузук. ким билет, кайсыл бир кайбар анын баласы таякеси тарапка 
єтїп кетти деген сєз чыгарып жиберсе аягын айтып болбос. анда эле 
чуу чыгып, єзї да, бїлєсї да соо калбас. мындай капсалаўдуу кезде 
уулуна кантип кепилдик бере алат. ал жаш, эмне кылып жатканын 
билбей кїйїп турган чагы. Балким, ал чынында эле таякесинин 
таттуу сєзїнє, тымызын азгырыгына алданып, мекенин коргооруна 
ишенбей коюшкандарга эрегишип армяндар тарапка єтїп да кет-
кендир. жамандын алдын ала албайсыў, чындыкты учурунда кєрє 
албайсыў дегендей армяндар тарапка єтїп кетти дегичекти (кантип 
єткєнї маанилїї эмес) анын залалын Самед менен бїлєсї эле тартат 
эмеспи. кєзї жокторго оўой, тирїїлєргє анык азап тїшєт.

Самед канчалык айылдаштарынан оолак болоюн дегени менен 
уулу суу сураганда булакты кєздєй бет алып жєнєдї. 

Карабах кайгысы
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Булакта эл кєп экен. Эркектер бирєєнї тегеректеп алып бир нер-
селерди кызуу сурап жатышыптыр. Самед байке алардын кебине 
аргасыз кулак тєшєп калды. тиги киши капысынан айылда калып 
калгандардан экен. Оўдой берди болуп качып да чыгыптыр. ал, 
кожоюндары жок ээн їйлєргє армяндардын кантип жулуна кирип 
жатышканын айтып берип жатты. ал айылда экенинде кандайча 
їйлєрдїн биринен кокусунан мылтык атылганын, бардык армян-
дар ошол тарапка дїрбєп жєнєшкєнїн да айтып берди. дал ошол 
дїрбєлєўдєн пайдаланып, ал качып чыкканга їлгїрїптїр. анын 
айткандарына караганда ошондой эле мылтык їндєрї айылдан алыстап 
кеткенче бир нече жолу чыккан экен. Бирок ал мылтыктар неге 
атылды, кимдер атты, кимге багышталганын билбейт. 

аны кунт коё угуп жатышкан айылдаштары да бул суроолорго 
жооп таба албай жатышты. 

* * *

Їч сааттан кийин жаўы кїчтєр менен бекемделген биздин аскер-
лердин кысымына туруштук бере алышпаган армяндар чегинип, 
айылдын бошотулганы жєнїндє кабар келди. аны уккан адамдар 
сїйїнгєндєн башын жоготуп, баары єз айылына шашып жєнєштї. 

туулган айылына кайтып келатышканда кєпчїлїктїн жалаў ура-
ган, єрттєлгєн їйлєрїн, чарбактарын кєрїп шаабайлары сууп кал-
ды. кетээринде армяндар жолундагылардын баарын танка, БтРлар 
менен тепсетип, єрттєп, колуна тийгендерин кєтєрїп кетишиптир. 
ал аз келгенсип каршылык кєрсєткєндєрдї єлтїрїп, жашырына 
албай калгандарды туткундап кетиптир. 

 армяндар ал тїгїл таги Орхандын Чубушун да аяп коюшпаптыр, 
дал тепкичте суналып жатат, ээсине чындап берилген ит душман-
дарды їйїнє кийирбей койсо керек.

айылга эў акыркы болуп Самед байкенин бїлєсї келди. алар 
кайтып келе жатып короосунун элге толо экенин алыстан кєрїп, 
армяндар єрттєп кеткен їйїн кєргєнї келишсе керек деп ойлошту. 

аларды кєрє салган кєпчїлїк теў экиге жарыла берип жол бо-
шотушту. айылдаштарын аралай єтїп, Самед байке жерде жаткан 
улуу уулунун єлїгїн кєрдї. жаш жигит кайдандыр таап алган кош 
ооз мылтык менен душмандарды тосуп алган экен. акыркы огуна 
чейин атышыптыр, їч армяндын єлїгї жанында жатат. алардын 
бири єзїнїн бир тууган таякеси эле...

Орусчалаган Сиявуш Мамедзаде, Шаиг гусейнов 
Кыргызчалаган Айдарбек Сарманбетов

Эйваз ЗЕЙНАЛОВ
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Єзї ємїрїн тагдырлаш єткєзгєн Тажикстандагы жердеште-
рибиздин тїпкї мекени – Кыргызстанга кайтып келїїсїнє албан 
эмгек сиўирип келген карыя калемгерибиз Тайтєрє Батырку-
ловдун дїйнєдєн мезгилсиз кайтканын капыс угуп кабыргабыз 
сєгїлдї. Аксакалыбыз август айында эле редакциябызга келип, 
Тажикстанга баратканын, кайтып келгенинде єзї карап берээ-
рин эч єзгєртїїсїз тере берїїбїздї, уландысы дагы барлыгын 
айтып ушул макаласын калтырып кеткен эле. Тагдыры экен, 
ал тилегине жетпей калды.

Кылым жашын таяп калган аксакалыбыздын керээзин атка-
рып, ошол эмгегин жарыялоону чечтик. 

редакциядан
 

каленДерДин 
акСууСар

(Ашыглык ырлардын жаралышы)

Єзїбекстандын Самаркан областында (азыр жиззак областы 
делинет) жана Сыр-дарыя областарында жашаган кыргыздарга 
кеўири таралган «аксуусар» аттуу ырдын пайда болушу єзїнчє бир 
чындыктан чыккан турмуштук окуя болгон.

«аксуусар» ырын чыгарган жана аны ырдап калк арасына жай-
ылткан календер ырчы 1944-жылы улуу согуштун учурунда 75 
жашында каза болуптур. ал эми «аксуусар» аттуу ырдын жаралы-
шына севеп болгон аптавай апа болсо, 1940-жылдын кышында 71 
жашында кєз жуумптур.

Тайтєрє
БАТырКулоВ
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айтууга караганда болжол менен 1850-жылы азыркы жиззак 
областында Бакмал єрєєнїнїн ак-Булак айылында кыз той болот. 
кїздїн жылуу кїндєрїнїн бири. кыз тойго куда-кудагый баш болуп, 
кїйєє баланы жолдоштору жандап, аял-эркектер болуп баары атчан 
малгїзар тоосун ашып, карим-кыштак деген жерден келишет. кыз 
тарап каада-салтты тартиптїї кармап, кудагый баштаган аялдарды 
бєлєк, кудасы баш болгон эркектерди єзїнчє, кїйєє баланы жолдош-
тору менен бєлїп, жасалгалуу кыргыз їйлєргє жайлаштырышат.

– кимдер келиптир? кандай немелер? кыз-келиндери кєп бекен? 
– дешип ак-Булакчылар бири-биринен сурашат. Ошондо кыз айы-
лына бир учкул кавар таралат.

– Бир келинчек келиптир, сулуулугу тим эле укмуш! ай десе ай-
дай, гїл десе гїлдєй!..

Шаан-шєкєттїї кыз тойдун башталарында бул жакшы кавар 
айыл элин ого бетер дїїлїктїрдї. айрыкча боз уландар, жигиттер, 
жаштар гана эмес кырктын кырындагы катын балалуулар да «сулуу 
келинди кєрсєк» деп дегдешти. мейман аялдар отурган боз їйдї 
тегеректешти. Сулуу келинчек сезди окшоду, оромолун жїзїнє 
жаап-жашырып отурду.

Эртеси кыз тойдун тамашасы кєк бєрї тартыштан башталды. кєк 
бєрїнї кєрїшкє меймандар да барышты. меймандар їчїн делин-
ген дєвєчєдєн аялдар бєлєк, эркектер башка, єзїнчє отурушту. ай 
чырайлуу келинчек, тоо кызгалдакка окшоп, кудагыйдын жанына 
жайгашты. айылдын аялдары да аралаш отурушту.

– Эми жїзїўдї ачып кысынбай отур. Быякка эркектер келишбейт, 
– деди байбиче кудагый.

кєк бєрї тартыш кызыды. Чавандастар марага серкени жеткирип 
белгиленген салымдарын алыватышты.

– Сулуу келин дєвєчєдє, кєк бєрї кєрїп отурат, – деген кавар жер-
де жаткан серкени эўип алып кєтєрїп, топтон чыгышка їйїлїшїп 
умтулушкан чавандастарга угузулду. Бул кавар улакчыларды ого 
бетер гайраттантты. Серкени жерден кєтєрїп топтон чыгып, аялдар 
отурган дєвєчєнї карай атты туурулап камчылап жєнєшкє нийет-
тенип жєєлєшїп серкеге умтулушту.

Бир эле буурул атчан топтон суурулуп чыкты. ала серкени та-
кымга бекем басып, буурулду дєвєчєнї карай беттентип кыйкы-
рып, камчы басып жєнєдї. артынан калыў кыйкырык угулду. кєк 
бєрїчїлєр да, тамашачы атчандар да буурул кїлїктїн артынан ат 
чаап келатышты. Буурул ат жанын таштап жїгїрїп, башка аттарды 
жанына жандатбай алдыда келатты.

Серкелїї буурул дєвєчєгє жакындаганда сулуу келин жарк эте 
кїлїп, ордунан ыргып туруп буурулду минген чавандаска эки ирет 
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таазим этип кайра лып отурду. Оромолу башынан мойнуна жыл-
жып тїштї, ай чырайлуу келинчек эки ирет жїгїнгєндє чаванда-
стын колунан улагы тїшїп, буурулдун тизгинин тартты. Буурул 
ат тывырчылап-тывырчылап токтоду. кїлїк ат акылдуу да болот. 
кыйгачтап туруп эки кулагын тикчийтти. Бадырайган кєздєрїн 
сулуу келинчекке кадалтты.

кєк бєрїнї кєргєнї канча атчан, канча жєєлєр келген болсо, баары 
дєвєчєнїн алдына келишти. Сулуу келинчек жакшынакай жїзїнєн 
жылмайганын жазбай, бир укмуш кооз гїлгє окшоп кєпчїлїктїн 
кєўїлїн єзїнє буруп жалаў баш отурду. кєк бєрї токтоду. кєк бєрї 
тартышты эч ким ойловоду. карысы да, жашысы да – адам аттуунун 
баарысы дєвєчєдє отурган сулуу келинчекти тиктеп турушту. кєк 
бєрїнї башкарган дуванбеги элге кайрылды.

– О-о эл! О-о чавандастар! Бирєєдїн кєзї бар! Бирєєдїн сєзї бар! 
Бирєєдїн сугу бар! Бєєдє бир бечаранын баласын новут кылбайлы! 
койгула! минтип карабагыла! тарагыла! кєк бєрїнї уланткыла! Чоў 
салымдар эми коюлат! Серкени апарып о-о, те-етигинде таштагыла, 
– деп кулактандырды.

айдай келин дуванбегинин сєзїнєн кейин єзїнє келип, кызаўдап 
кїлїп-кїлїп, мойнуна тїшкєн оромолун оўдоп салынды. кыз той 
эки кїн болду. алыстан жана жакындан ат чавыштар єткєрїлдї (жа-
рыш), їчїнчї кїнї саарлап колуктунун никеси кыйылды. жеўелери 
кошок кошуп коштошушуп кызды узатышты. малгїзар тоосунун да-
ванынан (ашуу бели) ашып кызды карим-кыштакка алып кетишти.

* * *

арадан жыл айланбай ана ошол сулуу келинчек кыз тєрєдї. на-
ристенин атын аптавай аташты. аптавай эки сєздєн куралат. тажик-
иран тилинде «афтаб» деген сєз кыргыз тилинде «кїн» деген сєз. 
Экинчи сєзї кыргыздын «ай» деген сєзї жалгашып, аптавай деген 
ат болду. «айгїн», «кїнай» десе да болот.

аптавай кызча кїндїн нурунда, айдын жарыгында, тїндїн 
караўгысында, чилде кыштын суугунда, жаздын жылуусунда, са-
ратандын ысыгында, асмандын жамгырында, карында, єнїп-єсїп 
ноодаланып бой тарткан маалында, он тєрт жашка толгон кезинде 
айтылуу бай гойбак бай аптавайдын атасы Їсєнгє жуучу жиберип 
макулдатып, той берип, никесин байлап токолдукка алат. гойбак 
бай ошондо алтымыш беш жашта экен. аптавай жїз гїлїнїн авал-
кысы (биринчиси) жадырап жазылып толук ачыла элек увагында 
аялдыкка алды. моокуму канды! арманы калбады!

ал замандарда кыргыздын байлары алтымыш жаштан ашып, 
пайгамбар жашын белгилеп байбиче аялынын їстїнє жаш кызды 

www.bizdin.kg



104

аялдыкка алмай адат болгон. албетте зордуктоо жолу колдонулган 
эмес. кыз тойго кеткен каражатты бай тєлєгєн. малдуу байдын 
пайдадан башка залалы тийген эмес.

аптавайдын чоў атасы жана єз атасы Їсєндїн єзїнє жетишерлик 
малы, короо жайы болгон. минерине аты, саарына бээси, сыйыры 
(ую), жайлоого кєчїшкє тєєсїмайда малы болгон. Єзїнє єзї тыў 
болгон. Бала уругунан жападан жалгыз кызын айтылуу гойбак бай-
га токолдукка берип кадыр-баркка ээ болду. Байдын кайын атасы 
делинди. Бул сєз да єзїнчє чоў урмат. анткени, айтылуу байдын 
кайын атасы болуш оўой-олтоў учуравайт.

гойбак бай малын баккан адамдардын акысын алдаваган, кимге 
да болсо бирдей караган, жакшы нийеттїї, колу ачык, мамилеге 
туруктуу, ишенимдїї киши болгон. кєп мал кїтїп бай аталуу жєн 
эле болбойт. той-эчки маарап, жылкылар кишенеп, уйлар мєєрєп, 
мына мен сеникимин дешип єзїлєрї келишбейт. кєп мал багыштын 
тїйшїгї, мээнети кєп болот.

деги бай болуш акыл менен, мээнет менен болот. иштин жєнїн 
жана анын келечекте болор пайдасын кєрїп-билип мээнеттениш 
керек. гойбак байдын артынан жаман сєз ээрчибеген киши болгон. 
«жем жевеген такадай» деп ырда айтылгандай арыктыгы арык, 
бирок абдан чыйраак, гайраттуу, жєє басыштын, атчан жїрїштїєн 
арываган тарамыш деген адам болгон. гойбак байдын ачык кєўїл 
мїнєзї їйїнє кишилерди кєп келтирген.

календер (аралыгы тєрт-беш чакырым) гойбак байга коўшу ай-
ылдын бир байынын гойчуманы болгон. ырчы десе ырчы, жамакчы 
десе жамап ырдаган гойчуман болгон. кыштын узун тїндєрїндє 
бираарда гойбай бай чакыртып ырдатып жїргєн. календер келген 
сайын гойбак бай жїз он ууктуу чоў їйїнє жай салдырып, єзї тєргє 
айуу талпактын їстїнє отуруп, календерди оў жанына отургузуп, ыр 
угавыз деп келгендер менен бирге угуп жїргєн. календер ырдаардын 
алдында гойбак бай минтчї экен:

аптава-ай, календерге каймагыўдан апкел! ылытып апкел ка-
лендер ууртап жутуп койсун. Їнї гаргылданбай жумшак чыксын 
– дечї экен.

* * *

жылдардын биринде жаз жадырап, гозу-улак отуккан маалда 
аптавай кєптєн бери кєўїлїнє тїйїп сактап жїргєн сєзїн айтат:

– Ба-ай, жайлоого кєчєр маал жакындады. календер ырчыны 
чакыртыўыз. ырдатышка эмес! менин белендеген сєзїмдї угат да 
кайра кайтат, – дейт.

Тайтєрє БАТЫРКУЛОВ
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гойбак бай ушунча болуп аптавайдын айтканын аткарбай койгон 
эмес! Бул жолу да макул болду. Ошол замат бир жигитти атка мин-
гизип, токулгалуу атты жетелетти.

– Бат бар! тїз байдын їйїнє тїш! Эгер бай єзї їйїндє болбосо 
байбичесине айт. мени гойбак бай жиберди де. календерди аптавай 
чакырат де. ырдатышка эмес. аптавайдын бир сєзїн угуп кайра 
ушул атты минип келет. мен жеткирем де, – деп дайындады.

арадан эки эт бышым увак єтбєй кыя жолдон эки атчан кєрїндї. 
Бири календер экенин аптавай тааныды. аптавай эки атчанды карай 
утурулай басты. аптавайга жакындап календер атынан тїшїп тиз-
гинин тигиге уштатты. ал атты коштоп алдыга озуп кетти аптавай, 
календер амандашты. малы-жанды сурашты. анан катарлаш басты.

– календер, кєптєн бери сага айтайын деп сактап жїргєн сєзїм 
бар. Ошону айтайын деп атайы сени чакырттым. Єзїў билесиў гой-
бак байдын никесине тїшкєнїмє он жыл ашты. Бала тєрєвєдїм. 
аркамда бала калбаса калбасын! ыр калсын! Сен мени ырга кош! 
Ооздон оозго єтїп ырдалып жїрєр ыр болсун. Эл жактырып, эл унут-
бай ырдап жїрєр ыр болсун! календер сенин колуўдан келет. Сага 
айтайын деп сактап жїргєн сєзїм, жїрєгїмдєн чыккан єтїнїчїм 
ушул, – деди сїйїнїп, жаркылдап кїлгєн аптавай.

календер ойго батты. Оноосуна беш-алты сап ырлар да келди. 
календердин жїзї жарый тїштї кїлїмсїрєп аптавайды карады. 
аптавай жагымдуу жылмайып календерди суроовлуу тиктеди.

– аман болсок... кырсыктан тышкары болсок, болуп калаар, – 
деди календер.

Эшиги тїрїлгєн чоў їйгє киришти. Їйдє балпайган байбиче жана 
календерди чакырып келген жигит отуруптур. аптавай тєрдє оролуу 
турган дастарконду ачып жайды. дастаркондо буруксуган жыттуу 
калыў каттама, чыны кеселерде айрандар куйулуу экен. аптавай 
чылапчынды апкелип календердин колуна суу куйду. Батнїстєгї 
калыў каттаманы байбиче єзї сындырып майдалап календер жакка 
жылдырды. календер кєпкє отурган жок. жєнєп кетти. аптавай-
дын єзїнєн башка эч ким укбаган жашырын сырын кєўїлїнє тїйїп 
кєтєрїп кетти.

* * *

Ошол кїндєн кєп кечикбей эки бай эки тараптагы менчик жай-
лоолоруна кєчтї. календер жакшы жайлоо делинген караласта мал 
бакты. аптавайга учурап коштошуп жєнєгєдєн баштап орто кїзгє 
чейин аптавайды ырга кошту. жайлоодо кєп эле жолу кєпчїлїктїн 
алдында ырдады. Бирок, аптавайды кошкон ырын эч кимге угузба-
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ды. Баккан малдары укту. аска-таштар укту. Чєп аттуунун баары 
укту. дарак аттуулар укту. канаттуулар угуп коштоп сайрашты. 
адам баласына угузбады.

* * *

кїздїн орто ченинде эки бай кыштоо жайларына кєчїп конушту. 
аптавайдын кєўїлї ток. Савырлуу жїрдї. кїндєрдїн биринде гой-
бак бай «келип ырдап берсин» деп календерди чакыртты. календер 
эки кылдуу домбурасын жол катары чертип, кыўылдап ырдап басып 
келди. (Улоочон эмес, жєє) пияа келди. кайсы бир севеп шылтоо 
болуп Єзїбекстандын жиззак областына караштуу жети-кечїї, 
кара-мазар, Санзар бойу Бакмал єрєєнїн мекендеген тогуз уруу 
тейит кыргыздары эки кылдуу чертмек чертишчї экен (комуз).

аптавай календерди иттеринен тосуп басты. Єкєєвї бирдей 
алыстан эле кувана жылмайышып келип беттешти, малы-жандын 
амандыгын сурашты. Їйдї карай катарлаша басышты. календер 
ырчынын келгенинен кавар таап айланадагы жакыўкы їйлєрдєн 
эркек-аялдар, кыз-келин майда балдар їйлєрїнєн чыгышты.

– Сизге арнаган ырымдын аты «аксуусар», –  деп угузду календер. 
аптавайдын сїйїнгєндєн ойноктогон жїрєгї «болк» этип айдай жїзї 
єзгєрїлє тїштї. «аксуусар» дегени эмнеси» деп чоочуп кетти. кайра 
бат эле калывына келип, аптавайдын бети кызара алоолонуп куванды.

Бир жїз он баштуу їйдїн эшигин гойбак байдын невере келинчеги 
чо-оў ачты. календер ырчы їйгє кирээрде нары-ы жактан гойбак 
байдын їнї угулду.

– мейма-ан їйгє ки-ир? киреве-ер!
календер токтоду. гойбак бай шыпылдай басып келди. кол берип 

амандашты.
– мейман улук. мейманга урмат, – деп календерди илгери кир-

гизип єзї артынан їйїнє кирди.
гойбак бай тєргє єттї. айуу талпактын їстїнє отурду. календер 

ырчыны оў жагына отургузду. кайрадан алавал амандык сурашты. 
жакыўкы їйлєрдєн улгайган адамдар келишип календер менен 
кєрїшїп, кайкеткени кетип, кетбегени календер тарапка отурува-
тышты. аптавай дасторконду жайды.

– короодо байлануу турган ак токтуну сойуп бир казанга салгыла! 
Экинчи казанга кечєє келген меймандарга сойгон чары гойдун этин 
салгыла, – деп буйруду гойбак бай кызмат кылар адамдарына. анан 
минтип кошумчулады.

– кечєєгї кїнїн кырк сарттардан, жїз сарттардан меймандар ке-
лишти. Ошолорго бир чары гой сойдум. Сарттарды баштап апкелген 
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киши єкєєвїз кєп жылдан бери мамилекеш катташбыз. ал сарт мени 
тышка чакырып чыгып бикирин билдирди. Сиз, – деди, - катта семиз 
гойду сойдуўуз. Силердин адатыўар эттин баарын казанга салып 
бышырасыўар. Эми андай кылбаўыз. мен куржунга салып гїрїч 
сары сабыз, пыяз апкелдим. Буларга гєшїн кє-єп кошуп, палоо-
малоо демдетип берсеўиз єлгїчє ыраазы болуп айтып жїрїшєт. 
араларында ашпазы бар. Булар шаардык сарттар. Улак тамашага 
баратышат. Їчєєвї улак тартат. адамдары аттарын жетелеп алып 
келишти, – деди.

– макул болдум. Эт-куйрукту чараларга салып кєтєрїп келип 
алдыларына койдурдум. Пыяз-сабизин туурашты. гїрїчїн сууга 
салып койушту. куйруктан керегинче кесип алып майда туурап 
сызгырышты. Палооду демдешти. ыраза жешти. мен да жедим. 
акыйкат, сонун оовкат болуптур. катын-балдар да жешти. анан 
аттанып кетишти. Эгер аптавай палоо демдешти їйрєнсє, палоо дем-
деп берип мени бакса! мен семирер элем, – деп єзї да отургандарды 
кїлдїрдї гойбак бай.

гойбак байдын айылын караўгы каптай электе оовкаттанып 
болушту, эл оорунга отурган маалда гойбак байдын ган сарайдай 
чоў їйїнє «ыр угавыз» дегендер жык толду. Батышбагандар чоў 
їйдїн сыртына жайланышты. гойбак бай тєрдє, календер ырчы оў 
жагында гойбак байдын балпайган байбичеси ашкананын оозунан 
орун алды. аптавай байбиченин арка жагына эч ким кєрбєс жерге 
отурду. календер домбурасын гїїгє салып ырдашты баштады.

Анжыяндын нар жагы
Маргаландын бер жагы
Алтымыш эки кыр чыкты.
Малгїзар тоодун башыдан
Санзар сайдын ташыдан
Аксуусар деген ыр чыкты. –

дегенде угуп отургандар бир козголуп бири-бирин тиктешти. аптавай 
болсо їн чыгарбай жарк эте кїлдї. кооздолуп токулган ашкананын 
нары жагында эч ким кєрбєй турган жайда отурса да оромолун 
жїзїнє тїшїрїп жашырды.

Ача бир куйрук чамбыл куш
Айни баар жаз келет.
Сїлєєсїн десем пас келет
Аксуусар десем саз келет.

Календердин Аксуусар

www.bizdin.kg



108

Жети-Кичїї заамындан
Ителги алсын илбээсин.
Аксуусар деп айтайын
Итийген эриў билбесин.

Санзар бир бойу Бакмалдан
Карчыга алсын илбээсин.
Аксуусар деп ырдайын
Арада душман билбесин.

Атыўан айтсам эл билет
Аксуусар десем ким билет.
Эл билбесе билбесин ошо
Ашык болгон дил билет.

Жылкы ичинде кашка тай
Куп тайынсыз Аксуусар.
Чыгырыктан єткєн пактадай 
Куп майинсиз Аксуусар.
Кирсем кийиз салынуу
Чыксам эшик ачылуу.
Атаў алган бир атка
Садавыўнан Аксуусар.
Эки колуў бооруўда
Адавыўнан Аксуусар.

Жылжыма жорго ат минип
Дымагыўнан Аксуусар.
Тилла сырга жарашкан
Кулагыўнан Аксуусар.
Кыдырулло жараткан
Кашканаўнан Аксуусар.
Карс оромол жарашкан
Башканаўнан Аксуусар.

Кыш айлары кыштаган
Кыштооў башы кєвїргєн.
Кыз майин суусар дегенде
Кылгырып жашым тєгїлгєн.

Эрте баар эл кєчєт
Элден мурда гой кєчєт.

Сакалуу Аксуусар
Салтанат менен їй чечет.

Эрте саар азанда
Сегиз да жуван сегиз кыз.
Серпилип сууга жєнєсє
Огг вой-вой-я-а-а
Ошолордун алды сиз.

Жыпар мончок жарашкан
Жытканаўдан Аксуусар.
Аккари кавуш жарашкан
Путканаўдан Аксуусар.
Чаккыс чайнап кырс эткен
Огг вой-вой-я-а-а ошо
Ташканаўдан Аксуусар.

Айры таштын нар жагы
Ашып келдим Аксуусар.
Ойунуўдан калам деп
Шашып келдим Аксуусар.

Жоовдур кєздїї Аксуусар
Жоругуў жорго кєєрдай.
Кылыгыў кїзгї баардай
Жоругуўду оносом (ойлонсом),
Мен жолумдан адашам.
Кылыгыўды оносом 
Кылар иштен адашам.
Намаздигер, намаз шам
Огг вой-вой-я-а-а
Качан бир сизге жанашам.

Аксуусар деп ак айтам
Айландырып дагы айтам.
Чыдай албай тїндє айтам
Огг вой-вой-я-а-а
Кїйїтїўдї кїндє айтам.

Жай айлары жайлагаў
Жайлооў башы катыраў.
Жайдарым суусар дегенде
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Огг вой-вой-я-а-а
Жай албай таўды атырам.

Суу боюнда суксурдун 
Парыны кєрдїк Аксуусар.
Эл ичинде жакшынын
Баарыны кєрдїк Аксуусар.
Жылкы тойбой жокшовойт
Баарыяп сизге окшовойт.
Бакыртбай тєє тиздеген
Бала да кєрсє сиз деген.

Оромолуў гардидан
Огг вой-вой-я-а-а
Кїйдїм бир сенин дартыўан

Атыўан айтсам эл билет
Аксуусар десем мен билем.
Эл билбесе билбесин
Ашык болгом дилимен.
Оромолуў гїлдїїдєн
Огг вой-вой-я-а-а
Кїлкїўїз мени кїйдїргєн.

Ай чырайлуу Аксуусар
Сууларга жаўгыз барыпсыз.
Жадалдавай аста бас 
Жаныўа жандай барайын.
Жакшынакай башыўа
Жашылдан гажым салайын.
Жамалыў кєрїп алайын
Жакшысын сайлап алайын.
Огг вай-вай-я-а ошо
Жаннатыў кєрїп калайын.

Кыз кыялдуу башына
Кызылдан гажым салайын.
Кымсынба жаным алмаўнын
Кызылын сайлап алайын.
Огг вай-вай-я-а ошо
Кызыгыў кєрїп калайын.

Кечкуруўку маалда
Тогуз да жуван тогуз кыз.
Топтошуп сууга жєнєсє
Огг вай-вай-я-а ошоў
Тогузунун алды сиз.

Кашыўыз кара казандын
Кєєсїндєй Аксуусар.
Кєзїўїз кара молдонун
Сыясындай Аксуусар.
Мойнуўуз узун кербендин
Тїясындай Аксуусар.
Койнуўуз ыссык куркултай
Огг вой-вой-я-а-а ошо
Уясындай Аксуусар.

Осмо кынаа жарашкан
Кашканаўнан Аксуусар.
Эндик упаа жарашкан
Бетканаўнан Аксуусар.
Жез комуздай шыўгырап
Кїлїшїўдєн Аксуусар.
Касада кєйнєк жеў таштап
Жїрїшїўдєн Аксуусар.

Кїз кїндєрї кыштаган 
Кыштооў башы катыраў.
Кыз майин суусар сени эстеп
Кыйналып таўды атырам.
Аксуусар деп ак этип
Таразы жылдыз батырам.
Тагдырдын жолу тар экен
Огг вай-вай-я-а
Уктавай таўды атырам.

Жамалыўды мен айтсам
Базардагы касадай.
Кылыгыў мени мас кылат
Огг вой-вой-я-а
Кытайдан келген нашадай.
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Тамагыўдын актыгы
Таў сїрїлїп аткандай.
Кїлїмсїрєп сїйлєсєў
Огг вой-вой-я-а
Кїнїгє бирге жаткандай.

Эл жайлоого чыкканча
Эрмек элем Аксуусар.
Эл жайлоодон тїшкєндє
Ак оромол кечтелеп
Бермек элеў Аксуусар.

Арчалуу майдан, гїл майдан
Чарчап да келдик биз гойдон.
Быякка чыгыў Аксуусар
Сїйлєшєлї бир майдан.

Тамекинин аччыгын
Атбаган бандаў не билсин.
Ашыглыктын дартыны
Тартбаган бандаў не билсин.

Кєрїп жїрсєк кїнїгє
Аксуусар бизге ганимет.
Аксуусар сизди эстесем
Тїндєрдє уйкум бєлїнєт.

Алиптин башы катта бар
Авли дувал сартта бар.
Ашыглыктын нускасы
Аксуусар сиздей мартта бар.

Келте кїннїн кыскасын
Кышта кєрдїк Аксуусар.
Ашыглыктын нускасын
Сизде кєрдїк Аксуусар.

Калам алып кат жазам
Калк ичинде суусарым.
Газалыўды мен айтсам
Калкыўа болсун тамашаў.

Адырга салсам гой семиз
Жана да келбейт он сегиз

Ассирет менен гїї айтам
Акылым суусар уксаўыз.
Айланып їйдєн чыксаўыз
Акылым Суусар сизди айтам.
Кїйїт менен муў айтам
Кїлкїчї Суусар уксаўыз,
Кїлїнїп їйдєн чыксаўыз
Кїлїмсїрєп турсаўыз,
Огг вай-вай-я-а-а огг вой-вой-я
Кїлкїчї Суусар сизди айтам.

Гурбулу топчу гурбуўан
Куйулуп тїшкєн мурдуўан.
Суу кєтєргєн ийниўден
Батма Зуура пириўден,
Жандап барып уштасам
Огг-вой-вой-я-а-а
– И-ий, койуўчу-у! Нары туруўчу-у!
Деген а-а тилиўден.

Токойдо товук сен эдеў
Товушуўа зоовук мен эдем.
Жылгада коён сен эдеў
Жытыўа кумар мен эдем.
Жылдырып койуп аталбай
Айдай бала Аксуусар,
Жытыўа кирип жаталбай
Козгоп бир койуп аталбай.
Койнуўа кирип жаталбай
Огг-вой-вой-я-а-а
Жеталбадым армана-ай.

Тамекинин аччыгы
Чылымда жоктур, найда бар.
Тамагыўнын актыгы
Огг-вой-вой-я-а-а
Адамда жоктур, Айда бар.
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Жылкы ичинде сары тай
Жем жевестен арыдай.
Даргєйїўдє кєп жїрїп
Огг-во-вой-я-а-а
Жигит бир башым карыдай.

Кєчкєндє миндиў кєкчєнї
Жетеледиў лєкчєнї.
Кєчкєндє миўген кєкчєўє
Такасы болсом дечї элем.
Кєкїрєктє тагынар
Жакаў бир болсом дечї элем.
Мїшкїлєў кечтеп аштаган
Ийсеў бир болсом дечї элем.
Картайганча бир жїрєр
Огг-вой-вой-я-а-а
Дїйнєў бир болсом дечї элем.

Аккари кавуш кєкчє єтїк
Куп жарашат путуўа.
Ашыга-а болдум Аксуусар
Огг-вой-вой-я-а-а ошо
Їлбїрєгєн жытыўа.

Аксуусарга ким ашык
Адамы заттын баары ашык.
Жымылжып аккан дарыя
Жел кайык салбай єтє албайт.
Аксуусарга ашыктар
Ассирет менен жете албайт.
Аксуусарды пари дейт
Жїрєгї ооруу жигиттин,
Огг-вой-вой-я-а-а ошо
Жїрєгїнє дары дейт.

Кїзгї конгон сары журт
Журтканаўдан Аксуусар.
Жанында турган чырактай
Тїсканаўдан Аксуусар.
Чилги кара жїзїмдєй
Кєз канаўдан Аксуусар.

Ширин шарбат бал таткан
Огг-вой-вой-я-а-а! Ошо,
Сєз канаўдан Аксуусар.
Кєўїлдєнїп кол урган
Ишканаўдан Аксуусар
Ак марветтей тизилген
Огг-вой-вой-я-а-а ошо,
Тишканаўдан Аксуусар.

Жез билерик салынган
Жарашыктуу колуўдан.
Карагаттай кєзїўдєн
Канттан ширин сєзїўдєн.
Сєзїў бир майын балдайым
Келбетиўиз келишкен.
Мунасип кєрїп мен айтсам
Чывыксыз єскєн талдайым.

Кара бир тоонун боорунан
Карарып туман ачылбайт.
Кадырлаш сени кєп ойлоп
Какшаган їнїм басылбайт.

Єрїктєн кылган кашыкмын
Єлгїчєм сизге ашыкмын.
Жигдеден кылган кашыкмын
Жїдєям сизге ашыкмын.

Ашыглык айтсам арывас
Сени менен бир жїргєн,
Теўтушуў сыра карывас.
Ойлоп турсам ойумдур
Аксуусардын даргєйї
Бу дїйнєдє кыйындыр.

Асманда жылдыз Айдайым
Аксуусар белиў майдайым.
Караўгы сайдын тїлкїсї
Уккандын кєєнїн єрттєнтєт,
Огг вой-вой-я-а-а ошо
Аксуусардын кїлкїсї!

Календердин Аксуусар
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Суудан учкан суксурдай
Суйсаласыз Аксуусар.
Кєлдєн учкан єрдєктєй
Кєйкєлєсїз Аксуусар.
Кєл ичинде билегим
Кєп айылдын ичинде.
Кєйкєлє басып жок болсоў
Аксуусар кайда кетти деп
Огг-вой-вой-я-а-а
Кєп єрттєнєт жїрєгїм.

Аккари болсом бутуўа
Акима-а болсом журтуўа.
Тиш калы болсом тишиўе
Жез кайчы болсом ишиўе.

Тайтєрє БАТЫРКУЛОВ

Эстээрбелеў Аксуусар
Тїндєрдє кирсем тїшїўє.
Мончок болсом мойнуўа
Тумар болсом койнуўа.
Эшик-їйдє кийишке
Кавїш болсом бутуўа.
Эртели-кеч аш ичер
Огг-вой-вой-я-а-а
Кашык-а-а болсом колуўа.

Аксуусар єзї акадай
Коргошун куйган сакадай.
Кїйєєвїнї билевиз
Араў басат ийрейип,
Жем жевеген такадай – дегенде

– аббали-и ырчым, мени да мактадыў го-о, – деп, гойбак кар-
сылдап каткырды. Байдан ыйбаа кылып араў турган эл боз їйдї 
тєвєсїнє кєтєрїп жавыла каткырышты. Бирин-бири сырдуу тик-
тешип, бирине-бири сїйєнїп, жєлєнїшїп, баштарын ийкегилеп, 
баштарын чайкашып да, каткырып да, ыкшып да кїлїватышты. 
Бирин-бирин чымчылап кыз-келиндер кылыктана кїлїштї. 
кїлкїнїн тїрлєрї кєп дегендей коўгуроо давыш, жылажын їндїї 
шыўгыраган кїлкїлєр да, кыйкырма кїлкїлєр да угулду. кїлкїлєр 
басаўдаган маалда:

– аптавай, каяктасы-ыў? – деп давыштады гойбак бай.
ашкананын оозунда отуруп, башын оромолу менен чїмкєп 

баятан бери кїлкїсїн токтото албай, эткээл беделин бїлкїлдєтїп 
кїлїваткан семиз байбичеси.

– а-а-а! – деди.
– аптавайды сураватам! Сен кїлєвер! кїлїп-кїлїп єчїўдї менден 

алавер, – дегенде аптавай ашкананын ичинен шаўкылдап кїлїп 
живерди.

Отургандар їргїлжї коштоп дагы каткырышты. Баятан бери ыр 
саптарына кєўїл бєлїп «аксуусар» аравызда эле отурат окшойт, - деп 
ар ким єзїнє бїдємїктїї суроо берген. Эми «аксуусар» аптавайдын 
єзї, эки кара кєзї экенине чындап анык ишеништи. Эл кїлїў-кїлїп 
моокумдары канып чери жазылганда календер аксуусарды улантты.

(уландысы бар)
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ХаДЖи-МураТ

(уландысы. Башы єткєн санда)

– Бул киши таў каларлык тайманбастык-
тарды жасаптыр. мыкты киши экен!

– 49-жылы чак тїштє эле темир-Хан-

лев николаевич 
ТолСТой

Шурага кирип, дїкєндєрїн талап кеткен.
Столдун эў акыркы четинде олтурган ошол кезде темир-Хан-

Шурада болгон армянин, Хаджи-мураттын бул баатырдыгын баш-
тан аягына чейин айтты. тамак ичип бїткєнчє олтургандардын 
сїйлєгєнї Хаджи-мурат жєнїндє болду. Олтургандардын бардыгы 
биринен бири єтїп анын эрдигин, акылын, мээримдїїлїгїн мак-
тап жатышты. Ошондо олтургандардын бири Хаджи-мурат колго 
тїшкєн жыйырма алты туткунду єлтїргїлє деп буйрук бергендиги 
жєнїндє айтты. Бирок буга:

– Ala querre comme a’la querre1 – деп дагы бирєє каршы чыкты.
– ал єтє чоў киши.
– Балким, ал европада туулган болсо жаўы наполеон болор эле 

– деп, жасакерленгенди жакшы билген дєдєй грузин князы айта 
салды.

наполеонду жеўгендиги їчїн мойнуна ак крест тагынган Ворон-
цовго наполеондун атын атап кетїї ал їчїн майдай жага турганды-
гын грузин князы билїїчї.

– Ооба, Хаджи-мурат наполеон болбосо да аттуу аскерлердин 
мыкты генералы болмок, – деди Воронцов.

– наполеон болбосо да мюрат болор эле.
– анын аты да Хаджи-мурат эмеспи.
– Эми Хаджи-мурат бизге кошулганда Шамилдин шору кайнар, 

– деди дагы бирєє.

1 кантесиў, согушта согуштай болот да (франц.)
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– Эми (Воронцов убагында деген мааниде) алар туруштук бере 
албастыгын сезишет, – деди экинчи бирєє.

– Taul cela est grace a vous1 – деди манана Орбельяни.
князь Воронцов чектен чыгып бара жаткан мактоону токтотууга 

аракет кылды. Бирок мактоого єзї да эрип, кєўїлї куунак болуп, 
єзїнїн жанындагы аялды конок їйїн кєздєй алып жєнєдї.

конок їйгє келип, кофе ичишкенден кийин, князь коноктор-
дун бардыгына жылуу кєрїнїп, алар менен кичи пейилдик тїрдє 
сїйлєшїп жатты. ал сары тик мурут генералга барып, анын 
аўкоолугун сезбей калгандыгын кєрсєтїїгє аракет кылды.

коноктордун бардыгын бир сыйра кыдырып чыгып, князь карта ой-
ноого отурду. ал жалгыз гана эски карта оюну – ломберди билчї. княз-
дын єнєктєрї грузин князы, княздын жигитинен ломберди їйрєнгєн 
армян генералы жана атагы чыккан атактуу доктор андреевский эле.

александрдын сїрєтї тартылган алтын табакераны жанына коюп, Во-
ронцов атлас картанын кабын жыртып жайганы жатканда, анын камер-
динери итальянец джовани кїмїш подноско салып кагаз алып кирди да:

– Сиздин улуу урматыўызга дагы кабарчы келди – деди.
Воронцов картаны таштай салып, отургандардан кечирим сурап, 

конвертти жыртып окуй баштады.
кат уулунан келген эле. Уулу єз катында Хаджи-мураттын кан-

дайча келгенин жана єзїнїн меллер-Закомельский менен чатак-
ташканын жазган эле.

княгиня кїйєєсїнїн жанына барды да, уулу эмне жєнїндє жаз-
гандыгын сурады.

– мурунку эле сєз, – деди да князь калганын англичанчылап:
– Il a eu quelques desagrements aves le commandant de la place. Simon 

a eu tort. But all is well what ends well2, – деп катты аялына берип,ызаат 
кылып кїтїп турган конокторунан картаны алыўыздар деп сурады.

картаны биринчи жолу тарткан соў, айрыкча княздын кєўїлї 
жай алып турганда адатынча иштєєчї єзїнїн ак колу менен француз 
тамекисинен бир чымчым алды да, анан жыттады.

X

Эртеси Хаджи-мурат Воронцовго келгенде княздын элди кабыл 
алуучу їйї кишиге жык толгон эле. мында ордендерин тагынып, 
толук формасын кийген кечээ кїнкї тик мурут генерал жана полктун 
азык-тїлїктєрїн ыксыз жок кылгандыгы їчїн сотко тартылууга 

1 мына ушул ийгиликтер сиздин аркаўыз менен (франц.)
2 ал крепосттун коменданты менен бир аз нааразылашып калыптыр. Семендуку 

бир аз терсирээк. кайырдуу иштин баары жакшы.

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ
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ылайык полктун командири жана доктор андреевский тарабынан 
камкордук кылынган арак сатууну башкарган, эми контрактыны 
кайрадан жаўыртуу аракетинде болгон армян байы бар эле. мындан 
тышкары да бїт кара кийим кийген, кїйєєсї єлїп кайгы тарткан 
офицердин аялы да бар болучу. ал балдарын казынанын эсебинен 
окууга берїїгє орун сурап, же пенсия алмак болуп келген эле. Бу-
лардын ичинде жоюлган чиркєєгє тиешелїї жерлерди єзїнє сурап 
келген, дєєлєтїнєн айрылган, бирок сонун грузин костюмун кийген 
грузин князы да болду. тигилерден башка кавказды кандай жеўип 
алуунун жаўы долбоорун тїзгєн бир кучак кагазын кучактап пристав 
отурат. Їйїнє кайтып барып, мен княздын їйїндє болдум деп мак-
танууга гана келген дагы бир хан да бар.

Бардыгы кезекти кїтїп жатышты. ак жуумал, сулуу жаш адъю-
тант кїтїп турган элди бирден киргизе баштады.

кайкайып, сылтып басып Хаджи-мурат кабыл алуучу їйгє 
киргенде отургандардын баары аган назар салды. ал туш-тараптан 
шыбырап, анын атын айтып жаткан їндєрдї да укту.

Хаджи-мурат жакасына ичке кїмїш чапкан кїрєў бешмант, 
узун ак черкаска, бутунда кара кепич жана мээлей сыяктуу чапта-
шып калган маасы кийген эле. Башына папак кийип, анын їстїнє 
селде оронгон болучу. Бул селде їчїн ахмет хандын чагымы боюнча 
генерал клюгенау тарабынан камалып жана анын Шамилге єтїп 
кетишине дагы ушул селде себепкер болгон. Хаджи-мурат бир буту 
экинчи бутуна караганда кыска болгондуктан жалтыраган баркыт-
тын їстїндє сылтып тез басып келе жатты. Ошондуктан ичке сым-
баттуу денеси теўселгенсип кєрїндї. ал эки жактагы адамдарды 
кєзїнє илбегендей болуп, анын балбылдаган кєзї шашпай алды жак-
ты карады. Сулуу адъютант Хаджи-мурат менен учурашып, князга 
кабар бергенче отура туруўуз, деп єтїндї. Хаджи-мурат отурбастан 
канжарын колу менен кармап, аягын жазып, їйдїн ичиндегилердин 
бардыгын теўине албаган тїр менен карап турду.

тилмеч князь тарханов Хаджи-муратка келип сїйлєшє кетти. 
Хаджи-мурат кєўїлсїз бат-бат жооп бере баштады. кабинеттен 
приставдын їстїнєн арызданган кумык князы чыккандан кийин, 
адъютант Хаджи-муратты чакырып, аны кабинеттин эшигинин 
алдына ээрчитип келди да, кабинетке киргизип жиберди.

Воронцов столдун жанында тике туруп Хаджи-муратты кабыл 
алды. Башкы командачынын карыган куба бети кечээ кїнкїдєй 
кїлмїўдєп турбаса да, сїрдїї жана салтанаттуу эле.

Єтє чоў стол коюлган, чоў терезелерине жашыл парда тарткан 
бєлмєгє Хаджи-мурат кирип келип, єзїнїн кєп чоў эмес кїнгє 
кїйгєн колун кєкїрєгїндєгї ак черкеске кайчылашкан жерине 
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такап туруп єзї жакшы билген кумык тилинде шашпай адеп менен 
сїйлєй баштады.

– Улуу падышага жана сизге єзїмдї єткєзїп берем. ак падышага 
бир кашык каным калганча ак кызмат кылууга убадамды беремин, 
силердин жана менин душманым болгон Шамил менен болгон урушта 
пайдам тиет деп ойлоймун.

Воронцов тилмечтин сєзїн угуп, Хаджи-муратка тигиле карады 
эле Хаджи-мурат да Воронцовдун жїзїнєн кєзїн албай карап турду.

Бул эки кишинин кєзї бири-бирине кайчылашты. тилмеч айтпа-
ган, айтууга сєз жетпеген кєп нерселер алардын кєз караштарынан 
баяндалып турду. алар їнсїз эле бардык чындыкты бири-бирине 
айтып жатышкандай кєрїндї. Воронцовдун кєзї Хаджи-мураттын 
бир сєзїнє да ишенбегендигин, бардык оруска дайыма каршы экен-
дигин жана ал азыр айласыздан гана падышага баш ийип турганды-
гын кєрсєтїп турду. Хаджи-мурат муну тїшїнїїчї, бирок єзїнїн 
берилгендигине князды ишендирди. Хаджи-мураттын кєзїнєн бул 
абышка согуш жєнїндє ойлонгондон кєрєкчє єлїм жєнїндє ойлосочу 
деп, бирок ошондой болсо да бул кары тїлкїдєй куу, муну менен этият 
болуш керек дегени байкалып турду. Воронцов муну тїшїнсє да со-
гуштун жеўиштїї болушу їчїн Хаджи-мурат пайдалуу деп чечти.

Биздин падыша канчалык кїчтїї болсо, ошондой эле ырайымдуу, 
балким, мен сурасам аны кечирер, кызматка алар, сен ушуну аган 
айткын, – деди князь Воронцов тилмечке (ал жаш офицерлерди ар 
дайым сен деп сїйлєчї). анан Хаджи-муратка карап: – айттыўбы? 
– деди тилмечке. – Улуу падышадан чечим алгыча мен аны єзїмє 
урматтап кабыл аламын жана анын бул жерде болгон убактысын 
мыктылап єткєрїїгє тырышамын – деди.

Хаджи-мурат кайрадан колун кєкїрєгїнє алып, эмнегедир бир 
нерселерди кызуу сїйлєй баштады.

– мурда 39-жылы аварияны бийлеп турганда мен орустарга ак 
кызмат кылдым. Эгерде менин душманым ахметхан менин кєзїмдї 
жоготмок їчїн генерал клюгенауга ушактап чагыштырбаганда, мен 
орустарга кызмат кылуудан баш тартпайт элем, – деди Хаджи-мурат. 
аны котормочу айтып берди.

– Билем, билем, – деди Воронцов (билсе да ал алда качан унутуп 
калган). –Билемин, – деди да, ал отуруп жатып, їйдїн керегесинин 
жанындагы тактаны кєрсєтїп, Хаджи-муратты отур дегендей иша-
рат кылды.

Бирок Хаджи-мурат мындай улук кишинин алдында отуруудан 
ийменгенин билгизип далдайган чоў ийнин куушуруп белги берип, 
отурганы жок.
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тилмечке кайрылып:
– Шамил да, ахметхан да менин душманым, ахметхан єлїп ка-

лып, мен андан кегимди алалбай калдым. Бирок Шамил али тирїї. 
мен Шамилден кегимди алмайынча єлбєймїн – деп тиштенип, ка-
багын карыш салды.

– Ооба, ооба, билем, ал Шамилден єчїн кантип алат болду экен? 
Олтурсун деп айтчы ага, – деди Воронцов тилмечке.

Хаджи-мурат мурункусундай эле олтуруудан баш тартып берил-
ген суроого: Шамилди жоготууга жардам бериш їчїн, орустарга 
чыктым деп жооп берди.

– жакшы, жакшы, – деди Воронцов. – Бул жєнїндє анын кандай 
ойлогон ою бар экен? Отур, отур.

Хаджи-мурат отурду да, ага аскер берип, лезгин чегине жиберсе, 
бїт дагстанды Шамилге каршы сєзсїз кєтєрєрїн, ошондо Шамил 
туруштук бере албай тургандыгын айтты.

– Бул жакшы. Бул мїмкїн, – деди Воронцов, – ойлонуп кєрєйїн.
тилмеч Воронцовдун айтканын Хаджи-муратка которуп берди. 

Хаджи-мурат ойлонуп калды.
– Сен сардарга айтчы, – деди дагы. – менин їй-бїлєм душманым-

дын колунда, менин катын-балам анда жатканда мен колу, бутум 
байлануу бечелмин. кызмат кыла албаймын. мен Шамилге тїздєн-
тїз каршы чыксам, Шамил энемди, аялымды, балдарымды єлтїрїп 
коёт. князь оболу колго тїшкєн кишилер менен їй-бїлємдї айырбаш 
кылып, менин катын-баламды ажыратып алып берсин. мен ошондо 
же єлєрмїн, же Шамилди жок кылам, – деди Хаджи-мурат.

– жакшы, жакшы муну да ойлоштуралы. Эми штабдын началь-
нигине барып, єзїнїн ал-абалын, ойлогон оюн толук тїшїндїрсїн, 
– деди Воронцов.

Хаджи-мурат менен Воронцовдун биринчи жолугушуусу мына 
ушундай бїттї.

Ошол эле кїнї кечинде, чыгыш элдеринин тїспєлїндє жаўыдан 
кооздолгон театрда италия операсы жїрїп жатты. князь Воронцов 
єз ложасында отурган кезде, партерде селде чалынып, аксай баскан 
Хаджи-мураттын белгилїї фигурасы кєрїндї.

аган бекитилип берилген Воронцовдун адъютанты лорис-
меликов менен бирге кирип, биринчи катардан орун алды. таўыркап 
таў калмак тїгїл эчтеме кєрбєгєндєй, эчтеме укпагандай болуп, кїн 
чыгыштын мїнєзї менен биринчи акт бїткїчєктї, Хаджи-мурат 
жайбаракат оюн кєрїїчїлєрдї карап ордунан турду да, алардын 
кєўїлїн єзїнє буруп, залдан чыгып кетти.

Эртеси дїйшємбї эле, бул кїнї Воронцовдун їйїндє дайыма кече 
болуп туруучу. кеў, єтє жарык залда кышкы бакка далдаланган му-
зыка ойноп жатты. колу, мойнун, тєшїн жыўалач ачып таштаган 
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жаш жана орто жаштагы аялдар жаркыраган мундир кийген эр-
кектердин кучагында чарк айланып бийлеп жатышты. тамак-ашка 
толгон буфеттен кызыл бешмантчан, буттарында байпак, сандал 
кийген лакейлер шампанский куюп, аялдарга конфет алып келип 
берип жатышты.

Орто жашап калганына карабастан «сардардын» аялы сїйкїмдїї 
жылмайып коноктордун арасында жїрєт. ал кечээ театрдагыдай 
эле конокторго кєўїлкоштук менен карап турган Хаджи-муратка 
тилмеч аркылуу бир эки жылуу сєз айтты. Бул аялдын артынан 
ээрчий Хаджи-муратка баягы мойну, колу ачылган аялдар келип, 
андан эч кандай ийменишпестен бул кєргєндєрї ага жакты бекен деп 
сурашты. ийнине алтын эполет жана аксельбант тагынган, мойнуна 
ак крест, ийнине ак лента илген Воронцовдун єзї да келип, кєрїп 
тургандарынын баары сєзсїз жаккандыр деген ой менен тигилердей 
эле Хаджи-мураттан сурады.

Хаджи-мурат бардыгына жакшы же жаман деп баа бербестен, 
бул алардын жеринде жок экендигин айтты.

Хаджи-мурат ушул жерде балдарын, їй-бїлєсїн куткарып алуу 
тууралуу Воронцов менен сїйлєшєйїн деп ой кылды эле, князь 
укмаксан болуп анын жанынан бурулуп кетти. лорис-меликов 
бул жайда иш жєнїндє сїйлєшїї ыксыз экендигин кийин Хаджи-
муратка тїшїндїрдї.

Саат он бирди соккон кезде Хаджи-мурат марья Васильевнанын 
сыйга берген сааты боюнча убакытты текшерип, эми кетїїгє болобу деп 
лорис-меликовдон сурады. лорис-меликов кетїїгє мїмкїн экендигин, 
бирок калып калганы жакшы болорун айтты. Хаджи-мурат буган 
карабастан балда калган жок. анын карамагына бекитилип берилген 
фаэтонго тїшїп, атайы єзїнє даярдалган їйгє жєнєп кетти.

XI

Хаджи-мурат тифлиске келгенинин бешинчи кїнї башкы ко-
мандачынын тапшыруусу боюнча Воронцовдун адъютанты лорис-
меликов ага келди.

Хаджи-мурат кадимки єзїнїн дипломаттык адептїїлїгї менен 
таазим кылып, колун кєкїрєгїнє коюп:

– Башым да, колум да сардарга кызмат кылууга даяр, – деп айта 
салды. – Буюруўуз, – деп ал жылмайып лорис-меликовду тике 
карады.

лорис-меликов столдун жанында турган креслого барып отурду. 
Хаджи-мурат анын маўдайындагы жапыс тактага отуруп, колун 
тизесине таянып, башын кыйшайтып, лорис-меликовдун айткан-
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дарына ынтаа коюп угуп отурду. татар тилин жакшы билген лорис-
меликов Хаджи-мураттын башынан єткєзгєндєрїн билсе дагы князь 
анын єз оозунан бїт тарыхын угууну каалагандыгын айтты.

– Сен айта бер, мен жазып алайын. анан орус тилине которомун. 
князь аны падышага жиберет, – деди лорис-меликов.

Хаджи-мурат бул жолу да унчукпай отурду. (ал бирєє сїйлєп жат-
канда анын сєзїн бєлїїчї эмес. киши сїйлєп болгон соў да сїйлєп 
жаткан дагы бир жаўы нерселерди айтар бекен деп кїтїп туруучу.) 
анан башын жогору кєтєрїп, папагын арт жагына жылдырып, 
марья Васильевнанын кєўїлїнє жаккан мурунку балача кїлкїсї 
менен жылмайып кїлдї.

– жарайт, – деп, анын тарыхын падыша окуйт деген ой мененби, 
жактыргандай жооп берди.

– Шашпай башынан аягына чейип баарын айткын, – деди лорис-
меликов чєнтєгїнєн жазуу дептерин алып жатып.

– жарайт, бирок айта тургандар єтє эле кєп, кєп нерсени башыман 
єткєрдїм, – деди Хаджи-мурат.

– Бїгїн бїтпєсєў эртеў айтып бїткєрєєрсїў, – деди лорис-
меликов.

– Башынан баштайбызбы?
– Ооба, башынан кайда туулдуў, кайда турдуў?
Хаджи-мурат башын тємєн салып, кєпкє чейин ойлонуп отурду, 

анан тактада жаткан чыбыкты алып канжарынын жанынан алтын 
менен капталган пилдин сєєгїнєн кєк сабы бар устарадай курч болот 
бычагын чыгарып, чыбыкты жонуп отуруп аўгемени баштады.

– жазгын: биздин тоолук элдер айткандай эшектин башындай бол-
гон цельмес деген кичинекей айылда туулдум. Бизден эки бута атым 
Хунзах деген айылда хандар жашашты. Биздин їй-бїлєбїз алар 
менен жакын эле. менин энем Осман деген улуу баласын тєрєгєндє 
хандын улуу баласы абунунцал ханды, андан кийин хандын экинчи 
баласы Умма ханды эмчегин эмизип асырап єстїрдї. Бирок ошондо 
менин экинчи бир тууганым ахмет єлдї. мен туулганда ханыша 
кенже уулу Булач ханды да тєрєдї. Ошондо менин энем эми хандын 
баласын асырабаймын деп кєшєєрїп болбой коёт. атам асыра десе 
да энем: «Єз баламды єлтїрємбї? Барбаймын» – деп болбоду. анда 
ачуусу чукул атам энеме канжар шилтейт. арачачы кишилер келип 
ажыратып албаса, ал энемди єлтїрїп коймок экен. Ошентип мени 
энем ажалдан куткарып калган.

кийинчерээк энем бул жєнїндє ыр чыгарган эле...
муну айтпаса да болор дейм?
– жок, баарын айт? – деди лорис-меликов.
Хаджи-мурат ойлонуп калды. анын кєз алдына энеси элестеди. 
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аны энеси їйдїн їстїндє єзї менен бирге тєшєккє жаткырып, тон 
менен жаап, кымтып кысып орогону, энесинин кабыргасындагы 
жаранын тагын кєрсєткїн деп сурагандары эсине тїштї. Хаджи-
мурат башын силкип алды да:

– Ооба, ошентип энем бирєєнїн баласын асыраганга кєнгєн жок. 
Ханыша баласын асыратууга башка аялды алды. Ошентсе да ал ме-
нин энемди сїйгєнїн койгон жок. Энем бизди хандын сарайына алып 
баруучу, биз хандын балдары менен ойноочу элек жана ханыша да 
бизди жакшы кєрїчї. Хандын їч уулу бар болучу. менин агам Осман 
менен эмчектеш абунунцал хан, менин агам деп аталуучу Умма хан 
жана Шамил кыядан тїртїп жиберип єлтїргєн эў кенжеси Булач 
хан эле. Бул тууралуу да кийин айтам. мен он бешке келген кезде 
айылдарды мюриддер аралай баштады. алар жыгач кылыч менен 
ташты чартылдатып чапкылашып: «мусулмандар, газаватка» – деп 
кыйкырышчу, чечендердин бардыгы мюриддерге єтїштї жана авар-
лыктар да аларга кошула башташты. анда мен хандын сарайында 
туруучу элем. мен хандын бир тууганы болгондуктан эмне кааласам 
ошонун баарысын кылып жїрдїм жана байыдым. менин атым да, 
курал жабдыгым да, акчам да бар эле. Эмне кылсам колу-жолум 
бош, ойдогуну кылдым, оюмда эч нерсе жок жїрє бердим. Ошентип 
кази-мулланы єлтїрїп, анын ордун гамзат баскыча жашадым. гам-
зат эгерде газаватты кабыл албаса Хунзахты чабамын деп хандарга 
элчилеп жиберди. Эми кєп нерселерди ойлоого туура келди. Хандар 
орустардан да жана газаватты кабыл алуудан да коркушчу; ошондо 
ханша экинчи баласы Умма хан менен мени гамзатка каршы кємєк 
суратып тифлистеги орустун башкы начальнигине жиберди. ал 
кезде башкы начальник барон Розен эле. ал Умма ханды да, мени 
да кабыл албады.

ал кємєк беремин деди да, бербеди. Бардык болгону анын офи-
церлери биздикине кїндє келип Умма хан менен карта ойношот. 
алар ага арак-шарап берип, мас кылып, жаман жерлерге алпарып, 
анын жанында болгондорунун баарысын утуп алышты. анын дене-
си єгїздєй кїчтїї, арстандай эр, ички сапаты суудай бош неме эле. 
Эгерде мен аны алып кетпесем акыркы аттарын, каруу-жарагын да 
уттуруп жибермек. тифлистен кайтып келгенден кийин менин оюм 
єзгєрдї, ханышаны жана жаш жандарды газаватты кабыл алууга 
їгїттєдїм.

– Эмнеге оюў єзгєрдї? – деп сурады лорис-меликов. – Орустар 
кєўїлїўє жаккан жокпу?

Хаджи-мурат бир аз унчукпай калды.
– Ооба, мага жакпай калды,– деп чечкин сїйлєдї да, кєзїн жум-

ду.– газаватты кабыл алуунун дагы бир себептери болду.
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– Эмне себеп?
– цельместин жанында хан экєєбїз їч мюрид менен кездешип 

калдык. Экєє качып кутулуп кетти. Їчїнчїсїн мен пистолет менен 
атып єлтїрдїм. качан мен анын каруу-жарагын алайын деп жа-
кындап барганда, ал али тирїї экен. ал мени карады да: «Сен мени 
єлтїрдїў, мага жакшы болду. ал эми сен мусулмансыў, жашсыў 
жана кїчтїїсїў. газаватты кабыл алгын, кудайдын амири ушун-
дай» – деди.

– Сен ошентип газаватты кабыл алдыўбы?
– жок, ойлоно баштадым, – деди да, Хаджи-мурат аўгемесин 

уланта баштады:
– гамзат Хунзахка жакындаганда биз газаватты кабыл алууга 

макулбуз, бирок кандай газаватты орундай тургандыгын їйрєтє 
турган окумуштуу киши жиберсин деп карыялардан айттырдык. 
гамзат аксакалдардын мурутун кырып, мурдун кєсєп чїлїк єткєзїп 
кайра жибергиле деди. Эгерде ханыша кенже баласын аманатка 
бере турган болсо, бизге газаватты тарата турган шайыхты гамзат 
жиберїїгє даяр экенин абышкалар айтып келишти. Ханыша бул 
газаватка ишенип, Булач ханды жиберди. гамзат Булач ханды жак-
шы кабыл алды да, калган агалары бизге келсин деп, атайы киши 
жиберди. атам хандардын атасына кандай кызмат кылса, мен да 
ошондой кызмат кылам деп гамзат дагы айттырды. Єз эрки менен 
жашаган аялдардай эле  ханыша да акылсыз, терс кыял аял эле. ал 
эки баласын теў жиберїїдєн коркуп жалгыз гана Умма ханды жи-
берди. мен аны менен бирге бардым. Бизди мюриддер бир чакырым 
жерден ат оюн ойнотуп, мылтык атып, ыр ырдашып, урмат менен то-
суп алышты. Биз жакындай бергенде чатырдан гамзат чыгып Умма 
хандын їзєўгїсїнєн алып, хан катары тосуп алды да: «мен силердин 
їй-бїлєўєргє эч кандай жамандык кылганым жок жана кылбай-
мын да. Силерден єтїнєрїм мени єлтїрбєгїлє жана элди газаватка 
тартуума тоскоол кылбагыла. менин атам силердин кызматта эле, 
мен да бїт аскерим менен силерге кызмат кыламын. мени їйїўєргє 
тургузгула. мен силерге єзїмдїн кеўешим менен жардам беремин, 
анан єзїўєр эмне кааласаўар ошону иштей бергиле» – деди. Умма 
хан сєзгє чоркок жан эле. ал эмне айтарын билбей, їн жок турду. 
анда мен «эгер ошондой болсо гамзат Хунзахка барсын дедим. Ха-
ныша менен хан аны урмат мепен тосуп алат». Бирок мени сєзїмдїн 
аягына чыгартышпады. мына ошондо мен биринчи жолу Шамил 
менен беттештим. ал ыймамдын жанында турган эле.

«Сенден сурап жатканы жок, хандан сурап жатат», – деди Шамил 
мага карап.
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мен унчукпай калдым. гамзат Умма ханды чатырга киргизди. 
анан гамзат мени чакырып, єзїнїн элчилери менен Хунзахка жи-
берди.

мен жєнєп кеттим. келген элчилер ханышадан гамзатка улуу 
баласын да жиберїїнї сурашты. Ошондо мен чыккынчылык болуп 
жатканын байкадым да ханышага уулуўду жибербегин дедим. Бирок 
жумурткада тїк болбогон сыяктуу аялдын да акылы ошондой жок 
эмеспи, ханыша гамзаттын айттырган сєзїнє ишенип баласын бар-
гын деди. абунунцалдын баргысы келбеди. аарыдай оорута чага тур-
ган жерди билїїчї ханыша «Балким, сен андан коркорсуў» – деди. 
абунунцал хан кызарып кетти да, энеси менен экинчи сїйлєшпєй, 
аттарды токууга буюрду. мен аны менен бирге жєнєдїм. гамзат 
бизди Умма хандан да артык кылып урматтап тосуп калды. Эки бута 
атым жерден тоонун тїбїнєн бизди гамзат єзї тосуп чыкты. анын 
артынан белгиси бар нєкєрлєрї ээрчип, «ля илляха иль аллалап» ыр-
дашып, ат ойнотуп, мылтык атып келе жатышты. Биз лагерге келип 
жеткенде гамзат ханды чатырга киргизди, мен аттардын жанында 
калдым. мен тоонун тїбїндє турганымда гамзаттын чатырынан 
мылтык атыла баштады. мен чуркап чатырга жеттим. Умма хан 
кємкєрєсїнєн канга боёлуп жатыптыр. абунунцал болсо мюриддер 
менен чабышып жаткан экен. анын бир жак жаагын шылый чаап 
таштаптыр, салбырап жїрєт. Бирок ал сол колу менен салбыраган 
жаагын басып, оў колундагы канжар менен ага жакындап келген-
дердин баарын чаап таштап, экинчисин качырганда мюриддер аны 
аткылай баштады. ал оўкосунан кетти.

Хаджи-мурат токтой калды. анын кїйгєн бети буурул болуп 
кызарып, кєзї канга толду. 

 Ошондо маган коркуу пайда болду да, мен качып кеттим.
 Ошондойбу? – деди лорис-меликов. мен сени эч качан эч нерседен 

коркпогон адам го деп ойлодум эле.
 Ошондон кийин коркконум жок. Ошондон бери ар дайым ошол 

коркконумду эске тїшїрїп, коркууну такыр койдум.

XII

– Эми болду. намаз окуюн, – деп Хаджи-мурат ички тєш 
чєнтєгїнєн Воронцовдун сыйлыкка берген саатын алып, бармагы 
менен пружинасын басып, башын кыйшайтып, балача жылмайып 
уга баштады. Саат он экини жана да бир чейректи какты.

– кунак Воронцов пешкеш, – деди ал жылмайып. – жакшы киши.
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– жакшы киши, – деди лорис-меликов. – Сааты да жакшы, мен 
кїтє турайын, намазыўды оку.

– якшы, макул, –деди да, Хаджи-мурат уктай турган бєлмєгє 
кирип кетти.

лорис-меликов жалгыз калып, Хаджи-мураттан уккандарынын 
эў керектїїлєрїн дептерине жазып, анан папирос тартты да бєлмєдє 
ары-бери баса баштады. жатак їйїнїн каршысындагы бєлмєнїн 
эшигине келип, лорис-меликов татарча тез сїйлєп жаткан киши-
лердин табышын укту. ал сїйлєшїп жаткандар Хаджи-мураттын 
мюриддери экенин биле коюп, лорис-меликов эшикти ачып, алар-
дын їстїнє кирип барды.

Бєлмєнїн ичи тоолуктар менен ар дайым бирге боло турган ыш-
талуу тондун кычкыл жытына толгон эле, жыртык майлуу бешмант 
кийген кыйшык кєздїї эжигей сары гамзало жерге салынган бур-
канын їстїндє бирдеме тїйїп отурду.

ал эмнегедир бир нерсени кардыккан їнї менен кызуу сїйлєп 
жатты. Бирок гамзало сєзїн токтотуп, кєўїлїн эч кимге бурбай 
єз ишин уланта берди. тишин ырсыйтып, кашы жок кара кєзїн 
жалжылдатып кїлїмсїрєп хан магома анын маўдайында олту-
руп, тигинин сєзїн жактай сїйлєп жатты. Балбан билегин тїрїп, 
сулуу Элдар мыкка илинген ээрдин басмайылын сїртїїдє. Хаджи-
мураттын чарбасын тейлеген башкы кызматкери Ханефи їйдє жок 
эле. ал ашканада тамак бышырып жаткан болучу. лорис-меликов 
алар менен учурашып: 

– Эмне жєнїндє талашып жаттыўар, – деп сурады.
Хан магома лориске колун берип жатып: 
– тигил Шамилди окумуштуу, ыйык адам, эр жигит деп эле мак-

тайт. ал Шамилден ажырап кетсе да ар дайым эле аны мактайт. Єзї 
андан качып чыгат да анын эмнесин мактайт, – деп кєзїн нурлантып, 
тишин ырсыйтып жооп берди.

– аны сен чын олуя деп билесиўби? – деди лорис-меликов.
– Олуя болбосо, аны журт тыўшайбы – деди гамзало.
– Шамил олуя эмес, мансур олуя болгон, ал чыныгы олуя болгон. 

ал имам кезинде журттун баары азыркыдай эмес башкача болучу. 
ал айылды кыдырып турганда, эл алдынан тосуп, анын чапанынын 
єўїрїн єєп, кїнєємдї кеч деп жалдырап, эми жаман иш кылбаймын 
деп ант берїїчї. ал кезде кишилердин баары олуялардай жашоочу: 
тамеки тартып, арак иччї эмес, баары бирине бири кечиримдїї 
болушуп, ал эмес кунду дагы кечирїїчї. Эгер ал кезде бирєє акча 
же буюм тапса жыгачка байлап тогуз жолдун тоомуна калтырып 
кетишїїчї. ал кезде азыркыдай эмес, кудайдын элге мээрими тийип, 
элдин жолун ачуучу деп абышкалар айтышат – деди хан магома.
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– азыр да тоодо ичишпейт, тамеки тартышпайт, – деди гамзало.
– Сенин Шамилиў ламорой, – деди хан магома лорис-меликовга 

кєзїн кысып. «ламорой» тоолуктардын жаман кєргєн аты эле.
ламорой – тоолук. тоодо бїркїттєр жашайт, – деп гамзало жооп 

берди.
Єзї менен айтышып жаткандын жоктон тапкандай жообуна ку-

банып, хан магома оозун ырсайтып: 
–азаматсыў! таамай айттыў, – деди.
ал лорис-меликовдун колундагы кїмїш тамеки салгычты кєрє 

коюп, тамеки сурады. лорис-меликов аларга тамеки тартууга тыюу 
салынган эмеспи дегенде, хан магома бир кєзїн кысып, башын 
ийкеп Хаджи-мураттын уктоочу бєлмєсїн кєрсєтїп, тиги кєрбєсє 
болду дегендей кылып, ошол замат эле илеп тартпай тїтїн чыгарып, 
кызыл эриндерин бїлкїлдєтїп тамеки тарта баштады.

– Бул жакшы эмес – деп гамзало бєлмєдєн чыгып кетти. анын 
артынан хан магома кєзїн кысты да, аган тїтїндї їйлєп, жибек беш-
мант, ак папакты кайдан сатып алууга болот деп лорис-меликовдон 
сурады. 

– Сенин ушунчалык акчаў кєппї?
– Бар, жетишет –деп, хан магома кєзїн кысты.
Сулуу Элдар єзїнїн сулуу башын лорис-меликовго буруп:
– Сен анын акчаны кайдан тапканын сурачы, – деди.
– а, утуп алдым – деп хан магома тез сїйлєй баштады. – кечээ 

тифлисти кыдырып жїрїп, тыйын ыргытып ойноп жаткан бир топ 
орус, армяндарга кезиктим. Байге кєп, їч сом алтын, кєп кїмїш 
акча экен. мен оюнду дароо биле коюп, чєнтєгїмдєгї жез акчаларды 
шылдыратып элге аралаштым да, барлыгына саялы дедим.

– кандайча баарына? Сенин анчалык кєп акчаў бар беле? – деди 
лорис-меликов.

– менин бар акчам он эки гана тыйын болуучу – деп тишин ар-
сыйтып хан магома кїлдї.

– Эгер сен уттуруп жиберсеў эмне болмоксуў?
– ал мына бучу, – деп хан магома пистолетин кєрсєттї.
– Уттурсаў берет белеў?
– Эмнеге бермек элем, качып кетмекмин, кимдир бирєє кармай-

мын десе сєзсїз єлтїрмєкмїн. Ошентип иш бїтмєк.
– Ошентип утуп алдыўбы?
– Ооба. Баарын шыпырып алып жєнєп кеттим. лорис-меликов хан 

магома менен Элдардын жїрїш-турушун,кыял-жоругун, алардын 
кандай киши экендигин жакшы билїїчї: хан магома оюн-кїлкїдєн 
баш тартпаган, ашып-ташкан кїч-кубатын кайда жумшоону билбеген, 
шайыр мїнєз, єзїнїн ємїрї жана башкалардын ємїрї менен ойногон, 
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мына ошол ємїр менен ойноонун натыйжасында орустарга кошулган, 
ошондой эле ємїр менен ойноонун кесепетинен эртеў, Шамилге кайра 
єтїп кетїїгє даяр болгон жигиттердин бири эле.

Элдар болсо єзїнїн шакиртине толук берилген сабырдуу, кїчтїї 
жана кайраттуу жигит эле. лорис меликовго эжигей сары гамзало 
гана тїшїнїксїз табышмак болуп кєрїндї. Бул Шамилге толук 
берилип, орус болгондун баарын жек кєргєн адам эле. Ошондуктан, 
анын орустарга эмне себептен чыкканын лорис-меликов тїшїнє ал-
бады. Хаджи-мураттын орустарга чыгышы жана анын Шамил менен 
касташуусу айткан аўгемелери калп, биздин аскерлерибиздин начар 
жерлерин байкап алып тоого кайра качып барып, орустардын начар 
жерлерине сокку урууга кылган Хаджи-мураттын амалы деген орус 
улуктарынын арасында таралган пикир лорис-меликовдун эсине 
тїштї. «Хаджи-мураттын єзї да бирєєгє сыр бербей, єзїнїн оюн 
ичине катат. Бирок бул болсо єзїнїн жек кєрїїсїн жашырбайт» – 
деп лорис-меликов ойлонду.

лорис-меликов гамзало менен сїйлєшїїгє аракет кылды да: 
– Бул жерде саган кєўїлсїз эмеспи – деп сурады. ал єзїнїн кылып 

жаткан ишин токтотпой, кєзїнїн кыйыгы менен лорис-меликовду 
карап, кырылдап кош кєўїл сыяктуу:

– жок, кєўїлдїї эле, – деп жооп берди.
Башка суроолорго да мына ушундайча жооп кайтарды.
лорис-меликов нєкєрлєрдїн тєртїнчї бєлмєсїндє олтурганда 

мойну-башын, дїкїйгєн кєкїрєгїн чєп каптагандай жїн баскан, 
Хаджи-мураттын тєртїнчї мюриди аварлык Ханефи кирди. Бул 
иштеп жїргєн ишинен башка менен иши жок, Элдар сыяктуу ко-
жоюнуна їнсїз баш ийген олбурлуу кызматчы эле.

ал нєкєрлєрдїн їйїнє кїрїч алууга келгенде лорис-меликов аны 
токтотуп, анын кайдан экенин, кєптєн бери Хаджи-мурат менен 
биргеби, ошону сурай баштады.

– Беш жылдан бери биргебиз, экєєбїз бир айылданбыз, менин 
атам анын агасын єлтїргєн, ошол себептїї алар мени єлтїрмєк бо-
лушкан, ошондо мени бир тууган кылып алгын деп сурадым, – деп, 
Ханефи жооп берди.

– Сени ини кылып алганы кандай? – деди.
– мен эки ай бою тырмагымды, чачымды алдырбай жїрїп, алар-

дыкына келдим. мени Хаджи-мураттын энеси Патиматтын їстїнє 
киргизди. Патимат мага эмчегин берип, мени єзїнє бала кылып 
алды. Ошентип, мен Хаджи-мураттын иниси болуп калдым. 

кошуна бєлмєдєн Хаджи-мураттын їнї угулду. Элдар ошол замат 
кожоюнунун чакырыгын угуп, колун аарчып, арыш салып адымдап 
конок їйїнє кирип кетти.
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– Чакырып жатат? – деди кайта келип. 
лорис-меликов хан магомага дагы бир папирос берип, конок 

їйїнє жєнєдї.

XIII

лорис-меликов конок їйїнє киргенде Хаджи-мурат кубанган 
тїр менен аны каршы алды.

– Эмесе баштайбызбы, – деди тактага отура кетип.
– Сєзсїз, – деди лорис-меликов. – мен сенин нєкєрлєрїўє кирип, 

алар менен сїйлєштїм. Бирєє абдан шайыр киши экен, – деп лорис-
меликов кошумчалады.

– Ооба, хан магома жеўил адам,– деди Хаджи-мурат.
– тиги жаш, сулуу жигит маган жагып калды.
– а, Элдарбы? ал жаш, бирок таштан бек, болоттон курч, – деди 

Хаджи-мурат.
Экєє теў унчукпай калды.
– дагы узартайынбы?
– Ооба, ооба.
мен хандарды кандайча кылып єлтїргєнїн айттым. аларды 

єлтїргєндєн кийин гамзат Хунзахка келип, хандын сарайына жай-
лашты. жалгыз гана хандардын энеси ханыша калган болучу. гамзат 
аны єзїнє чакыртты, ошондо ханыша гамзатты сєгє баштады. ал 
мюриди акселдерге кєзїн кысып койгондо, тиги артынан келип, 
ханышаны бычак менен сайып єлтїрдї.

– ал эмне їчїн єлтїрдї? – деп лорис меликов сурады.
– антпегенде кантет: алдыўкы бутуў менен босогону аттасаў, 

арткы бутуў менен аттайсыў да. Хандын бїтїн тукумун курутуу 
керек эле. аларды ошондой кылды. Шамил хандын кенже уулун 
жардан тїртїп єлтїрдї. Бїткїл авария гамзатка баш ийди. Биз 
бир тууганым экєєбїз гана аларга баш ийбедик. Бизге хандардын 
єлїмї їчїн гамзаттан кун алышыбыз керек эле. Биз сыртыбыздан 
баш ийимиш болуп, ичибизден кантип кун алууну ойлодук. Биз чоў 
атабыз менен акылдашып, гамзат сарайдан чыкканда капысынан 
єлтїрєлї деп кеўештик. кимдир бирєє биздин сєзїбїздї тыўшап 
туруп, гамзатка жеткизиптир. ал чоў атамды чакыртып алып: 
«Байкагын, эгерде сенин неберелериўдин мага ор казып жїргєнї 
чын болсо, сен алар менен бирге даргага тартыласыў. мен кудайдын 
ишин иштеп жїрєм. мага тоскоолдук кылууга болбойт, мына ушул 
эсиўде болсун» – деп айтыптыр. Чоў атабыз їйгє келип, укканын 
бизге айтты. Ошондо биз кїтпєйлїк дедик да айттын биринчи кїнї 
мечиттен ойлогонду ишке ашыралы дедик. жолдошторубуз убаданы 
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танып артка чегинди. Биз агабыз Осман экєєбїз гана калдык. Эл ме-
читке чогулгандан кийин, биз экиден пистолет алып мечитке бардык. 
гамзат отуз мюриди менен мечитке кирди. Бардыгы кылычтарын 
сууруп, гамзатты тегеректеп алышкан. канышанын башын кескен 
гамзаттын жакшы кєргєн мюриди аксельдер анын жанында келе 
жатты. ал бизди кєрє коюп: – Буркаўарды чечкиле – деп кыйкырды 
да маган жакындап келди. менин колумда канжар бар эле, мен аны 
єлтїрдїм да, гамзатка тап бердим. Бир тууганым Осман гамзатты 
пистолет менен атты. гамзаттын жаны чыга элек экен, канжары 
менен агамды качыра бергенде мен аны башка чаап єлтїрдїм. алар 
отуз киши, биз экєє элебиз. алар менин бир тууганым Османды 
єлтїрїштї, мен терезеден секирип качып чыгып кеттим. Эл гамзат-
тын єлгєнїн билген соў жапа тырмак кєтєрїлдї. анын мюриддери 
качышты. качпай калгандарын журт кырып таштады.

Хаджи-мурат токтоп калып оор кїрсїнїп алды.
– мунун баары эле жакшы болду эле, бирок арты жаманга айлан-

ды, – деп ал сєзїн улантты. – Шамил гамзаттын ордуна олтурду. ал 
аны менен бирге мени орустарга каршы кїрєшкїн деп маган элчи 
жиберди. Эгерде мен мындан баш тартсам Хунзахты талкалап, мени 
єлтїрєм деп каарын тєктї. мен сага барбаймын да, сени мында кел-
тирбеймин – дедим.

– Сен ага эмне їчїн барбадыў? – деди лорис-меликов.
Хаджи-мурат кабагын тїйдї да, ошол замат жооп бере койгон жок.
– Барууга болбойт эле, анткени Шамилде менин агам Османдын 

жана абунунцал хандын каны куну, кеги бар болучу. аны кан менен 
жуубай жан тынмак эмес эле. мен ага барбадым. генерал Роземаган 
офицердик чин берип, авариянын їстїнєн башкаруучу кылды. 
Баары жакшы эле, бирок Розен эў мурун авариянын башкаруучусу 
кылып, кази кумыктын ханы магомет мырзаны, андан кийин ахмет 
ханды койду. ахмет хан мени жаман кєрїчї, анткени єзїнїн бала-
сына хандын кызы Салтанетке куда тїштї. Бирок хандын кызын 
ага беришпеди. муну менден кєрїп, ал мени єлтїрмєк болуп єзїнїн 
нєкєрлєрїн жиберди. мен алардан качып чыктым. андан кийин 
солдаттарга отун бербегиле деп, аварларды азгырган Хаджи-мурат 
болучу, Хаджи-мурат селдени чалынды (мен азыр кийип жїргєн 
мына бул селде деп селдесин кєрсєттї), демек, Шамилге єтїп кетти 
деп генерал клюгенауга жаманаттады. генерал бул сєзгє ишенбеди 
жана мени жайыма койгула – деп буйрук берди. генерал тифлиске 
кеткен кезде, ахмет хан єз билгенин кылып, бир рота солдат менен 
келип мени кармап алып буту-колума кишен салып, замбирекке 
таўып таштады. 
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Ушундай абалда мени алты кїн кармап турду. жетинчи кїнї мени 
чечип, темир хан Шуруга алып барды. мылтыгын октогон кырк сол-
дат мени айдап бара жатышты. Эгер мен кача турган болсом, аткыла 
деп буйрук беришмек. мен муну билїїчїмїн. Биз моксохко жакын-
дай берген жерде, жалгыз аяк жол бар болучу. жолдун оў жагында 
элїї метрдей жар бар эле. мен солдаттын оў жагына єтїп, жардын 
їстїнє чыктым. Солдат мени токтотууга аракет кылды. Бирок мен 
жардан секирдим да, солдатты ала кеттим. Солдат жыгылган жер-
де эле єлдї, мен мына тирїї калдым. Башым жарылып, кабыргам, 
колу, бутум – бардыгы сынды. Эмгектейин десем эмгектей албадым, 
башым айланып, алым кетип кыйналгандан уктап калыпмын. Бир 
кезде їстї-башым суу болуп канга боёлуп жатыпмын. мени бир 
койчу кєрїп элди чакырып, кєтєрїп айылга алып келишти. Башым, 
кабыргам айыкты, бутумдун сыныгы да бїттї. Бирок моминтип кы-
ска болуп калды, – деп Хаджи-мурат ийри бутун сунду.

– Элге кызмат кылган жакшы эмеспи. Эл мени билип, мага келе 
башташты. мен айыгып целмеске кайта келдим. аварлыктар бизди 
мурункудай эле бийлегин деп сурашты. мен макул болдум, – деп 
Хаджи-мурат шашпай, дєєлєттїї сыймык менен сїйлєдї. 

Хаджи-мурат тез ордунан тура калды да папкадан эки саргарган 
кагаз алып лорис-меликовго берди. кагаз генерал клюгенаудан 
эле. лорис-меликов катты окуса, катта мындай деп жазылган экен. 

«Прапорщик Хаджи-мурат, сен мага кызмат кылдыў. мен сага 
ыраазы болуп, жакшы киши деп эсептєєчїмїн. жакында генерал 
майор ахмет хан сени чыккынчы Шамил менен байланышып, селде 
чалынды, элди орус начальнигине баш ийбегиле деп їгїттєдї деп 
мага билгизди. мен сени кармап келгиле деп буйрук бердим. Сен 
жолдон качып кетипсиў. Бул жакшылыккабы, жамандыккабы, 
мен билбеймин. Сен кїнєєлїїсїўбї аган да кєзїм жетпеди. Эми сен 
менин сєзїмдї тыўша. Эгер ак падыша алдында кїнєєлїї болбосоў, 
кєўїлїў ак болсо мага келгин. Сен эч кимден коркпо, мен єзїм сага 
калканч болом. Хан саган эч нерсе кыла албайт. анткени ал менин 
кол алдымда. Ошондуктан сен эч нерседен коркпогун».

катынын акырында клюгенау ар дайым єз сєзїндє тура турган-
дыгын жана адилеттїї экендигин белгилеп, Хаджи-муратты кел-
гин деп жазыптыр. лорис-меликов биринчи катты окуп бїткєндє 
Хаджи-мурат экинчи катты алып, лорис-меликовго бергени жатып, 
биринчи катка тємєнкїдєй жооп жазганын айтып берди.

– Селдени Шамил їчїн эмес єзїмдїн жанымды актап куткарыш 
їчїн орондум. Шамилге єтпєймїн да жана єтє да албаймын, анткени 
Шамилдин кесепетинен менин атам, бир туугандарым жана тууган-
туушкандарым єлтїрїлдї. Бирок орустарга да кошула албаймын, 
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анткени алар мени абийир-баркымдан айырды. мен Хунзахта бай-
лоодо жаткан кезимде бир акмак менин їстїмє з... кылган. ал акмак 
єлтїрїлмєйїнчє мен силерге кошула албаймын. Эў эле орчундуу 
себебим алдамчы ахмед хандан коркомун. Ошондо генерал маган 
тємєнкї катты жиберди, – деп Хаджи-мурат лорис-меликовго дагы 
бир саргарып калган кагазды сунду.                                                                                                                                        

«Сен менин катыма жооп бергендигиў їчїн ыракмат – деп лорис-
меликов окуй баштады. – Сен катыўда кайтып келе албаймын 
жана да бир капырдын сенин абийириўди кетиргени сага кайтууга 
мїмкїнчїлїк бербейт дейсиў. мен орустун закону адил экендигин, 
сени кордогон киши жаза ала тургандыгына ишендиремин, аны єз 
кєзїў менен кєрєсїў. Бул ишти текшерїїгє мен буйрук кылдым. 
Сен, Хаджи-мурат, ойлосоў, сага таарына турган жєнїм бар, анткени 
сен мага жана менин ар-намысыма ишенбейсиў, бирок тоолуктардын 
кишиге кєп ишене бербей турган мїнєзїн билгендиктен, мен сени 
кечиремин. Эгерде сенин селдени єзїўдїн жаныўды куткаруу їчїн 
гана башыўа  чалсаў, эгер сен ак болсоў орус єкмєтїнє жана мага 
уялбай туура мамиле кылууга акыў бар. Сенин абийириўди кетир-
ген киши сєзсїз жоопко тартыла тургандыгына ишендирем. Сенин 
їй-мїлкїў кайра єзїўє кайтарылып берилет. Ошондо сен орустун 
закону эмне экендигин билесиў. Бул иштерге орустар башкача кєз 
менен карайт, бир акмак сени маскаралагандыгы їчїн орустардын 
алдында баркыўды кетирген жоксуў. мен єзїм гимринликтерге 
селдени чалынууга улуксат бердим, алардын ишине кєп кєўїл бу-
рам, демек, сени эч нерседен коркпо деп дагы кайталайм. мен сага 
жиберген киши менен келгин. Бул киши сенин душмандарыўдын 
кулу эмес єкмєт тарабынан баркталган адамдын досу».

каттын аяк жагында клюгенау Хаджи-муратты келгиниў деп 
дагы їгїттєптїр. лорис-меликов катты окуп бїткєндєн кийин 
Хаджи-мурат:

– мен буга ишенбедим да клюгенауга барбадым. менин эў башкы 
максатым ахмед хандан єч алыш керек эле. муну мен орустар аркылуу 
ишке ашыра алмак эмесмин. Ошол кезде ахмед хан целмести курчап 
алып мени кармап алууга же єлтїрїїгє аракет кылды. менин киши-
лерим єтє аз болгондуктан аган каршы турууга мїмкїнчїлїк болгон 
жок. мына ошол кезде Шамилден кат алып, маган элчи келди. Шамил 
катында ахмед ханга сокку урууга же єлтїрїїгє кємєк берїїгє убада 
кылып, бїткїл аварияны сен башкаргын деп жазыптыр. 

мен кєпкє чейин ойлондум да, акыры Шамилге єттїм. Ошол 
кїндєн бери орустар менен тынымсыз урушуп  келдим.

Ушул жерде Хаджи-мурат башынан єткєргєн жоокерчилик 
ишин айтты. анын баатырдык согуш иштери єтє кєп эле. анын 
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чет-бучкагын лорис-меликов да билїїчї, Хаджи-мураттын бар-
дык жортуулдары жана чабуулдары ар дайым єтє тез уюштурулуп, 
анын кїтпєгєн жерден кол салуусу адамды таў калтырып, ар дайым 
жеўиш менен аяктачу.

– Шамил экєєбїздїн ортобузда эч кандай достук мамиле болгон 
жок. Бирок ал менден коркчу жана мен аган керек элем. мына ошол 
кезде Шамилден кийин ким имам болот деп менден сурап калышты. 
мен кимдин кылычы єткїр болсо, ошол имам болот дедим. муну 
Шамил угуп, менден кутулгусу келип, мени табарасанга жиберди. 
мен анда бардым да миў кой, їч жїз жылкы чаап келдим. Бирок 
бул аган жакпады, сен менин ойдогумду аткарбадыў деди да мени 
наибдиктен бошотуп, колдогу акчалардын бардыгын жиберсин деп 
буйрук берди. анда мен миў сом алып акча жибердим. ал єзїнїн 
мюриддерин жиберип менин бїт їй-мїлкїмдї тартып алды. ал 
мени єзїнє чакыртты. Бирок ал мени єлтїрєрїн билгемин да, барган 
жокмун. Шамил мени: – Байлап келгиле, – деп кишилерин жиберди, 
ошондо мен качып чыктым да Воронцовго кошулдум. Бирок їй-
бїлємдї алууга їлгїрє албадым. менин энем, аялым, уулум анын 
колунда калды. алар анда болгондо мен эч нерсе иштей албаймын. 
Ушуну сардарга айткын.

– макул айтайын, – деди лорис-меликов.
– аракет кылып изденип кєр, анда сеники-меники экєєбїздє 

бир болот. мен колу-бутумдан тузакталганмын, тузактын бир боосу 
Шамилдин колунда. 

мына ушул сєз менен Хаджи-мурат лорис-меликовго аўгемесин 
айтып бїтїрдї.

XIV

жыйырманчы декабрда согуш министри Чернышовго Воронцов 
французча тємєнкї катты жазды:

«Сїйїктїї князь, абалы Хаджи-муратты эмне кылууну чечип ала-
лы деп, соўку почта менен сизге кат жазбадым. менин ден соолугум 
эки-їч кїндєн бери кєп анчалык жакшы эмес. мен єзїмдїн акыркы 
катымда Хаджи-мурат бизге келди деп сизге кабар кылдым эле. ал 
тифлиске сегизинде келди, эртеси аны менен тааныштым. Сегиз-
тогуз кїн аны менен сїйлєшїп кийинчерээк бизге анын кандай пай-
дасы тиет, айрыкча ал азыр єзїнїн їй-бїлєсїнїн тагдыры жєнїндє 
кєп аракет кылып жаткан убакта аны менен кандай мамиле кылыш 
керек, ошол жєнїндє кєп ойлодум. ал мени менен аўгемелешкенде, 
анын їй-бїлєсї Шамилдин колунда турганда, єзїнїн колу-буту 
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тузакта экендигин, бизге кызмат кылууга мїмкїнчїлїк болбой тур-
гандыгын,  биздин мээримдїї тїрдє кабыл алгандыгыбыз жана аны 
кечиргендигибиз їчїн єзїнїн ыраазылыгын иш жїзїндє кєрсєтє 
албай тургандыгын ачыктан ачык айтты. жанындай жакшы кєргєн 
їй-бїлєсї жєнїндє кабардын болгондугу Хаджи-мураттын санаа-
сын санга бєлїп, алдастатып жатат. аны менен бирге турууга мен 
дайындаган кишилер Хаджи-мурат жарытып тамак ичпей, тїнї 
кєз ирмебей ар дайым намаз окуп чыгат дешет. кєп жылдан бери 
кєнгєн адаты жана бул жерде жалгыздан-жалгыз кєўїлїн кєтєрє 
турган мїмкїнчїлїктїн бири болгон нерсе – бир нече казактар ме-
нен бирге атка минип сейилдикке чыгууга уруксат берїїнї сурайт. 
менин їй-бїлєм жєнїндє кабар барбы деп кїнїгє мага келет да, ар 
тїрдїї линияларда кармалып турган туткундарды жыюуну жана 
аларды катын-баласынын ордуна Шамилге алмашууну менден 
єтїнєт. анын їстїнє єзїм да бир аз акча кошомун дейт. Бул максат 
їчїн аган каражат берїїчї кишилери да бар. ал мага: «менин їй-
бїлємдї куткаргыла, анан силерге кызмат кылууга мїмкїнчїлїк 
бергиле (анын оюнча лезгин линиясында кызмат кылсам дурус болор 
эле дейт), эгерде бир ай єткєндєн кийин силерге чоў кызмат кылба-
сам анда мени кандай деп тапсаўар ошондойчо жазалагыла» – деп 
улам кайталайт. Сиздин айтканыўыздын баары мага туура кєрїнєт. 
Эгерде анын їй-бїлєсї бизде аманат катарында калбай, тоодо тура 
берсе аган ишенбей турган бизде кєп кишилер табылат; биздин чек 
арадагы туткундарды чогултууга бардык кїчїмдї аябайм, биздин 
устав боюнча їй-бїлєўдї куткарып алыш їчїн єзїў тапкан кара-
жаттын їстїнє кошумча акча берїїгє болбойт, бирок сага жардам 
берїїгє дагы башка жол табармын – деп ага айттым. мындан кийин, 
Шамил эч убакта анын їй-бїлєсїн кайтарып бербей тургандыгын, 
балким, ал Хаджи-мураттын кїнєєсїн толук кечип, мурунку орду-
на коюуга убадасын берер же болбосо ал кайта кайтарылып келбесе 
анын энесин, аялын, алты баласын жок кыламын деп коркутарын 
ага ачык эле айтып бердим. Эгерде Шамилден мындай кабар алса, 
анда ал эмне кыларын ачык айтууну сурадым. андан Хаджи-мурат 
асманды карап, колун кєккє кєтєрїп бардыгы кудайдын колунда, 
бирок ал Шамилдин колуна эч убакта тїшїп бербейт, анткени Ша-
мил мени кечирбейт, кечирген кїндє да мен узак убакка чейин тирїї 
калбаймын деди. ал эми їй-бїлємдї Шамил жеўилдик кылып эле 
жок кыла койбос, анткени биринчиден – мени єзїнїн єтє жан аябас 
жана коркунучтуу душманы кылуудан коркот, экинчиден – аны 
мындай аракеттен баш тарттыра турган дагстанда барктуу кишилер 
бар. акырында ал келечекте кудай башка эмнелерди салса дагы, 
анын оюнда азыр їй-бїлєсїн кайтарып алуу гана турат. Ошондуктан, 
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кудай їчїн аны Чечнянын четине жиберїїнї сизден кєптєн-кєп су-
раймын деп мага жалбарды. анда ал биздин начальниктер улуксаты 
боюнча їй-бїлєсї менен ар дайым байланышып, алардын чыныгы 
абалы жана бошотуп алуу каражаттары жєнїндє ар дайым кабар 
алып турат элем жана да жоолошкон єлкєнїн бул бєлїгїндєгї кєп 
адамдар, кээ бир наибдер анча-мынча мага бой тартат. Ошондуктан 
орустарга баш ийген же бейтарап болгон элдер менен биздин жарда-
мыбыз аркылуу байланыш жїргїзїї ага жеўил болот. Бул максатты 
аткарса кєўїлї тынчып, биздин пайдабызга иштєєгє жана биздин 
ишеничибизди актоого аган мїмкїнчїлїк болот. Ошентип, бир 
жагынан мени кайтара турган, экинчи жагынан анын пикиринин 
ак экендигин бизге ишендире турган кїбє катарында жыйырма же 
отуз баатыр казактардын кїзєтїї астында кайрадан аны грозныйга 
жиберїїнї ал менден сурайт.

Сїйїктїї князь, мына ушулардын бардыгы менен бушайман кыл-
гандыгын тїшїнєрсїз, анткени баарына жоопкер менмин, кандай 
кылсаў да оор салмак мага тиет. Хаджи-муратка толук ишене коюу 
да єтє чоў этиятсыздык болор эле, бирок эгер ал качып кетпесин дей 
турган болсок, аны камап коюуга тийиш элек, бул менин оюмча єтє 
адилетсиздик болмок жана саясатка да жатпас эле. Биздин мындай 
кєргєн чарабыз жана Хаджи-мурат абалы жєнїндєгї кабар бат эле 
дагстанга тарап, бизге зыян келтирип, Шамилге ачык каршы чыгуу-
га даяр тургандардын (алар кєп) кєксєєсїн суутуп, бизге багынып 
берїїгє аргасыз болгон имамдын єтє баатыр жана колунан баары 
келген жардамчысынын абалына айрыкча кызыгып кулак тїрїп 
жаткандардын десин кайтарат. Эгерде биз Хаджи-муратка туткун-
дарча мамиле кыла турган болсок, биз їчїн пайдалуу болгон анын 
Шамилге кылган чыккынчылыгы жокко чыгар эле.

мына ошондуктан жогоруда айтылгандай кылдым жана башкача 
эч нерсе кыла да албас элем. Эгерде Хаджи-мурат кайра качып кетсе 
мени чоў жаўылыштык деп кїнєєлєсє да болот. мындай чаташкан 
иштерде каталык кетирїїдєн коркпой, жоопкерчиликти мойнуўа 
албай тїз жол менен жїрїп иштєєгє да болбойт жана болууга да 
мїмкїн эмес. Эгер жол тїз окшоп кєрїнсє эмне болсо да ошону менен 
барыш керек. 

Сїйїктїї князь, мына ушулардын баарын анын улуу даражалуу 
урматына императордун кароосуна тапшырууўузду сураймын. Эгер 
биздин сыйкырлуу улуу падышабыз менин бул ишимди жактырса, 
мен анда єзїмдї єтє бактылуу деп билемин. жогоруда сизге жазган-
дардын баарын мен генералдар Заводовский менен козловскийге да 
жаздым. козловскийге Хаджи-мурат менен тїздєн-тїз байланышта 
болууну тапшырдым. козловскийдин улуксатысыз эч жакка бара ал-

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

www.bizdin.kg



133

бай жана эч нерсе кыла албай тургандыгы жєнїндє Хаджи-муратка 
эскерттим. Эгерде ал биздин кїзєтчїлєрдїн байкоосу аркасында 
жїрсє жакшы болот деп аган айттым, антпесек биз Хаджи-муратты 
капаста кармап турабыз деп Шамил даўаза кылат. Бирок мен аны 
менен Воздвиженскийге эч убакта барбоого убадалаштым. анткени 
Хаджи-мурат биринчи колго тїшїп берген жана коногум (тааны-
шым) деп эсептеген менин уулум – ал жердин начальниги эмес, ошон-
дуктан чыр-чатак чыгышы мїмкїн. жана да бизге каршы болгон кєп 
айылдарга Воздвиженский єтє жакын турат, ал эми Хаджи-муратка 
єзїнїн ишенген кишилери менен байланыш кылыш їчїн грозный 
бардык жагынан оўой, ыктуу жер экендигин аган айттым.

Хаджи-мураттын суроосу боюнча анын жанынан карыш чыкпай 
турган жыйырма тандалган казактан башка, татар тилинде сїйлєгєн 
Хаджи-муратты жакшы билген жана Хаджи-мурат аган толук 
ишенген эў мыкты, ылайыктуу, акылдуу офицер ротмистер лорис-
меликовду бирге жибердим. Хаджи-мурат мында он кїн турганда, 
кызмат иши менен биз жакка келген чыныгы мыкты кишилердин 
бири Шуша уездинин начальниги подполковник тарханов менен 
бир їйдє турду. мен аган толук ишенемин. ал да Хаджи-мураттын 
кєўїлїнє жагып калыптыр. тарханов татарча жакшы сїйлєйт, ошол 
аркылуу биз Хаджи-мурат менен єтє жашыруун жана кызык иштер 
жєнїндє сїйлєштїк.

мен тарханов менен Хаджи-мурат жєнїндє да сїйлєштїм, ал 
да менин пикиримди дурус таап, же мен кылгандай кылыш керек 
же болбосо Хаджи-муратты тїрмєгє камап аны колдо болгон бар-
дык кїч менен мыктап кїзєтїш керек. анткени аган начар мами-
ле кылгандан кийин аны туткунда кармап туруу оўой болбос же 
болбосо бул єлкєдєн башка жакка сїргїнгє жибериш керек, бирок 
бул акыркы кєрїлїїчї эки чара Шамил менен Хаджи-мураттын 
чатагынан чыккан биз їчїн болгон пайданы жокко чыгарып, Ша-
милдин їстємдїгїнє каршы болгон тоолуктардын нааразылыгынын 
єсїшїн жана мїмкїнчїлїгїн жокко чыгарар эле – дейт, Шамил 
кечирем деп берген убадасына карабастан аны эч убакта кечирбеси-
не, Хаджи-муратты дарга астырарына кїнєм санабагандыгы жана 
Хаджи-мураттын сєзїнїн чындыгына ишенерин князь тарханов 
мага айтты. тархановдун Хаджи-мурат менен болгон байланышын-
да али бушайман кылган бир маселе – бул Хаджи-мураттын єзїнїн 
ислам динине берилгендиги болуп эсептелет. Шамил бул жагынан 
Хаджи-муратка таасир кыла тургандыгын тарханов жашырбай 
айтты. Бирок мен сизге жогоруда айткандай Хаджи-муратты же 
азыр ал кайткандан соў бир нече убакыт єткєндєн кийин Шамил 
єлтїрєрїнє Хаджи-мураттын кєзї жетет, ал Шамилге ишенбейт. 
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Сїйїктїї князь, бул жердеги иштердин бир эпизоду жєнїндє 
сизге айтайын дегеним ушул». 

XV

Бул кат тифлистен 24-декабрда жиберилген болучу. Фельдъегер 
ондогон аттарды зоруктуруп, бир нече ямщиктерди кан жалатып 
сабап отуруп, жаўы 52-жылдын алдында ошол кездеги согуш ми-
нистри князь Чернышевге жеткизди.

1852-жылы 1-январда Чернышев башка иштер менен бирге бул 
кабарды император николайга алып келди. Чернышев Воронцовду 
элдин бардыгы жакшы кєрїп кадырлагандыгы жана анын эсепсиз 
байлыгы їчїн,  Воронцовдун чыныгы ак сєєктїгї їчїн, ал эми єзї  
болсо канча кылган менен жєнєкєй бир parvenu (кокусунан эле 
зоболосу кєтєрїлгєн) адам болгондугу їчїн, бєтєнчє – император 
Воронцовду айрыкча кадырлагандыгы їчїн аны сїйїїчї эмес. 
Ошондуктан Воронцовго зыян келтире турган учурлардын барды-
гынан пайдалануучу. Чернышев єткєн жолку кавказдагы иштер 
жєнїндєгї докладында, башкаруучулардын шалаакылыгынан 
тоолуктар тарабынан кавказдагы кичине бир отряд дээрлик жок 
кылынгандыгын айтып, Воронцовго николайдын ыраазы болбогон-
дугун туудурган эле. Эми ал Хаджи-мурат жєнїндєгї Воронцовдун 
буйругун пайдасыз деп кєрсєтїїгє аракет кылып отурат. Воронцов 
дайыма жергиликтїї элдерди каркыттаган, аларды бошураак кар-
мап, орустардын ишине зыян келтирип Хаджи-муратты кавказда 
калтыруу менен жаўылыш иш кылды. Балким, Хаджи-мурат биздин 
коргонуу каражаттарыбызды кєрїї їчїн гана бизге кошулгандыр, 
ошондуктан аны Россиянын борбор жерине сїргїнгє жиберип, їй-
бїлєсї тоодон кутказылып алынып келгенде гана анын сєзїнїн 
чындыгына ишенїїгє жана аны пайдаланууга болот деп императорду 
ишендирїїгє Чернышев аракет кылды. 

николай биринчи январда эртеў менен єтє кєўїлсїз  болгондук-
тан, кимдир бирєєнїн сунушуна каршы келїїнї каалагандыгы їчїн 
Чернышевдин ойлогон ою ордунан чыкпады. айрыкча Чернышевдин 
киргизген сунушун кабыл алмак эмес, анткени азырынча анын ор-
дуна киши табылгандыктан падыша аны єз кызматына такшалган 
ишмер адам деп эсептєєчї, бирок декабристтердин процессинде ал 
Захар Чернышевдин кєзїн жоготууга жана анын байлыгын ээлеп 
калууга аракет кылгандыгын билгендиктен аны залим киши деп 
ойлочу. Ошентип, николайдын кєўїлсїздїгїнїн натыйжасында 
Хаджи-мурат кавказда калып калды. Эгерде Чернышев єзїнїн до-
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кладын башка убакта кыла турган болсо, Хаджи-мураттын тагдыры 
башкача чечилиши мїмкїн эле. 

Саат тогуз жарымда туман баскан жыйырма градус суукта, чети 
тик келген кызгылтым баркыттан тумак кийген, чоў сакалдуу Чер-
нышевдин олбурлуу кучери николай Павлович сейилдик кылганда 
тїшїп жїрїїчї кичинекей чаналарга окшогон чананын алдына ол-
туруп, кышкы сарайдын кичи подъездине келип токтоду да, єзїнїн 
тєрєсїн эчак тїшїрїп коюп, єзї отуруучу кебез тєшєккє можуну 
кыса басып їшїгєн колун ушалап жылытып, сарайдын алдында 
чанада отурган таанышы князь долгоруковдун кучерине жылмайып 
досторчо башын ийкеди.

Чернышев їлпїлдєгєн буурул кемчеттин терисинен жасалган жа-
касы бар шинель жана тооктун канаты менен кооздолгон їч бурчтуу 
шляпаны формасы боюнча кийген эле. аюунун терисинен жасалган 
бут жапкычты серпип коюп, галош кийбегендиктен (галош кийбе-
гендиги їчїн мактануучу) їшїгєн бутун чанадан акырын чыгарып, 
шпорлорун шыўгыратып, изаат менен эшикти ачкан швейцардын 
жанынан єтїп, килем менен тыў басып кетти. Эбелектеп учуп келген 
камер-лакейдин колуна шинелди ыргыта берип, Чернышев кїзгїгє 
жакындап тармалданган паригинен этияттык менен шляпасын алды. 
кїзгїдєн єзїнїн єўїн кєрїп, кан-сєлї кеткен колдорунун кєндїм 
болгон кыймылы менен жаагындагы сакалын, їрпїйгєн чачын 
тїзєтїп, крест, аксельбанттарын жана чоў вензели бар эполетин 
оўдоп, кєп анчалык баш ийбеген дарманы кеткен буттары менен 
килем салган айдєшї тепкич аркылуу жогору чыга баштады. 

Параддык форма кийинип, эшиктин алдында бєйпєўдєп са-
лам берген камер-лакейлердин жанынан єтїп, элди кабыл алуучу 
бєлмєгє кирип кетти. жаўы мундири, эполеттери, эксельбанттары 
жалтыраган кара муруттуу, жаагына тїшкєн кара чачын николай 
Павловичтей кєзїнє карай кайра тараган, али жаман адаттарга кєнє 
элек кызыл жїздїї жаўыдан дайындалган флигель-адъютант аны 
изаат менен тосуп алды. мурутун, жаагына жайылган сакалын ни-
колайча койгон, зериккенсиген маўыроо жїздїї согуш министринин 
жолдошу князь Василий долгорукий ордунан туруп, Чернышевди 
кєздєй басып, аны менен учурашты.

– L `empereur1 – деп Чернышев кєзї менен кабинеттин эшигин 
кєрсєтїп, флигел-адъютантка кайрылды.  

– Sa Majeste vient de renter2 – деп єзїнїн їнїнє єзї кубангандай 
флигел-адъютант сїйлєдї. ал суу тол турган стаканды тєбєсїнє кой-

1 император (франц.).
2 анын улуу урматына жакында эле келди (франц.).
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со бир тамчы суу тєгїлбєй турган жїрїш менен єтє акырын басып, 
їн чыкпай ачылуучу эшикке жакындап, єзї жїрїїчї жайга бардык 
денеси менен урмат кылгандыгын билгизип, эшикке кылт этип ки-
рип кетти. Ошол кезде долгорукий єзїнїн портфелин ачып, андагы 
кагаздарды текшере баштады. Чернышев болсо кабагын тїйїп, 
уюган бутун жазыш їчїн ары-бери басып, императорго эмнелерди 
айтууну эсине салып жатты. Чернышев эшикке  жакындаганда 
эшик кайрадан ачылып, мурункудан да кубанычы койнуна сыйбай 
жаркыраган флигел-адъютант министрди жана анын жолдошун 
императорго кириўиздер деп, єтє урматтуу тїрдє колу менен иша-
рат кылды. кышкы дворец єрттєлгєндєн кийин эчак эле кайрадан 
курулган болучу. Бирок ошондой болсо николай дагы эле жогорку 
кабатында жашоочу. анын министрлерди жана жогорку тєрєлєрдї 
кабыл алуучу кабинети тєрт чоў терезеси бар бийик бєлмє эле. тєркї 
керегеде император александр I нин портрети илинип, терезелердин 
ортосунда эки бюро1 орнотулуп, керегенин тїбїнє бир нече стулдар 
тизилип, бєлмєнїн ортосунда жазуу їчїн арналган чоў стол, столдун 
алдында николайдын креслосу жана кабыл алуучуларына арналган 
стулдар орнотулган болучу. 

николай эполетсиз, жарым пагондуу кара сюртук кийген, чел-
кейген чоў курсагын алдыга чыгарып коюп кайкалап, їстїнє кир-
гендерди оту єчкєн кєзї менен карап отурду. кашка башына кийген 
чач кеби менен туташтырган жылмый чыкый чачынын артынан 
кєрїнгєн анын чоў жалпак маўдайы жана суз сїйрї ак бети бїгїн 
айрыкча кыймылсыз жана заардуу эле. анын кїўїрт кєзї, кїндєгїгє 
караганда бїгїн айрыкча кїўїрт, їўїлє карап, жогору карай чыйра-
тылган мурутунун алдындагы кымтылган ээрди бийик жана такай 
турган сїйрї бакенбарды жаўыдан кырылган семиз бети, жакага 
тийип турган ээги анын єўїндє иренжигендикти жана заарланып 
тургандыкты кєрсєтїп турду. мїнєзїнїн мындай болушунун себеби 
анын чарчаганында эле. Чарчагандыгынын себеби кечээ маскарадда 
болуп, кадимкисиндей тєбєсїндє канаттуунун сїрєтї бар кавалер-
гард формасы менен чоў менменсинген фигурасынан кысылып жол 
берген элди аралап жїрїп, мурунку маскарадда денесинин актыгы, 
мыкты тїзїлїшї жана назик їнї менен анын карыган сезимин 
ойготуп, эмики болучу маскарадда кезигїїгє убада берген маскага 
кезикти. кечєєгїнкї маскараддагы маска аган єзї келди. Ошондо ал 
аны коё бербеди. Ушул максат їчїн даярданып коюлган жана анда 
аял менен жалгыз калууга мїмкїн болгон атайын ложага масканы 
алып барды. николай ложанын эшигине чейин унчукпай барып, 

1 кат жазуучу столдун бир тїрї.
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айланадан капельдинерди карады, бирок ал кєрїнбєдї. николай ка-
багын тїйдї да ложанын эшигин єзї ачып, аялды алдыга коё берди. 

Il y a quelqu’un1 – деп маска токтой калды. Чынында ложа бош 
эмес болучу: баркыт диванда бирине бири жакындап, маскасын 
алган домина кийген жакшынакай ак жуумал, тармал чач жаш аял 
менен улан офицери отурган эле. Боюн керген жана ачуусу келген 
николайды кєрє коюп, ак жуумал аял шашып, бетин маска менен 
жапты, улан офицери болсо, коркконунан дивандан тура албай кєзїн 
алайта николайды карады. 

николай адамдарды коркутканга кєнсє дагы, алардын мындайча 
коркушу, ага дайыма жагуучу. ал кээде корккон адамдарга жылуу 
сєз айтып, анын єўїн байкоону жакшы кєрїїчї. азыр да ошондой 
кылды. «Э, тууганым, сен менден жаш эмессиўби, сен маган ордуўду 
бере аласыўбы?» – деди калтылдап корккон офицерге.

Офицер кызарып-татарып ордунан тура калды да, ложадан чыгып 
бараткан масканын артынан унчукпай бїкїрєйїп жєнєдї. николай 
ложада аял менен жалгыз калды.

маска шведка-губернантканын жыйырма жаштагы жакшынакай 
кызы эле. Бул кыз бала кезинде эле николайдын портретин кєрїп, 
аны жакшы кєргєндїгїн жана адамга теўебегендигин, эмне болсо 
дагы анын кєўїлїн єзїнє бурууга аракет кылгандыгын айтты. мына 
эми мен тилегиме жеттим, маган эч нерсенин кереги жок – деди, кыз. 
Бул кыз николай аялдар менен кезигїїчї жерине алып барылды. 
николай кыз менен бирге бир сааттан ашык убакыт єткєрдї. 

ал тїнї николай єзїнїн комнатасына келип, єзї мактаган узун жана 
катуу тєшєгїнє жатып, наполеондун шляпасындай атактуу делген 
(ошентип єзї айткан)  плащын жамынып жатканда кєпкє чейин уктай 
албады. ал бул кыздын ак бетинин корккон жана кубанычтуу тїрїн 
эстеп же такай тамыры нелидованын толук ийнин элсететип, экєєнї 
салыштырып жатты. аял адамдын шайкелеўдик кылышы жаман иш 
экендиги анын оюна да келбеди. Бул жєнїндє аны бирєє кїнїлєсє ал 
таў калар эле. анын ар дайым ушундай кылуу керек жана ушундай 
болууга тийиш деген оюна карабастан ага кандайдыр бир жаман сезим 
пайда болду. аны жоготуш їчїн ал ар дайым аны тынчтандырган нерсе 
єзї кандай улуу адам экендигин ойлоду. 

кеч уктаганына карабастан ал саат сегизде туруп, кадимки єзїнїн 
туалетин жасап, чоў жана семиз бетин муз менен сїртїп, єзїнїн 
айткан сєздєрїнє эч кандай маани бербей бала чагынан бери айтып 
жїргєн «Богородица», «Верую», «Отче наш» деген дуваларды окуп 
болуп, шинелин, фуражкасын кийип кичине эшиктен неванын 

1 мында кимдир бирєє бар (франц.).
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жээгине чыкты. неванын жээгинин орто ченинен єзї сыяктуу узун 
бойлуу мундир кийген, шляпачан укук окуу жайынын окуучусу ага 
кезикти. Эркиндикти сїйгєндїгї їчїн єзї сїйбєгєн окуу жайынын 
мундирин кєрїп, николай Павлович кабагын тїйдї. Бирок окуу-
чунун узун бою, жан-алы калбай боюн кергендиги жана чыканагын 
алдыга чыгарып, какайып чест бергендиги нааразы болгондугун 
жазды.

– Фамилияў ким? – деди.
– Сиздин улуу императорлук урматыўызга, Палосатов.
– азаматсыў.
Окуучу шляпасын колуна кармап дагы эле какайып турду. ни-

колай токтой калды.
– аскерде кызмат кылууну каалайсыўбы?
– жок, сиздин улуу императорлук урматыўызга.
– акмак! – деди да николай тез бурулуп жолун уланта берип, оюна 

биринчи келген сєздї катуу кайталай баштады. кечээгїнкї кыздын 
атын: «копервейин, копервейин», – деп бир нече жолу кайталады. 
«жаман, жаман». ал эмне жєнїндє айтып жаткандыгын ойлободу 
жана айтып жаткандыгына кєўїл бєлїї менен єзїнїн ачуусун басты. 
ачуусу кайрадан келаткандыгын билип, «менсиз Россия кандай абал-
да болоор эле? Ооба, жалгыз гана Россия эмес, менсиз европада эмне 
болоор эле» – деди єзїнє єзї. ал єзїнїн бажасы Пруссиянын королун 
эстеп, анын бошоўдугун, акмактыгын ойлоп башын чайкап койду. 

ал эшикке жакындап келип кызыл тїстїї лакейи бар каретага 
тїшкєн елена Павловнанын Салтыков подъездине жакындап келе 
жаткандыгын кєрдї. елена Павловна анын оюнча илим жана поэзия 
жєнїндє гана ой жїгїртпєстєн, мамлекетти николай башкаргандан 
да жакшы башкарууну ойлогон, боюнда бир тыйынчалык да касиети 
жок адамдардын бири болучу. ал мындай адамдардын кєзїн канча 
жолу будамайлап жок кылса дагы, кайра эле пайда боло тургандыгын 
билїїчї. ал жакында єлгєн єзїнїн бир тууганы михаил Павловичти 
эстеди. ага кандайдыр бир кайгырган, ирээнжиген сезим пайда бол-
ду. ал кабагын карыш салып, оозуна биринчи келген сєздї кайрадан 
кайталай баштады. Сарайга киргенде гана шыбыраганын токтотту. 
Єз бєлмєсїнє киргенден кийин кїзгїнїн алдында бакенбардын, 
чыкыйындагы чачын жана жаагындагы сакалын оўдоп, мурутун 
чыйратып доклад кабыл алуучу кабинетке кирип кетти.

ал биринчи Чернышевди кабыл алды. Чернышев николайдын 
бетинен жана кєзїнєн бїгїн айрыкча куйкасы курушуп тургандыгын 
байкады. анын кечээгїнкї кылык-жоругун билгендиктен ачуусу-
нун келгендигинин себеби ошондон деп тїшїндї. Чернышев менен 
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кєўїлсїз учурашып, отургун деп ишаарат кылды да аны оту єчкєн 
кєзї менен тикирейип карады.

Чернышевдин докладындагы иштердин бирєє интендант чинов-
никтеринин арасында ачылган уурулук эле. андан кийин Прус-
сиянын чек арасына аскерлерди алмаштыруу, жаўы жылга карата 
биринчи тизмеге кирбей калган адамдарга сыйлык берїї; Хаджи-
мураттын орустарга чыккандыгы жєнїндєгї Воронцовдун каба-
ры, эў акырында профессорду єлтїрїїгє аракет кылган медицина 
академиясынын студенти жєнїндєгї татаал бир топ иштер болучу.

николай унчукпастан эрдин тиштеп, аты жогунда алтын шакеги бар 
чоў ак колу менен кагазды жазып, Чернышевдин маўдайынан жана 
тєбє чачынан кєзїн айырбай уурулук жєнїндє докладды угуп жатты. 

ал бардыгы ууру кыла тургандыгына ишенїїчї. ал азыр интен-
дант чиновниктерин жазалоо керек экендигин да тїшїнчї. Ошон-
дуктан алардын бардыгы солдатка берилсин деп чечим чыгарды. 
Бирок тигилердин ордун баскандар мурункулардай эле ууру кыла 
тургандыгын жана аларга тоскоолдук болбой тургандыгын билїїчї. 
Чиновниктердин тилеги ууруда болот, ал эми падышанын милдети 
аларды жазалоо эле. мына ушулардын бардыгы анын кєкєйїнє тийсе 
дагы бул милдетин ал ак ниеттїїлїк менен аткаруучу.

– Россияда жалгыз гана бир ак ниет киши болсо керек.
Чернышев ошол замат Россияда жалгыз гана ак ниет киши ни-

колай єзї экендигин тїшїнє коюп, аны жактагандай жылмайды.
– Сиздин улуу урматыўызга, балким, ошондой болсо керек – деди ал.
– калтыргын, єзїм резолюция салам, – деди да, николай кагазды 

алып столдун сол жагына койду.
мындан кийин Чернышев сыйлыктар жана аскерлерди алмаш-

тыруу жєнїндє доклад жасай баштады. николай тизмени кєрїп, 
бир нече аттарды сызып таштады да, андан кийин Пруссиянын чек 
арасына эки дивизияны жиберїїгє чечкиндїї тїрдє буйрук берди.

48-жылдан кийин Пруссиянын королу элине конституция бер-
гендигин николай эч убакта кечирїїчї эмес. Ошондуктан бажасына 
жазган каттарында жана єзїнїн сєзїндє достук сезимин билгизсе 
дагы Пруссия чек арасына алдын-ала аскер топтоп турууну керек деп 
эсептєєчї. Эгерде Пруссиянын эли королго каршы чыга турган болсо 
(николай жердин баарынан эле нааразылыкты жана тєўкєрїштї 
кєрїчї) Венгрлерге каршы австриянын императорун коргогондой 
эле єзїнїн бажасынын тагын коргош їчїн бул аскерлер керек болучу.

«Эгерде мен болбосом, Россиянын абалы эмне болоор эле» – деп 
кайрадан ойлой баштады да:

– дагы эмне бар – деди.
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– кавказдан фельдъегерь келди – деп, Чернышев Хаджи-
мураттын орустарга чыккандыгы жєнїндє Воронцовдун жазганын 
баяндай баштады.

– Ошондойбу, жакшы саамалык экен – деди николай.
– Сиздин улуу урматыўыз тарабынан тїзїлгєн план єзїнїн жеми-

шин берип жатат – деди Чернышев. николайдын бул стратегиялык 
ийкемдїїлїгїн мактагандыгы ага єтє жагуучу, анткени ал єзїнїн 
стратегиялык ийкемдїїлїгї менен мактанса дагы чын жїрєгїнєн 
айтканда анын андай ийкемдїїлїгї жок экендигин билїїчї. азыр 
да єзї жєнїндє артык мактоону уккусу келди да:

– Сен муну кандай деп тїшїнєсїў? – деп сурады.
– Эгерде мурунтан эле сиздин улуу урматыўыз тїзгєн план бо-

юнча жай болсо дагы аз-аздап токойлорду кыйып, азык-тїлїктїн 
запасын жоготуп, акырындык менен алдыга жылып олтурсак, эчак 
кавказды багынтып алат элек. Хаджи-мураттын бизге чыгышын да 
ушул себептїї деп ойлоймун. анткени алар мындан ары каршылык 
кєрсєтїїгє мїмкїн болбогондугун тїшїнїштї.

– Чын элеби? – деди николай. душмандын жерин кєздєй токой-
лорду кыйып, азык-тїлїктєрдї жоготуп акырындап алга жылуу 
планы ермолов менен Вельяминов тарабынан тїзїлїп, Шамилдин 
турган жайын капысынан басып алып, бул каракчылардын уюгун 
талкалоо керек деген николайдын планына карама-каршы болсо 
дагы жана николайдын планы боюнча бир нече жїздєгєн кишилер-
дин каны тєгїлгєн 1845-жылкы даргин экспедициясы жїргїзїлсє 
дагы, токойлорду кыйратып, азык-тїлїктєрдї жоготуп, акырын-
дык менен алдыга жылуу планын николай єзї ойлоп чыгаргамын 
деп эсептєєчї. токойлорду кыйып жана азык-тїлїктєрдї жоготуп, 
акырындык менен алга жылыш керек деген планга ишениш їчїн 
аган карама-каршы болгон 1845-жылы єзї тарабынан тїзїлїп ишке 
ашырылган согуш чараларын жашырыш керек эле. николай муну 
жашырган да жок. Єзїнїн планы боюнча жїргїзїлгєн 1845-жылкы 
экспедиция жана акырындык менен алдыга жылуу планы бири-
бирине каршы келсе дагы ага сыймыктанып мактануучу. ар дайым 
аны курчап турган кишилердин ачыктан-ачык жан-жєкєрлїгї аны 
єзїнїн карама-каршылыгын байкабоого жана єзїнїн кылган ишин, 
айтылган сєзї менен аткарылган ишинин карама-каршы келген-
дигин сезбєєгє алып келди, анын бардык берген буйругу маанисиз, 
адилетсиз жана бири менен бири кийлигишпесе дагы ал гана буйрук 
кылган їчїн бири менен бири айкалышат деп ал ишенїїчї.

кавказдагы иштер жєнїндє докладдан кийин Чернышев айткан 
медико-хирургиялык академиянын студенти жєнїндєгї николай-
дын чечими да жогоруда айтылгандай болуп чыкты.
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иш мындайча эле: бир жаш жигит эки жолку экзаменден єтє ал-
байт, їчїнчї жолу кайрадан экзамен берейин десе, экзаменатор ма-
кул болбойт, ошондо ачуусу келген оорулуу, ачуусу чукул студент бул 
адилетсиздик дейт дагы столдун їстїндє жаткан карандаш учтоочу 
макини алып, єзїнїн эмне кылып жаткандыгын билбей профессорго 
жулунуп, аны бир нече жолу саят да анча-мынча жараландырат.

– Фамилиясы ким? – деп сурады николай.
– Бжезовский.
– Полякпы?
– Ооба, поляк жана католик, – деп Чернышев жооп берди. нико-

лай кабагын бїркєдї.
ал поляктарга кєп кыянат кылды. кылган кыянаттыгын ак-

таш їчїн поляктардын бардыгы шїмшїк, митаамдар деп єзїн єзї 
ишендирїї керек эле. николай аларды акмактар деп эсептєєчї жана 
жек кєрїїчї. аларга канчалык кыянат кылса ошончолук аларды 
жектєєчї.

– Бир аз кїтїп турчу, – деди да кєзїн жумуп, башын ылдый салды.
николайга кандайдыр бир маанилїї маселени чечиш керек болсо 

бир нече минут ойлоно калса, ошол эле замат єзїнєн єзї пикир пай-
да болуп, ичинен бирєє мындай кыл деп айтып жаткансып, єзїнєн 
єзї туура чечим пайда болгондугун николай Чернышевге бир нече 
жолу айткан болучу жана Чернышев да аны билїїчї. мына ушул 
студенттин ишине байланыштуу поляктарга каршы кыянаттык сезим 
кайрадан ага пайда болду. Ошону кандайча кылып толук канааттанды-
рууну ал ойлоп жатты жана анын ички сезими тємєнкїдєй чечимди 
кабыл алгын деп айтты. ал докладды колуна алып жана бетине 
єзїнїн ири имласы менен:

«Дарга тартылууга ылайык. Бирок кудайга шїгїр, бизде дарга 
асуу деген жок. Менимче, аны киргизїїм да туура келбейт. Ошон-
дуктан миў кишинин алдынан он эки балак алынсын. Николай» 
– деп кол койду.

адамга он эки миў жолу чыбык менен сабоо адамды жєн гана 
єлтїрбєстєн кыйнап єлтїрєрїн жана бул ашкан мыкаачылык бо-
лорун николай билїїчї, анткени киши канчалык ден соолукта, 
кїчтїї болсо дагы беш миў балак жегенден кийин сєзсїз єлмєк. 
Бирок катаал кєрїнїї николайга жагуучу жана бизде дарга тартуу 
деген жок деп ойлоо аны кубандыруучу.

ал студент жєнїндє єзїнїн чечимине кол коюп, кагазды Черны-
шевге жылдырды да:

– мына, окугун – деди.
Чернышев окуп болду да анын чечиминин акылдуулугуна таў 

калып, изаат кылгансып башын ийип, таазим кылып койду.
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– Бардык студенттерди аянтчага чыгаргыла, жазалаганды кєрїп 
турушсун, – деди николай кошумчалап.

«аларга пайдалуу болот, алардын революциячыл духун тамыры-
нан бери кыркамын» – деп ойлоду.

– айтканыўыз аткарылат, – деп Чернышев бир аз унчукпай 
калып, тєбє чачын оўдоп, кавказ жєнїндєгї докладды кайрадан 
улантты.

– михаил Семеновичке эмне деп жазууну буюрасыз?
– Чечнядагы душмандардын їйлєрїн талоо, азык-тїлїктєрїн 

жоготуу жана аларга чабуул коюп тынчтык бербєє жєнїндєгї менин 
системам кыйшаюусуз ишке ашырылсын, – деди николай.

– Хаджи-мурат жєнїндє эмне буйрасыз? – деп Чернышев сурады.
– аны кавказда пайдаланамын деп Воронцов жазып жатпайбы.
– Бул этиятсыздык болуп жїрбєсїн? михаил Семенович ага єтє 

эле ишенип алдыбы деп корком – деди Чернышев николайдын бе-
тине тик карай албай.

Воронцовдун чечимин жамандоого аракет кылган Чернышевдин 
максатын николай биле коюп:

– а сен эмне деп ойлодуў? – деп кескин сурады.
– мен Хаджи-муратты Россияга сїргїнгє айдоо туура жана кор-

кунучсуз болот деп ойлойм.
– Ээ, – сен ошондой деп ойлодуўбу, – а мен Воронцовдун оюна маа-

кулмун. так ошондой жаз, – деп николай шылдыўдагандай сїйлєдї.
– айтканыўыз аткарылат! – деп, Чернышев ордунан турду да 

коштошо баштады.
доклад убагында аскерди алмаштыруу жєнїндєгї николайдын су-

роосуна бир-эки ооз сєз менен гана жооп берген долгорукий да коштоду.
Чернышевден кийин падышага таазим кылууга келген Батыш 

крайынын генерал-губернатору Бибиков кабыл алынды. Правосла-
вие динине єтїїнї каалабай бунт чыгарган дыйкандарга каршы Би-
биковдун кєргєн чараларын кубаттап, баш ийбегендердин бардыгын 
аскер соту аркылуу жазалоого николай буйрук кылды. Бул буйрук 
аларды тизилген солдаттардын арасынан єткєзїп, чыбык менен сабоо 
дегенге жатчу. мындан башка да бир нече миў мамлекеттик дыйкан-
дарды падышанын дыйкандарына єткєзгєндїк жєнїндєгї кабарды 
берген газеттин редакторун солдатка берїїгє ал єкїм чыгарды.

– мен мындай ишти керектїї деп тапкандыгым їчїн иштеймин, 
деди ал. – Ошондуктан ал жєнїндє башка бирєєлєрдїн талкуулоо-
суна тыюу салам.

Унияттар жєнїндєгї чечимдин бардык райымсыздыгын жана 
ошол убакыттагы бирден бир эркин болгон мамлекеттик адамдарды 
падышанын їй-бїлєсїнїн крепосттук дыйкандарына єткєзгєндїк 

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

www.bizdin.kg



143

адилетсиз экендигин Бибиков тїшїнчї. Бирок ага каршы чыгуу-
га мїмкїн эмес эле. анткени Бибиков николайдын бул чечимине 
каршы чыга турган болсо кырк жылдан бери аракеттенип жїрїп 
жеткен дєєлєтїнєн кол жууп калмак. Ошондуктан ал императордун 
ырайымсыз, акылсыз жана адамгерчиликсиз чечимин аткарууга 
баш ийгендигин жана даяр экендигин билгизип, єзїнїн чачы агара 
баштаган башын ийди.

николай Бибиковду жєнєтїп жиберип, єзїнїн милдетин жакшы 
аткаргандыгына кубанып, бїткєн боюн керип саатына карап, кїтїп 
турган элге жолугууга даярданыш їчїн кийимин кийгени чыгып 
кетти. Эполетчен мундирин кийип, ордендерин жана лентасын та-
гынып, белгилїї жерлерге жайлаштырылып, падышанын чыгышын 
чыдамсыздык менен кїтїп турган мундир кийген эркектердин жана 
ачык жакалуу сонун кєйнєкчєн аялдардан чогулган жїздєн ашык 
кишилердин їстїнє – элди кабыл алуучу залга чыкты.

кєкїрєгїн алдыга чыгарып, белин курчаган сызмадан курсагы 
салаўдап, оту єчкєн кєзї менен кїтїп тургандарды карап, бардыгы 
бєйпїлдєп андан кєзїн айырбагандыгын байкап, ал мурункудан да 
салтанаттуу болуп какая тїштї. Єзї тааныган кишилердин кєзїнє 
кєзї чалдыга тїшкєндє ал ким экендигин эстеп, кээде токтой калып 
орусча, кээде французча бир нече сєз айтып, оту єчкєн сурданган 
тїрї менен аларды акырая карап, єзї тууралуу кєшєкєр сєздєрдї 
угуп жатты.

алардын куттуктоолорун кабыл алып бїткєндєн кийин николай 
чиркєєнї кєздєй жєнєдї. 

кудай да єзїнїн кулдары жана жєнєкєй кишилер аркылуу ни-
колайды куттуктады жана мактады. ал ушулардын бардыгынан 
да кєўїлї калса дагы, кадимки иш сыяктуу бул куттуктоону жана 
мактоону кабыл алды. мына ушулардын бардыгы жогоркудай бо-
лушу керек эле, анткени анын мээримдїїлїгїнєн бїткїл дїйнєнїн 
жыргалчылыгы жана бактысы болмок. Ушулардын бардыгынан 
анын кєўїлї калып чарчаса дагы ал дїйнєгє єзїнїн жардамын аяба-
ды. тїшкї намаздын акырында сїйкїмдїї жана чачын жылмайтып 
тараган диакон «кєп жаша» деген ырды ырдаганда жана ырчылар 
сонун їндєрї менен ырдын сєзїн тегиз улап кеткенде, николай эки 
жагын карады да терезенин жанында турган ийни толмоч нелидо-
ваны кєрїп, кече кїнкї кызга караганда бул сонун деп ойлоду.

тїшкї тайынуудан кийин императрицага барып балдары менен 
ойноп, аялы менен тамашалашып їй-бїлєнїн арасында бир нече ми-
нут болду. анын Эрмитаж аркылуу дєєлєт министри Волконскийге 
барып, єзїнїн айрыкча каражаттарынан кече кїнкї кыздын энесине 
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жыл сайын пенсия берїїнї тапшырды. андан ал єзїнїн адат болуп 
кєнгєн кадимки сейилдик кылуусуна жєнєдї.

ал кїнї тїшкї тамак Помпей залында болду. тамакка єзїнїн 
кичи балдары николай жана михаилден башка барон ливен, граф 
Ржевусский, долгорукий, Пруссиянын элчиси жана Пруссия коро-
лунун флигель-адъютанты чакырылган эле. 

императрицанын жана императордун чыгышын кїтїп турганда 
Пруссиянын элчиси менен барон ливендин ортосунда Польшадан 
алынган дїрбєлєўдїї акыркы кабарларга карата кызуу сєз жїрдї.

– La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cauteres de la Russie il 
nous faut cent mille hommes a peu pres dans chacun de ces deuh pays1.

мунун мындай болушуна француз элчиси кытмыр тїр менен таў 
калгандыгын билгизди.

– Vous dites, la Pologne?2

– Oh, oui, c’etait un coup de Maetternich de nous en avoir laisse 
l’embarras…3

Сєздїн ушул жерине келгенде башы калтылдаган, ырбыйып жыл-
майган императрица жана анын артынан николай кирди.

тамак ичип олтурганда николай Хаджи-мураттын чыккандыгы 
жєнїндєгї кабарды жана токойлорду кыйдырып, чептерди курду-
руп, тоолуктарды кысымга алуу жєнїндєгї анын буйругунун на-
тыйжасында кавказдагы болгон согуш жакын арада бїтєт деп айтты.

Посланник бїгїн эртеў менен николай єзїн улуу стратегмин 
деп ойлогон адатын мыскылдап кїлїшкєн Пруссиянын королунун 
флигель-адъютантынын кєзї менен жаўдашты. николайдын улуу 
стратегдик ийкемдїїлїгїн дагы бир жолу далилдеген ушул планды 
єтє мактады.

тїшкї тамактан кийин николай балетке барды. анда трико кий-
ген жїздєгєн аялдар ары-бери басып бийлеп жїрїштї. анын ичинен 
бирєє николайдын кєўїлїнє жагып калды. николай балетмейстерди 
чакырып, аган ракмат айтты дагы каухар таштан жасалган шакек 
берїїгє буйрук кылды.

Экинчи кїнї Чернышев дагы доклад кылганда, эми Хаджи-мурат 
орустарга кошулгандан кийин Чечняны  їзгїлтїксїз тынчсызданды-
рып кордон линиясы менен туш-туш жагынан кысууга Воронцовго 
берген буйругун экинчи жолу аныктады. Чернышев муну Воронцовго 

1 Польша менен кавказ – бул Россия їчїн эки сыноо. Бул єлкєлєрдїн ар биринде 
эў болбогондо жїз миў аскер кармап турушубуз керек (франц.)

2 Сиз Польша дейсизби?
3 Ооба, бул меттернихтин бизге кыйынчылык келтиргиси келген амалдуу киши эле.
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жазып жиберди. Экинчи бир фельдъегерь аттарды зоруктуруп жана 
ямщиктердин бетин кан жалатып тифлисти кєздєй жєнєдї.

XVI

николай Павловичтин бул буйругун орундатуу максатында ошол 
замат эле 1852-жылы январда Чечняга чабуул коюлду.

жортуулга жиберилїїчї отряд тєрт батальон жєє аскерден жана 
эки жїз казактан туруп сегиз замбиреги бар эле. аскерлер жол менен 
келе жатышты. колоннанын эки жагынан бийик єтїк, кыска тон, 
башына папак кийген, далысына мылтык асынган, белине патрон 
салган илгич курчанган егерлер бирде єйдє чыгып, бирде ылдый 
тїшїп кырка тизилишип келе жатышты. кєндїм болгон отряд 
душман жеринде тынч жїрїїгє аракет кылып акырын келе жатат. 
кээ кезде гана баткакка баткан замбиректерди чыгарууда сїрєгєн 
їндєр чыгып, тынчтык жєнїндє буйрукка тїшїнбєгєн замбиректер-
ге чегилген аттар кошкурунуп жана суулугун чайнап, колоннадан 
артта калып же єтє жакындап кирип келгендиги їчїн же болбосо 
аскерлер чубалжып алыска созулгандыгы їчїн кол алдындагылар-
га начальниктин ачуусу келип каргылданган їнї менен кыйкыр-
ганы угулду. Бир гана жолу колонна менен цептин ортосундагы 
кичинекей бадалчанын арасынан ак курсактуу, ак куйруктуу жана 
далысы бозоргон жапайы эчки жана эчкиге окшош эле артка ийил-
ген кичинекей мїйїзї бар теке тынчтыкты бузду. Єтє кєркємдїї 
жана коркунчаак айбандар алдыўкы бутун бїгїп бийик секирип, 
колоннага єтє жакындап кирип келди. Ошондо кээ бир солдаттар 
кыйкырып-каткырып аларды найза менен саюуга аракеттенишип, 
алардын артынан чуркашты. Бирок жапайы эчкилер кайра буру-
луп цепти аралап єтїп бир нече аттуу аскерлердин жана ротадагы 
иттердин куугунтуктоосу астында канаттуудай кєздєн кайым болуп 
тоону аралап кетти.

али кыш эле, бирок кїн бийиктиктен тие баштаган болучу. тїш 
ченде эртеў менен эрте чыккан отряд он чакырым жол баскандан 
кийин кїн єтє ысык боло  баштады. найзанын учундагы болоттун 
чагылышканына жана жез замбиректин бетинде кичинекей кїн 
сыяктуу бирде єчїп, бирде жанган нурларга кароого мїмкїнчїлїк 
болбоду.

жакында эле отряд кечип єткєн тез аккан таза суу артта калды. 
алдыда айдалган талаа жана кичинекей кокту-колоту бар чабынды-
лар жатат; анын ар жагында токой капталган сыры белгисиз кара 
тоолор, кара тоонун ар жагынан аркайган зоолор кєрїнєт. кєз жет-
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пеген алыстыкта ар дайым сонун, ар дайым єзгєрїлїп алмаз сыяктуу 
нурланган кардуу тоолор кєрїнєт.

Ротанын алдында кара сюртук жана папах кийген, ийнине кылыч 
асынган, жакында гвардиядан келген туу сезимине берилип жана 
да єлїї коркунучун ойлоп, ишке киришїїнї каалап, бир кишинин 
эрки менен жїргїзїлгєн бул зор ишке катышкандыгын сезип келе 
жатты. Бутлер экинчи жолу согушка катышып олтурат.  азыр ага 
каршы ок атат жана ызылдаган замбиректин огунун алдында башын 
катпай, октун чыркыраганына кєўїл бурбай, башын жогору кєтєрїп, 
кїлмїўдєгєн кєзї менен жолдошторуна жана солдаттарга коркпостон 
эле карап, башка бир кайдыгер иштер жєнїндє кадимкисиндей 
сїйлєсєм деген ой аны кубандырды.

Отряд жакшы жолдон бурулуп, жїгєрїнїн маясын аралап кеткен 
адам аз жїргєн жолго бет алып, токойго жакындады. Белгисиз бир 
жактан замбиректин огу ызылдап келип, жїгєрїнїн талаасындагы 
жолдун четиндеги киренин ортосуна келип тийип, жерди омкорду.

– Башталды, – деп Бутлер бирге келе жаткан жолдошуна карап 
жылмайып кїлдї.

Чынында эле замбиректин огунан кийин токойдун четинен бел-
гилери бар атчан бир топ чечендер кєрїндї. алардын ортосунда чоў 
жашыл белги бар эле. алыстан жакшы кєрїїчї ротанын карган фель-
дфебели алыстагыны кєзї кєрбєгєн Бутлерге тиги Шамилдин єзї 
болсо керек деп кєрсєттї. тоолуктар тоодон тїшїп, оў жактагы алыс 
болбогон дєўсєєнїн чокусунан кєрїнїп, кайра ылдый тїшє баштады. 
кара жылуу сюртук жана тегерегине ак кєрпє кармаган папах кий-
ген кичинекей генерал миўдеген жоргосун жорголотуп Бутлердин 
ротасына келди дагы тоодон тїшїп келе жаткан атчандарга каршы 
єзїўдїн аскерлериў менен оў жакка бет алып жєнє – деп Бутлерге 
буйрук кылды. Бутлер єзїнїн ротасын кєрсєтїлгєн багытты кєздєй 
алып жєнєдї. Бирок коктуга киргичекти арт жагынан удаа-удаа эки 
жолу атылган замбиректин їнїн укту. ал эки замбиректин їстїнєн 
буралып коктуну кєздєй єрдєй берген калыў тїтїндї кєрдї. Замби-
ректердин атыларын кїтпєгєн тоолуктар артка чегиништи. Бутлер-
дин ротасы качып бара жаткан тоолуктардын артынан ок чыгара 
башташты жана коктунун ичин дарынын тїтїнї каптады. коктудан 
бийигирээк дєўсєє жерден гана кубалап бара жаткан казактарды, 
аларга каршы ок чыгарып тоолуктардын шашып чегингени кєрїнїп 
турду. Отряд тоолуктардын артынан куугунтуктап жїрїп отурду. 
Экинчи дєбєнїн ары жагынан айыл кєрїндї.

Бутлер єзїнїн ротасынын жана казактардын артынан чуркап 
айылга кирип келди. айылда эч ким жок эле. Солдаттарга эгинди, 
чєптї жана їйлєрдї єрттєгїлє деген буйрук берилди. Бїткїл айыл-
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ды ачуу тїтїн каптады, бул тїтїндїн арасында солдаттар ары-бери 
чуркап, колго тийгенин їйлєрдєн сууруп чыгышып, тоолуктар єзї 
менен бирге алып кете албаган тоокторду аткылап жана кармап 
жатышты. Офицерлер тїтїндєн обочо отурушуп тамактанышып, 
ичкилик ичишти. Фельдфебель тактайга салып бир нече такта аары-
нын балын алып келди. Чечендерден кабар болбоду. тїштєн кийин 
бир аздан соў кайра чегинїїгє буйрук берилди. Рота айылдын ар 
жагында колоннага тизилди жана Бутлер анын алдында болууга 
туура келди. Орундан бир аз жылгандан кийин чечендер пайда болуп 
отряддын артынан ок чыгарып, акмалап жїрїп отурушту. 

Отряд ачык жерге чыкканда тоолуктар артта калып калышты. 
Бутлердин ротасынан эч ким жараланбады, ошондуктан анын 
жїрєгї делбеп, кєўїлї куунак болуп келе жатты.

качан гана отряд эртеў менен кечип єткєн суунун кечїїсїн кечип 
жїгєрї талаасына жана шалбаага жетип жайыла бергенде ротадагы 
ырчылар алдыга чыгып, ыр ырдалды.

жел сокпой, таза аба жана кїн чайыттай ачык эле. кїндїн ачы-
гынан ошол жерден жїз чакырым алыстыкта турган карлуу тоолор 
єтє жакын болуп кєрїндї. качан гана ырчылар ырын токтоткондо 
аскерлердин бир калыпта чыгарган дабышы, замбиректердин кы-
чыраганы угулуп турду. Бутлердин 5-ротасында ырдалган ыр, полктун 
даўкын кєтєрїш їчїн юнкер тарабынан чыгарылган эле жана бийдин 
кїїсї менен ырдалып: «Ошентип, ошентип егерлер, егерлер» – деп 
кайталануучу.

Бутлер єзї бирге турган анын эў жакын начальниги майор Петров 
менен катарлаш келе жатып, гвардиядан чыгып кавказга келгенди-
гине єтє сїйїнїп, кубанычы койнуна батпады. ал Петербургда карта 
ойноп отуруп акчасын уттуруп жибергендиктен гвардиядан жєнєкєй 
аскерге єткєн эле. ага мындан башка арга табылбады. Эгерде гвар-
дияда кала турган болсо кайрадан карта ойноого киришмек. Бирок 
анын уттура турган да эч нерсеси калбаган болучу. азыр болсо анын 
баары артта калып, турмуш болсо башкача сонун, жоокерчиликте 
єтїп жатат. ал єзїнїн жакырланганын да жана тєлєнбєгєн карыз-
дарын да унуткан болучу. азыр кавказ, согуш, солдаттар жана ар 
дайым мас, ак кєўїл, баатыр майор Петров – мына ушулардын бар-
дыгы ага сонун болуп кєрїндї. ал Петербургда тамекиге ышталган 
бєлмєлєрдє карта таратып же картанын четин бузуп отурбаганды-
гына, банка ээлегенди жек кєрїп, зыўылдап башы оорубагандыгына 
анын ордуна мына береги сонун жерде азамат кавказдыктардын 
арасында болгондугуна такыр ишенбеди.

анын ырчылары: «Ошентип, ошентип, егерлер, егерлер» – деп 
ырдап келе жатышты. Ушул музыкага ийип, анын аты да ылдам-
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дап арыш салууда. трезор деген баксайган ротанын ити начальник 
сыяктуу куйругун тїйїп алып бир нерсени ойлогондой Бутлердин 
ротасынын алдында чуркап бара жатат. Бутлер єзї шамдагай, эркин 
жана кєўїлїн куунак сезди. Согуш деген ага єзїн єзї коркунучка 
дуушар кылуу же ажал келсе єлїї сыяктуу кєрїнїп, мына ошонун 
аркасында сыйга жетип, мындагы єзїнїн жолдошторунун жана орус 
досторунун арасында кадырга ээ болуу катарында кєрїндї. Согуш-
тун башка жагы: єлїм солдаттардын, офицерлердин, тоолуктардын 
жарадар болушу анын оюна да келбеди. ал єзїнїн согуш жєнїндєгї 
жакшы сезимин жоготпос їчїн єлгєндєргє жана жарадар болгон-
дорго эрксизден эле кароочу эмес. ал азыр да ошондой болду. Ушул 
кагылышууда биз тараптан їч киши єлїп, он эки киши жарадар 
болду. Бутлер чалкасынан тїшїп жаткан єлїктєрдїн жанынан єтїп 
бара жатып кан-сєлї кеткен боппоз колдун ыўгайсыз жатканын жана 
анын башындагы кызарган шїїшїн канды кєзїнїн бир жак кыйы-
гы менен кєрдї да ага дит коюп карабады. тоолуктар болсо алардан 
коргонууга туура келген атчан жигиттер катарында гана кєрїндї.

ыр токтой калган кезде.
– мына байкап кєрсєўїз досум, сиздердин питердегидей оў жакка 

тїзєл, сол жакка тїзєл бул жерде жок. мына биз бир аз эмгек кыл-
дык эле эми їйгє келе жатабыз. Їйдє машурка бизге пирог жана 
ачуу сонун сорпо берет. турмуш деген ошол да! Чынбы ээ? кана «таў 
атарда» деген ырды ырдагыла – деп буйрук берип, єзїнїн сїйгєн 
ырын ырдатты. 

майор мурун машка аталган, кийин марья дмитриевна деп чакы-
рылуучу фельдшердин кызына їйлєнгєн. марья дмитриевна болсо 
ак жуумал, бїт бетин сепкил баскан отуз жаштагы, бала тєрєбєгєн, 
сулуу аял эле. ал єткєндє эмне болсо дагы азыр майордун ишенимдїї 
жан досу эле. ага балача кєз салып, энесиндей асыроочу. мындай 
кєз салуу майорго керек эле, анткени майор кєп убакыттарда акыл-
эсин жоготкуча мас болуучу.

алар крепостко келгенде майор айткандай эле марья дмитриевна 
кїйєєсїн, Бутлерди жана отряддан конокко чакырылган эки офицер-
ди даамдуу тамак менен тойгузду. майор тамакты жана аракты кєп 
ичкендиктен сєз сїйлєєгє чамасы келбей бир кезде уктоого жєнєдї. 
Бутлер да бир аз чарчагандыктан, ашыгыраак чихир ичкендиктен 
кєўїлї жай болуп, єзїнїн бєлмєсїнє кирип кетти. Їйїнє келип 
кийимин чечери менен єзїнїн тармал чачтуу сулуу башын жаагына 
таяп тїш да кєрбєй, ойгонбой катуу уйкуга чємїлдї.
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XVII

Чабуул коюлганда таланган айыл, – Хаджи-мурат орустарга чы-
гарда тїнєп кеткен айыл эле.

Хаджи-мурат їйїнє токтогон Садо, орустар айылга жакындап 
келгенде їй-бїлєсї менен тоого качып кеткен болучу. Садо тоодон 
кайра айылга келгенде єзїнїн тєбєсї тїшїп, душман їйдїн алдын-
дагы сарайдын тїркїктєрїн єрттєп, їйдїн ичин булгап, бардыгын 
талкалап кеткенин кєрдї. Хаджи-мурат келгенде андан кєзїн айырбай 
таў калып караган, кєзї оттой кїйгєн Садонун єлтїрїлгєн таты-
накай уулу бурка жапкан атка єўєрїлїп мечиттин жанына алы-
нып келинди. Хаджи-мурат келгенде тамак берип кызмат кылган 
жїзї мээримдїї аялдын кєйнєгї тытылып, бырыш-тырыш кирген 
кєкїрєгї кєрїнїп, чачы туш-туш жакка жайылып єлгєн баланын 
їстїндє туруп бетин кан чыгара тырмап, токтобой їўїлдєп ыйлап 
жатты. Садо колуна керки жана кїрєк алып туугандары менен бала-
сына мїрзє казганы кетти. абышка болсо талкаланган їйдїн дубалы-
на жєлєнїп, чыбыкты жонуп эч нерсени ойлобогондой бир нокотту 
тиктей отурду. ал жакында эле єзїнїн бал челегинен келген болучу. 
Бал челектеги эки їймєк чєп єрттєлїп, абышка єзї тигил алдейлеп 
єстїргєн єрїгї менен алчалары кыйратылып жана єрттєлїптїр. 
Бал челектеги аарынын уюктары аарылары менен бирге єрттєлгєнї 
абышканын кїйбєгєн жерин кїл кылды. Бардык їйлєрдєн жана эки 
єлїк алынып келинген аянтчадан аялдардын їўїлдєп ыйлаган їнї 
угулуп турду. жаш аялмет балдар энелери менен бирге чыйылдап 
ыйлады. Берерге чєп жок, ачка уйлар дагы кулакты тунжуратып 
мєєрєдї. тестиер балдар дагы ойношпой, корккон тїрї менен улуу 
кишилерди карашты.

Суу албасын деген максат менен фонтан дагы булганылган болу-
чу. Ошондой эле мечит дагы заўдалып аны молдо менен мугалимдер 
тазалоодо. карыган їй ээлери аянтчага чогулуп, сыўар тизелеп 
отурушуп єзїлєрїнїн ал-абалын талкуулап жатышты. Орустарды 
жек кєргєндїгї жєнїндє эч кимиси ооз ачпады. Баласынан кары-
сына чейин бардык чечендер башынан єткєзїп отурган алардын 
сезими жек кєрїїдєн да кїчтїї эле. Бул жек кєрїї сезими эмес, 
ит орустарды адам деп эсептебегендик жана бул макулуктардын 
орунсуз кыянатчылыгына таў калгандык, жийиркенгендик жана 
кєўїл калгандык эле. Чычкандарды, заардуу жєргємїштєрдї 
жапа карышкырларды кандайча жок кылса, ошолорду да ошондой 
эле жок кылуу керек деген сезим єзїн єзї коргоо сезими сыяктуу 
табигый нерсе эле. мурунку жашаган жайларында калып, орустар 
эч максатсыз эле оўой-олтоў кыйратып кеткен, ушунчалык азапта-

Хаджи-Мурат

www.bizdin.kg



150

нып эмгек кылып жатып курган оокаттарын, єтє кыйналып жатып 
калыбына келтирїї максаты, же болбосо ислам дининин законуна 
ылайыксыз орустарды жек кєрїїгє жана алардан жийиркенїї се-
зимине карама-каршы келген ишти аткарып, аларга багынып берїї 
милдети айылдын адамдарынын алдында турду.

абышкалар кудайга жалынып бата кылышып, жардам сурап 
Шамилге элчи жиберїїнї бир добуштан чечишти да, ошол замат эле 
талкалангандарды калыбына келтирїїгє керишишти.

XVIII

жортуулдун эртеси, кїндєгїсїндєй Петров менен бирге эртеў ме-
ненки чайды ичкенге чейин тышка барып дем алууну ойлоп, їйдїн 
арткы эшигинен Бутлер кєчєгє чыкты. кїн тоодон кєтєрїлїп кал-
ган болучу жана кєчєнїн оў жагындагы кїндїн нуруна боёлгон ак 
тамдарды караганда анын кєзї талыды, бирок мурункудай эле сол 
жактагы алыстан улам жогорулап кєрїнгєн токой каптаган кара 
зоолорду жана капчыгайдын арасынан бїлбїлдєп туман каптагансы-
ган кїўїрт кырка тоолорду кєргєндє Бутлердин кєўїлї кєтєрїлїп, 
жїрєгїндє кубаныч пайда болду.

Бутлер бул тоолорго карап, тереў дем алып аба жутуп, ушул сонун 
дїйнєдє єзї гана, жалгыз гана єзї жашагандыгына, кечєє согушта 
чабуул коюу убагында, айрыкча татаал кайра артка чегинїї кезинде, 
єзїн жакшы кєрсєткєндїгїнє бир аз кубанды. жортуулдан кайт-
кандан кийин Петровдун аялы маша же марья дмитриевна аларды 
тамак берип сыйлап, ошондогулардын бардыгы менен жєнєкєй жана 
сїйкїмдїї мамиле кылгандыгын, анын оюнча ага єзгєчє эркелеткен-
дей жайдары карагандыгын эске алып кубанды. марья дмитриевнанын 
жоон чачы, кеў далысы, бийик кєкїрєгї, сепкил баскан сїйкїмдїї 
бетинин жаркырап кїлгєнї бойдок Бутлерди эрксиз єзїнє тартуу-
чу жана марья дмитриевна аны каалагандай кєрїнчї. аны менен 
байланышта болуу ак кєўїл, жумшак мїнєздїї жолдошу Петровго 
кылган адамгерчиликке жатпайт деп ойлоп жана марья дмитриев-
на менен єтє жєнєкєй мамиледе болуп, андан ызаат кылуучу жана 
ошого єзї да кубанчу. ал азыр ошол жєнїндє ойлоду. 

Чаўдуу жол менен бир нече атчан киши чаап келе жаткандай 
дїбїрттєгєн маўдайынан чыккан кєп аттардын дабышы, анын ошол 
оюн бузду. ал башын ошол замат кєтєрдї да, кєчєнїн башында жай 
бастырып келе жаткан бир топ атчан кишилерди кєрдї. жыйырма 
чакты казактардын алдында ак черкеска кийген жана папактын 
їстїнє селде чалынган бирєє, анын артында кєк черкеска кийген, 
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кийимине жана куралына єтє кєп кїмїш чабылган, коўкогой мурун 
кара орус офицери келе жатты. Селде тартынган киши башы кичине-
кей, кєзї сонун сулуу жээрде атчан эле жана орус офицеринин мин-
гени ойноктогон сонун бийик карабах аты болучу. Бутлер биринчи 
аттын кїчтїї жана сонун экендигин байкай коюп, бул кишилердин 
ким экенин билїї їчїн токтой калды. Офицер Бутлерге кайрылып 
иван матвеевичтин їйїн камчы менен кєрсєтїп:

– Бул аскер начальнигинин їйїбї? – деп орусча таза сїйлєбєй, 
єзїнїн орус эместигин билгизди.

– Ооба, ошол, – деди Бутлер.
– Бул болсо ким? – деп, Бутлер офицерге жакындап, кєзїнїн 

кыйыгы менен селде салынган кишини кєрсєттї.
– Бул Хаджи-мурат. мында келди, аскер начальнигиникинде 

конокто болом, – деди офицер.
Бутлер Хаджи-мурат жєнїндє билсе дагы, анын орустарга ко-

шулганын укса дагы, бул кичинекей чепте анын пайда болушун 
кїткєн эмес эле.

Хаджи-мурат ага сїйкїмдїї тїрї менен досторчо карады.
– Саламатсызбы? кош келдиўиз? – деп Бутлер татарча їйрєнїп 

алган саламын берди.
– Соо бол, – деп Хаджи-мурат башын ийкеди да Бутлерге жакын-

дап келип, эки манжасына камчынын бїлдїргєсї илинген колун 
берди.

– начальниксиўби? – деди ал.
– жок, начальник мында, мен аны чакырайын, – деп Бутлер кай-

рылды дагы тепкичтен жогору чыгып эшикти тїрттї.
Бирок марья дмитриевна кєчєгє чыга турган капка деп атаган 

эшик жабык эле. Бутлер биринчи жолу такылдатып, жооп болбо-
гондон кийин їйдї тегеренип арткы эшик менен кирди. Єзїнїн 
денщигин чакырып, жооп албай, эки денщигинин бирин да таппа-
гандан кийин ашканага барды. марья дмитриевна жоолугун артына 
байлап, бети кызарып, толмоч келген ак колунун жеўин тїрїп, анын 
колундай эле аппак болгон жуурулган камырды пирожки жасоо їчїн 
майда кылып кесип жаткан эле.

– денщиктер кайда кетти, – деди Бутлер.
– ичкилик ичкени кетишти. а сизге эмне керек эле? – деди марья 

дмитриевна.
– Эшикти ачыш керек: биздин їйдїн алдында бир топ тоолуктар 

турат. Хаджи-мурат келди.
– дагы эмнени ойлоп чыгарасыз? – деди марья дмитриевна жыл-

майып.
– Чын, тамаша кылбайм. Эшиктин алдында турушат.
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– Чын элеби? – деди марья дмитриевна.
– мен эмнеге калп айтмак элем. ишенбесеўиз карап кєрїўїз, алар 

эшиктин алдында турушат.
– мына кырсык, мен иван матвеевичти барып ойготоюн, – деп 

марья дмитриевна тїрїлгєн жеўин жазып, калыў чачындагы шпил-
кесин оўдой баштады.

– жок, мен єзїм эле барам. а сен Бондаренко, эшикти барып 
ачкын, – деди Бутлер.

– Эмесе болуптур, – деп марья дмитриевна єзїнїн ишине кайра 
киришти.

иван матвеевич Хаджи-мураттын грозныйда экенин уккан. Ошон-
дуктан Хаджи-мураттын мында келгенин билгенде аў-таў калбады да, 
тєшєктєн башын кєтєрїп  тамеки ороп тартты, катуу жєтєлїп, «тигил 
шайтанды» мында жиберген начальниктерге кїўкїлдєп, кийине баш-
тады. кийинип болуп денщигинен «дары» сурады.

 «дары» деген арак экенин билген денщик сураганын алып келип 
берди.

– ичкиликти аралаштыргандан жаманы жок. кечєє чихирди ич-
тик эле, бїгїн башым ооруп калыптыр, – деп ал кїўкїлдєп аракты 
ичип, кара нанды жыттап койду да:

– мына, эми иш бїттї, – деп Хаджи-муратты жана аны  жандап 
жїргєн офицерди Бутлер алып келип жайлаштырган мейманканага 
кирди.

Хаджи-муратты жеткирип келген офицер, сол фланганын началь-
ниги Хаджи-муратты кабыл алып, тыўчылар аркылуу тоолуктар 
менен байланышта болууга Хаджи-муратка мїмкїнчїлїк берип 
жана казактардын конвоюсуз чептен аны эки жакка чыгарбагын 
деген буйругун иван матвеевичке айтып берди. иван матвеевич 
кагазды окуп болуп, Хаджи-муратка дитин коюп тике карады да 
кайрадан кагазга їўїлдї. Ошентип, бир нече жолу бирде кагазга, 
бирде мейманга карап, акыры Хаджи-муратка тигилип:

– якшы, бек якшы. мейли жашасын. аны чептен чыгарбоого мага 
буйрук берилген. Буйрук болгон нерсе ыйык болот. аны кеўсаларга 
жайлаштырсак кандай болот, Бутлер? – деди.

Бутлер жооп бергиче, ашканадан келип эшиктин алдында турган 
марья дмитриевна иван матвеевичке мындай деп кыйкырды:

– Эмне їчїн кеўсаларга? мында эле орноштургула, кладовой-
ду конок їйї кылабыз. Эў кур дегенде кєз алдыбызда болот – деп 
Хаджи-муратты карап, анын кєзї менен кєзї кездешип, анан тез 
бурулуп кетти.

– менин оюмча, марья дмитриевнаныкы туура – деди Бутлер.
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– Ооба, ооба, болду, аялдарга мында кыла турган жумуш жок – 
деп иван матвеевич кабагын тїйдї.

Сїйлєшїї мезгилинде Хаджи-мурат колу менен канжардын сабын 
кармап, тигилерди бир аз жек кєргєнсїп жылмайып турду. ал кайда 
болсо жашай беремин – деди. тоолуктар менен байланышта болууга 
сардар тарабынан мага улуксат кылынган, ошондуктан аларды ага 
кездештирїїнї сурады. иван матвеевич сурооўуз аткарылат деди 
да, тамак-аш алып келгиче, бєлмєнї даярдагыча, коноктор менен 
аўгемелешип тургун деп Бутлерден суранды да, мен кеўсаларга барып 
керектїї болгон кагаздарды жазып, тиешелїї буйрук берейин – деди.

Хаджи-мураттын жаўы тааныштары менен боло турган мамиле-
си эмитен ачык-айкын болду. Хаджи-мурат иван матвеевич менен 
биринчи жолу таанышканда эле аны жек кєрїп, андан жийиркене 
баштады жана аны менен дайыма кекирейип менменсинген тїрдє 
сїйлєшїїчї. ар дайым тамак-аш даярдап алып келип берип жїргєн 
марья дмитриевна ага єзгєчє жагуучу. анын жєнєкєйлїгї єзїнїн 
элинде болбогон аялдын єзгєчє сулуулугу жана марья дмитриевна-
нын эрксизден аны жакшы кєргєндїгї ага жагуучу. ал аны кара-
боого жана аны менен сїйлєшпєєгє аракет кылуучу, бирок Хаджи-
мураттын кєзї эрксизден эле аны карап, анын кыймылын байкоочу.

Бутлер менен биринчи таанышкандан баштап эле достошушуп, 
сїйлєшїшїп, анын турмушу жєнїндє сурап, єзїнїн башынан єткєндєрїн 
аўгемелеп, їй-бїлєсїнїн ал-абалы жєнїндєгї тыўчылар алып келген 
кабарларды айтып эмне кылыш жєнїндє аны менен кеўешїїчї.

тыўчылар тарабынан алып келинген кабарлар адамдын кєўїлїн 
кубандырарлык эмес эле. Хаджи-мурат чепте болгон тєрт кїндїн 
ичинде тыўчылар аны менен эки жолу жолугушуп, экєєндє теў 
жаман кабар алып келишти.

XIX
Хаджи-мураттын їй-бїлєсї, єзї орустарга єтїп кеткенден кийин 

кєп кечикпестен эле, Ведено айылына алынып келип жана ал жерде 
кїзєт астында Шамилдин чечимин кїтїп кармоодо жатты. Энеси Па-
тимат жана эки аялы кичинекей беш баласы менен жїз башы ибра-
гим Рашиддин їйїндє кароолчунун кайтаруусунда жашап турушту; 
Хаджи-мураттын баласы 18 жаштагы Юсуф болсо, тереўдиги бир 
саржандан ашык келген зынданда (ордо) ага окшоп эле Шамилдин 
чечимин кїтїп жаткан жети кїнєєкєр менен бирге жатты.

(уландысы бар)

Которгон Заир МАМыТБЕКоВ
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МорФий

(рассказ)

I

давно уже отмечено умными людьми, что 
счастье – как здоровье: когда оно налицо, его 
не замечаешь. но когда пройдут годы – как 
вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!

Что касается меня, то я, как выяснилось 
это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. 
незабываемый, вьюжный, стремительный год!

начавшаяся вьюга подхватила меня, как 
клочок изорванной газеты, и перенесла с 
глухого участка в уездный город. Велика 
штука, подумашь, уездный город? но если 
кто-нибудь подобно мне просидел, в снегу 
зимой, в строгих и бедных лесах летом, пол-
тора года, не отлучаясь ни на один день, если 
кто-нибудь разрывал бандероль на газете 
от прошлой недели с таким сердечным бие-
нием, точно счастливый любовник голубой 
конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за 
18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, 
надо полагать, поймет меня.

  Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но 
я за электричество! и вот я увидел их вновь, 
наконец, обольстительные электрические 
лампочки! главная улица городка, хорошо 
укатанная крестьянскими санями, улица, на 
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которой, чаруя взор, висели - вывеска с сапогами, золотой крендель, 
изображение молодого человека со свиными и наглыми глазками и 
с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклян-
ными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся 
вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими 
изобилует отечество мое.

до сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, за-
ставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском 
учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью 
изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина.

но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний! на пере-
крестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно 
виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим 
кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в 
будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими 
в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистыва-
лись московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, 
невский проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое 
отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была 
операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы рас-
крывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший 
врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделка, 
аптека и лаборатория. лаборатория, подумать только! С цейссовским 
микроскопом, прекрасным запасом красок.

я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. немало дней 
прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса боль-
ницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались элек-
трическим светом.

Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные 
измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском за-
разном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий 
жалостливый плач, хриплое бульканье...

Сиделки бегали, носились...
тяжкое бремя соскользнуло с моей души. я больше не нес на себе 

роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. я не был 
виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани 
и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались 
гнойные плевриты, требовавшие операции... я почувствовал себя впер-
вые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то 
рамками. Роды? Пожалуйста, вон – низенький корпус, вон – крайнее 
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окно, завешенное белой марлей. там врач-акушер, симпатичный и 
толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело.

Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом - 
главный врач-хирург. Воспаление легких? - В терапевтическое от-
деление к Павлу Владимировичу.

О, величественная машина большой больницы на налаженном, 
точно смазанном ходу! как новый винт по заранее взятой мерке, и 
я вошел в аппарат и принял детское отделение. и дифтерит, и скар-
латина поглотили меня, взяли мои дни.

но только дни. я стал спать по ночам, потому что не слышалось 
более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог под-
нять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я 
стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и 
затем почему-то со странным интересом Фенимора купера) и оценил 
вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и 
стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет...

  так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный 
город с глухого вьюжного участка.

II

Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел, и полетел 
февраль 18-го. я привык к своему новому положению и мало-помалу 
свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лам-
па с шипящим керосином, одиночество, сугробы... неблагодарный! 
я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся 
с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора купера вы-
бираясь из самых диковинных положений.

изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о 
том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем 
уже сознании.

Зеленый огонек, мигающий фонарь... скрип саней... короткий 
стон, потом тьма, глухой вой метели в полях... потом все это боком 
кувыркалось и проваливалось...

интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. кто-нибудь 
да сидит... молодой врач вроде меня... ну, что же, я свое высидел. 
Февраль, март, апрель... ну, и, скажем, май - и конец моему стажу. 
Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и 
вернусь в москву. и ежели революция подхватит меня на свое кры-
ло - придется, возможно, еще поездить... но во всяком случае своего 
участка я более никогда в жизни не увижу... никогда... Столица... 
клиника... асфальт, огни...   так думал я.
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...а все-таки хорошо, что я пробыл на участке... я стал отважным 
человеком... я не боюсь... Чего я только не лечил?! В самом деле? а?..

Психических болезней не лечил... Ведь... верно нет, позвольте... а 
агроном допился тогда до чертей... и я его лечил и довольно неудач-
но... Белая горячка... Чем не психическая болезнь? Почитать надо 
бы психиатрию... да ну ее. когда-нибудь впоследствии в москве... 
а сейчас, в первую очередь, детские болезни... и еще детские болез-
ни... и в особенности эта каторжная детская рецептура... Фу, черт... 
если ребенку 10 лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно 
дать на прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. а если три года?.. только 
детские болезни... и ничего больше... довольно умопомрачительных 
случайностей! Прощай, мой участок!.. и почему мне этот участок 
так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?.. Зеленый огонь...

Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь... ну и довольно... 
Спать.

– Вот письмо. С оказией привезли...
– давайте сюда.
Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником 

было накинуто поверх белого халата с клеймом. на синем дешевом 
конверте таял снег.

– Вы сегодня дежурите в приемном покое? – спросил я, зевая.
– я.
– никого нет?
– нет, пусто.
– ешли... (зевота раздирала мне рот и от этого слова я произносил 

неряшливо), - кого-нибудь привежут... вы дайте мне знать шюда... 
я лягу спать...

– Хорошо. можно иттить?
– да, да. идите.
Она ушла. дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по 

дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт.
В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем 

моего участка, моей больницы... незабываемый бланк...
я усмехнулся.
Вот интересно... весь вечер думал об участке, и вот он явился сам 

напомнить о себе...Предчувствие.
Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. 

латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые...
– ничего не понимаю... путаный рецепт... – пробормотал я и 

уставился на слово morphini.... Что, бишь, тут необычайного в этом 
рецепте?... ах, да... четырехпроцентный раствор! кто же выписывает 
четырехпроцентный раствор морфия?... Зачем?!
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я перевернул листок, и зевота моя прошла. на обороте листка 
чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано:

11 февраля 1918 года.
милый collega!
извините, что пишу на клочке. нет под руками бумаги. я очень 

тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать 
помощи ни у кого, кроме Вас.

Второй месяц я сижу в бывшем Вашем участке, знаю, что Вы в 
городе и сравнительно недалеко от меня.

Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу Вас приехать 
ко мне поскорее. Хоть на день. Хоть на час. и если Вы скажете, что 
я безнадежен, я Вам поверю... а может быть, можно спастись?.. да, 
может быть, еще можно спастись?.. надежда блеснет для меня? ни-
кому, прошу Вас, не сообщайте о содержании этого письма.

– марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне 
дежурную сиделку... как ее зовут?.. ну, забыл... Одним словом, 
дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее!

– Счас.
Через несколько минут сиделка стояла передо мной и снег таял на 

облезшей кошке, послужившей материалом для воротника.
– кто привез письмо?
– а не знаю я. С бородой. кооператор он. В город ехал, говорит.
– гм... ну ступайте. нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу 

главному врачу, отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните.
– Хорошо.
моя записка главному врачу:

13 февраля 1918 года.

Уважаемый Павел илларионович. я сейчас получил письмо от 
моего товарища по университету доктора Полякова. Он сидит на 
гореловском, моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, 
по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. если 
разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Родовичу 
и съезжу к Полякову. Человек беспомощен.

Уважающий вас  д-р Бомгард.»

Ответная записка главного врача:
«Уважаемый Владимир михайлович, поезжайте.

Петров.

Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. до-
браться до горелова можно было таким образом: Завтра выехать в 
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два часа дня с московским почтовым поездом, проехать 30 верст по 
железной дороге, высадиться на станции N., а от нее двадцать две 
версты поехать на санях до гореловской больницы.

  При удаче я буду в горелове завтра ночью, – думал я, лежа в по-
стели. 

– Чем он заболел? тифом, воспалением легких? ни тем, ни дру-
гим... тогда бы он и написал просто: я заболел воспалением легких. 
а тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо... тяжко... и нехоро-
шо заболел... Чем? Сифилисом? да, несомненно, сифилисом. Он в 
ужасе... он скрывает... он боится... но на каких лошадях, интересно 
знать, я со станции поеду в горелово? Плохой номер выйдет, как 
приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем... 
ну, нет. Уж я найду способ. найду у кого-нибудь лошадей на станции.

Послать телеграмму, чтоб он выслал лошадей! ни к чему! теле-
грамма придет через день после моего приезда... Она ведь по воздуху 
в горелово не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится 
оказия. Знаю я это горелово. О, медвежий угол!

Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от 
лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, с 
щетиной окурков, пепельница.

я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. 
Письмо начало раздражать меня.

В самом деле: если ничего острого, а скажем, сифилис, то поче-
му же он не едет сюда сам? Почему я должен нестись через вьюгу к 
нему? Что, я в один вечер вылечу его от люэса, что ли? или от рака 
пищевода? да какой там рак!

Он на два года моложе меня. ему 25 лет... тяжко... Саркома? 
Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего 
может сделаться мигрень...

и вот она налицо. Стягивает жилку на виске... Утром проснешь-
ся, стало быть, и от жилки полезет вверх на темя, скует полголовы 
и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. а каково в санях 
с пирамидоном?! надо будет у фельдшера шубу взять разъездную, 
замерзнешь завтра в своем пальто... Что с ним такое? надежда 
блеснет... – в романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских 
письмах!.. Спать, спать... не думать больше об этом. Завтра все ста-
нет ясно... Завтра.

я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. 
Спать... жилка ноет... но я не имею права сердиться на человека за 
нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему, 
вот, пишет другому. ну, как умеет, как понимает... и недостойно 
из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно. 
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может быть, это и не фальшивое и не романическое письмо. я не 
видел его, Сережу Полякова, два года, но помню его отлично. Он был 
всегда очень рассудительным человеком... да. Значит, стряслась 
какая-то беда... и жилка моя легче... Видно, сон идет. В чем механизм 
сна?.. Читал в физиологии... но история темная... не понимаю, что 
значит сон... как засыпают мозговые клетки?! не понимаю, говорю 
по секрету.

да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не 
очень твердо уверен... Одна теория стоит другой... Вон стоит Сережка 
Поляков в зеленой тужурке с золотыми пуговицами над цинковым 
столом, а на столе труп...

Хм, да... ну это сон...

III
тук, тук... Бух, бух, бух... ага... кто? кто? Что?.. ах, стучат, ах, 

черт, стучат... где я? Что я?.. В чем дело? да, я у себя в постели...
Почему же меня будят? имеют право потому, что я дежурный. 

Проснитесь, доктор Бомгард. Вон марья зашлепала к двери откры-
вать. Сколько времени?

Половина первого... ночь. Спал я, значит, только один час. как 
мигрень?

налицо. Вот она!
В дверь тихо постучали.
– В чем дело?
я приоткрыл дверь в столовую. лицо сиделки глянуло на меня из 

темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, 
взбудоражены.

– кого привезли?
– доктора с гореловского участка, – хрипло и громко ответила 

сиделка, – застрелился доктор.
– По-ля-ко-ва? не может быть! Полякова?!
– Фамилии-то я не знаю.                                    
– Вот что... Сейчас, сейчас иду. а вы бегите к главному врачу, 

будите его сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в при-
емный покой.

Сиделка метнулась - и белое пятно исчезло из глаз.
Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестанула меня по 

щекам на крыльце, вздула полы пальто, оледенила испуганное тело.
В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. на 

крыльце, в туче снега, я столкнулся со старшим врачом, стремив-
шимся туда же, куда и я.
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– Ваш? Поляков? – спросил, покашливая, хирург.
– ничего не пойму. Очевидно, он, – ответил я, и мы стремительно 

вошли в покой.
С лавки навстречу – поднялась закутанная женщина. Знакомые 

глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. я узнал 
марью Власьевну, акушерку из горелова, верную мою помощницу 
во время родов в гореловской больнице.

– Поляков? – спросил я.
– да, – ответила марья Власьевна, – такой ужас, доктор, ехала, 

дрожала всю дорогу, лишь бы довезти...
– когда?
– Сегодня утром на рассвете - бормотала марья Власьевна, – при-

бежал сторож, говорит... У доктора выстрел в квартире....
Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал док-

тор Поляков, и с первого же взгляда на его безжизненные, словно 
каменные, ступни валенок у меня привычно екнуло сердце.

Шапку с него сняли – и показались слипшиеся, влажные волосы. 
мои руки, руки сиделки, руки марьи Власьевны замелькали над 
Поляковым, и белая марля с расплывающимися желто-красными 
пятнами вышла из-под пальто. грудь его поднималась слабо. я по-
щупал пульс и дрогнул, пульс исчезал под пальцами, тянулся и сры-
вался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась 
рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы 
впрыснуть камфору. тут раненый расклеил губы, причем на них 
показалась розоватая кровавая полоска, чуть шевельнул синими 
губами и сухо, слабо выговорил:

– Бросьте камфару. к черту.
– молчите, – ответил ему хирург и толкнул желтое масло под 

кожу.
– Сердечная сумка, надо полагать, задета, – шепнула марья Вла-

сьевна, цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бесконеч-
ные веки раненого (глаза его были закрыты). тени серо-фиолетовые, 
как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев 
носа, и мелкий, точно ртутный, пот росой выступал на тенях.

– Револьвер? – дернув щекой, спросил хирург.
– Браунинг, – пролепетала марья Власьевна.
– Э-эх, – вдруг, как бы злобно и досадуя, сказал хирург и вдруг, 

махнув рукой, отошел.
я испуганно обернулся к нему, не понимая. еще чьи-то глаза 

мелькнули за плечом. Подошел еще один врач.
Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет со-

гнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, 
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как бы он давился комочком и хотел его проглотить. ах, тому, кто 
видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо 
это движение! марья Власьевна болезненно сморщилась, вздохнула.

– доктора Бомгарда... – еле слышно сказал Поляков.
– я здесь, – шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ.
– тетрадь вам... - хрипло и еще слабее отозвался Поляков.
тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в темь 

потолку покоя. как будто светом изнутри стали наливаться темные 
зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. глаза остано-
вились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу.

доктор Поляков умер.
ночь. Близ рассвета. лампа горит очень ясно, потому что городок 

спит и току электрического много. Все молчит, а тело Полякова в 
часовне. ночь.

на столе перед воспаленными от чтения глазами лежат вскрытый 
конверт и листок. на нем написано:

милый товарищ!
я не буду Вас дожидаться. я раздумал лечиться. Это безнадежно. 

и мучиться я тоже больше не хочу. я достаточно попробовал. дру-
гих предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 
25 частях воды кристаллами. я слишком им доверился, и они меня 
погубили. мой дневник вам дарю. Вы всегда казались мне человеком 
пытливым и любителем человеческих документов. если интересует 
вас, прочтите историю моей болезни.

Прощайте. Ваш С. Поляков.
Приписка крупными буквами:
В смерти моей прошу никого не винить.
лекарь Сергей Поляков.
13 февраля 1918 года.
Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в 

черной клеенке.
Первая половина страниц из нее вырвана. В оставшейся половине 

краткие записи, вначале карандашом или чернилами, четким мел-
ким почерком, в конце тетради карандашом химическим и каранда-
шом толстым красным, почерком небрежным, почерком прыгающим 
и со многими сокращенными словами.

IV
... 7 год*, 20-го января.
... и очень рад. и слава богу: чем глуше, тем лучше. Видеть лю-

дей не могу, а здесь я никаких людей не увижу, кроме больных и 
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крестьян. но они ведь ничем не тронут моей раны? других, впрочем, 
не хуже моего рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, не 
подлежащий призыву на войну (ратники ополчения 2-го разряда 
выпуска 1916 г.), разместили в земствах. Впрочем, это неинтересно 
никому. из приятелей узнал только об иванове и Бомгарде.

иванов выбрал архангельскую губернию (дело вкуса), а Бомгард, 
как говорила фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего за 
три уезда от меня в горелове. Хотел ему написать, но раздумал. не 
желаю видеть и слышать людей.

21 января.
Вьюга. ничего.
25 января.
какой ясный закат. мигренин — соединение antipirin'a, coffein'а 

u ac.citric.
В порошках по 1,0... разве можно по 1,0?.. можно.
3 февраля.
Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но 

потянуло все-таки посмотреть отдел театров. аида шла на прошлой 
неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела: мой милый 
друг, приди ко мне...

У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, 
громадный дан темной душонке...

(Здесь перерыв, вырваны две или три страницы.)
... конечно, недостойно, доктор Поляков. да и гимназически – 

глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она 
ушла! не хочет жить – ушла. и конец. как все просто, в сущности. 
Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла.

Убить ее? Убить? ах, как все глупо, пусто. Безнадежно! не хочу 
думать. не хочу...

11 февраля.
Все вьюги, да вьюги... заносит меня! целыми вечерами я один, 

один. Зажигаю лампу и сижу. днем-то я еще вижу людей. но работаю 
механически. С работой я свыкся. Она не так страшна, как я думал 
раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не 
вовсе неграмотным я приехал сюда.

Сегодня в первый раз делал операцию поворота.
итак, три человека погребены здесь под снегом: я, анна кирил-

ловна – фельдшерица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они 
(фельдш. персонал) живут во флигеле. а я один.

15 февраля.
Вчера ночью интересная вещь произошла. я собирался ложиться 

спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. но какие! 
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Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина 
- сомнительная наука, должен заметить. Отчего у человека, у кото-
рого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника 
(аппенд., напр.), у которого прекрасная печень и почки, у которого 
кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью 
сделаться такие боли, что он станет кататься по постели?

Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим, 
Власом.

Власа отправил к анне кирилловне. та ночью пришла ко мне и 
вынуждена была впрыснуть мне морфий. говорит, что я был совер-
шенно зеленый. Отчего?

Фельдшер наш мне не нравится. нелюдим, а анна кирилловна 
очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина 
может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. муж ее в 
германском плену.

не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых 
головок морфий.

истинный благодетель человечества. Боли прекратились через 
семь минут после укола. интересно: боли шли полной волной, не 
давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно рас-
каленный лом воткнули в живот и вращали.

минуты через четыре после укола я стал различать волнообраз-
ность боли:

Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе про-
верить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их 
действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко 
и хорошо, – без мыслей о ней, обманувшей меня.

16 февраля.
Сегодня анна кирилловна на приеме осведомилась о том, как я 

себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня не-
хмурым.

– Разве я хмурый?
– Очень, – убежденно ответила она и добавила, что она поражается 

тем, что я всегда молчу.
– такой уж я человек.
но это ложь. я был очень жизнерадостным человеком до моей 

семейной драмы.
Сумерки наступают рано. я один в квартире. Вечером пришла 

боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудною костью. 
Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро 
один сантиграмм.
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Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что анна кирил-
ловна оставила пузырек.

18-го.
Четыре укола не страшны.
25-го февраля.
Чудак эта анна кирилловна! точно я не врач. 11/2 шприца = 

0,015 morph.? да.
1-го марта.

* * *
доктор Поляков, будьте осторожны!
Вздор.
Сумерки.
но вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к 

обманувшей меня женщине. мотив из партии ее амнерис покинул 
меня. я очень горжусь этим. я - мужчина.

анна к. стала моей тайной женой. иначе быть не могло никак. 
мы заключены на необитаемый остров.

Снег изменился, стал как будто серее. лютых морозов уже нет, но 
метели по временам возобновляются...

Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикоснове-
ние становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно 
проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается 
необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. 
абсолютно все неприятные ощущения прекращаются.

Это высшая точка проявления духовной силы человека. и если 
б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что 
нормально человек может работать только после укола морфием. В 
самом деле: куда к черту годится человек, если малейшая неврал-
гийка может выбить его совершенно из седла!

анна к. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался 
громаднейшей силой воли.

2 марта.
Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли николая II.

* * *

я ложусь спать очень рано. Часов в девять. и сплю сладко.
10 марта.
там происходит революция. день стал длиннее, а сумерки как 

будто чуть голубоватее.
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таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны.
Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен.
так что вот, – я вижу жутко освещенную лампу, из нее пышет 

разноцветная лента огней. амнерис, колыша зеленым пером, поет. 
Оркестр, совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впро-
чем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном 
сне музыка беззвучна... (в нормальном?

еще вопрос, какой сон нормальнее! Впрочем, шучу...) беззвучна, 
а в моем сне она слышна совершенно небесно. и, главное, что я по 
своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в Войне и 
мире описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. 
лев толстой — замечательный писатель!

теперь о прозрачности; так вот, сквозь переливающиеся краски 
аиды выступает совершенно реально край моего письменного сто-
ла, видный из двери кабинета, лампа, лоснящийся пол и слышны, 
прорывшись сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, 
ступающие приятно, как глухие кастаньеты.

Значит, восемь часов, — это анна к., идет ко мне будить меня и 
сообщить, что делается в приемной.

Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я все слышу 
и могу разговаривать с нею.

и такой опыт я проделал вчера:
а н н а. – Сергей Васильевич...
я. – я слышу... (тихо музыке - сильнее).
музыка — великий аккорд.
Ре-диез...
а н н а. – Записано двадцать человек.
а м н е р и с (поет).
Впрочем, этого на бумаге передать нельзя.
Вредны ли эти сны? О нет. После них я встаю сильным и бодрым. 

и работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не 
было. да и мудрено, все мои мысли были сосредоточены на бывшей 
жене моей.

а теперь я спокоен.
я спокоен.
19 марта.
ночью у меня была ссора с анной к.
– я не буду больше приготовлять раствор.
я стал ее уговаривать.
– глупости, аннуся. Что я, маленький, что ли?
– не буду. Вы погибнете.
– ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди!
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– лечитесь.
– где?
– Уезжайте в отпуск. морфием не лечатся. (Потом думала и до-

бавила). я простить себе не могу, что приготовила вам тогда вторую 
склянку.

– да что я, морфинист, что ли?     
– да, вы становитесь морфинистом.
– так вы не пойдете?
– нет.
тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться 

и, главное, кричать на людей, когда я не прав. Впрочем, это не сразу. 
Пошел в спальню. Посмотрел. на донышке склянки чуть плескалось. 
набрал в шприц, – оказалось 1/4 шприца. Швырнул шприц, чуть не 
разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, – ни одной тре-
щинки. Просидел в спальне около 20 минут. Выхожу, – ее нет.  Ушла.

Представьте себе, – не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле 
в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок, на крылечко. 
ночь тихая, тихая. Снег рыхл. где-то далеко в небе тянет весной.

– анна кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки.
Она шепнула:
– не дам.
– товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. я говорю 

вам, как врач.
Вижу в сумраке ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза 

углубились, провалились, почернели. и она ответила голосом, от 
которого у меня в душе шелохнулась жалость. но тут же злость опять 
наплыла на меня.

Она:
– Зачем, зачем вы так говорите? ах, Сергей Васильевич, я - жа-

леючи вас.
и тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее 

в руках.
Значит, она вышла ко мне и захватила их.
я (грубо):
– дайте ключи!
и вырвал их из ее рук.
и пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым, прыгающим 

мосткам.
В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ров-

ным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор 
морфия для подкожного впрыскивания. я врач, а не фельдшерица!

Шел и трясся.
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и слышу: сзади меня, как верная собака, пошла она. и нежность 
взмыла во мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю:

– Сделаете или нет? – и она взмахнула рукою, как обреченная, 
все равно, мол, и тихо ответила:

– давайте, сделаю...
...Через час я был в нормальном состоянии. конечно, я попросил у 

нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как со мной 
это произошло. Раньше я был вежливым человеком.

Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, 
прижалась к моим рукам и говорит:

– я не сержусь на вас. нет. я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж 
знаю. и я себя проклинаю за то, что я тогда сделала вам впрыскивание.

я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что 
я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего дня 
начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу.

– Сколько вы сейчас впрыснули?
Вздор. три шприца однопроцентного раствора.
Она сжала голову и замолчала.
– да не волнуйтесь вы! ...В сущности говоря, мне понятно ее бес-

покойство.
действительно, morphium hidrochloricum грозная штука, при-

вычка создается очень быстро. но маленькая привычка ведь не есть 
морфинизм?..

...По правде говоря, эта женщина единственный верный настоя-
щий мой человек. и, в сущности, она и должна быть моей женой. ту 
я забыл. Забыл. и все-таки спасибо за это морфию...

8-го апреля 1917 года.
Это мучение.
9 апреля.
Весна ужасна.
Черт в склянке. кокаин – черт в склянке.
действие его таково:
При впрыскивании одного шприца 2%-ного раствора почти мгно-

венно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в вос-
торг и блаженство. и это продолжается только одну, две минуты. и 
потом все исчезает бесследно, как не было. наступает боль, ужас, 
тьма. Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей 
на ветви, а вдали лес щетиной, ломаной и черной, тянется к небу, и 
за ним горит, охватив четверть неба, первый весенний закат.

я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей док-
торской квартире по диагонали от дверей к окну, от окна к дверям. 
Сколько таких прогулок я могу сделать? Пятнадцать или шестнад-
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цать – не больше. а затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. 
на марле лежит шприц рядом со склянкой. я беру его и, небрежно 
смазав йодом исколотое бедро, всаживаю иголку в кожу. никакой 
боли нет. О, наоборот: я предвкушаю эйфорию, которая сейчас воз-
никнет. и вот она возникает. я узнаю об этом потому, что звуки 
гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне сторож Влас на 
крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо летящие сквозь 
стекло ко мне, становятся ангельскими голосами, а грубые басы в 
раздувающихся мехах гудят, как небесный хор. но вот мгновение, 
и кокаин в крови по какому-то таинственному закону, не описан-
ному ни в какой из фармакологий, превращается во что-то новое. я 
знаю: это смесь дьявола с моей кровью. и никнет Влас на крыльце, 
и я ненавижу его, а закат, беспокойно громыхая, выжигает мне 
внутренности. и так несколько раз подряд, в течение вечера, пока 
я не пойму, что я отравлен. Сердце начинает стучать так, что я чув-
ствую его в руках, в висках... а потом оно проваливается в бездну, и 
бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор Поляков не 
вернется к жизни...

13 апреля.
я – несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года 

морфинизмом, и, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая 
же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. ко-
каин – сквернейший и коварнейший яд. Вчера анна еле отходила 
меня камфарой, а сегодня я полутруп...

6-го мая 1917 года.
давненько я не брался за свой дневник. а жаль. По сути дела, это 

не дневник, а история болезни, и у меня, очевидно, профессиональ-
ное тяготение к моему единственному другу в мире (если не считать 
моего скорбного и часто плачущего друга анны).  итак, если вести 
историю болезни, то вот. я впрыскиваю себе морфий два раза в сут-
ки в 5 часов дня (после обеда) и в 12 час. ночи перед сном. Раствор 
трехпроцентный: два шприца. Следовательно, я получаю за один 
раз 0,06. Порядочно!

Прежние мои записи несколько истеричны. ничего особенно 
страшного нет. на работоспособности моей это ничуть не отражается. 
напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. я ве-
ликолепно справляюсь с операциями, я безукоризненно внимателен 
к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм 
вреда моим пациентам не причинил. надеюсь, и не причинит. но 
другое меня мучает. мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем 
пороке. и мне тяжело на приеме чувствовать на своей спине тяжелый 
пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера.
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Вздор! Он не догадывается. ничто не выдаст меня. Зрачки меня мо-
гут предать лишь вечером, а вечером я никогда не сталкиваюсь с ним.

Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив 
в уезд. но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заве-
дующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмо-
трительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина (которого у нас 
сколько угодно), и говорит:

– 40 грамм морфия?
 и я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что 

краснею...
Он говорит:
– нет у нас такого количества. граммов десять дам.
и действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник в 

мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и 
мучаюсь.

нет, зрачки, только зрачки опасны, и поэтому поставлю себе за 
правило: 

вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее, морфий впрочем, 
места, чем мой участок, для этого не найти, вот уже более полугода 
я никого не вижу, кроме моих больных. а им до меня дела нет ни-
какого.

18 мая.
душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет 

и пучится.
Вон и блеснуло бледно и тревожно. идет гроза.
книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздер-

жания от морфия:
...большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздра-

жительность, ослабление памяти, иногда галлюцинация и небольшая 
степень затемнения сознания...

галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу 
сказать: о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова!

тоскливое состояние!..
нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю вра-

чей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. не тоскливое 
состояние, а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь 
только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, 
его глотать нельзя... в теле нет клеточки, которая бы не жаждала... 
Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека 
нет. Он выключен. движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не 
хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. морфия!
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Смерть от жажды – райская, блаженная смерть по сравнению с 
жаждой морфия. так заживо погребенный, вероятно, ловит послед-
ние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди 
ногтями. так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые 
языки пламени лижут его ноги...

Смерть – сухая, медленная смерть...
Вот что кроется под этими профессорскими словами тоскливое 

состояние.
Больше не могу. и вот взял и сейчас уколол себя. Вздох. еще вздох.
легче. а вот... вот... мятный холодок под ложечкой...
три шприца 3%-ного раствора. Этого мне хватит до полуночи...
Вздор. Эта запись - вздор. не так страшно. Рано или поздно я бро-

шу!... а сейчас спать, спать.
Этою глупою борьбою с морфием я только мучаю и ослабляю себя.
(далее в тетради вырезано десятка два страниц.)
...ря
...ять рвота в 4 час. 30 минут.
когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления.
14 ноября 1917 г.
итак, после побега из москвы из лечебницы доктора... (фамилия 

тщательно зачеркнута) я вновь дома. дождь льет пеленою и скрывает 
от меня мир. и пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я 
никому не нужен в мире.

Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. но мысль бро-
сить это лечение воровски созрела у меня еще до боя на улицах москвы. 
Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. никакая стрельба 
мне не страшна. да и что вообще может испугать человека, который 
думает только об одном, о чудных божественных кристаллах. когда 
фельдшерица, совершенно терроризованная пушечным буханием...

(здесь страница вырвана.)
...вал эту страницу, чтоб никто не прочитал позорного описания 

того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой 
собственный костюм. да что костюм! Рубашку я захватил больнич-
ную. не до того было. на другой день, сделав укол, ожил и вернулся 
к доктору N. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость 
сквозило все-таки презрение. и это напрасно. Ведь он – психиатр и 
должен понимать, что я не всегда владею собой. я болен. Что ж пре-
зирать меня? я вернул больничную рубашку. 

Он сказал:
– Спасибо, – и добавил: – что же вы теперь думаете делать?
я сказал бойко (я был в этот момент в состоянии эйфории):
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– я решил вернуться к себе в глушь, тем более, что отпуск мой ис-
тек. я очень благодарен вам за помощь, я чувствую себя значительно 
лучше. Буду продолжать лечиться у себя.

Ответил он так:
– Вы ничуть не чувствуете себя лучше. мне, право, смешно, что 

вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. 
ну кому вы говорите?..

– я, профессор, не могу сразу отвыкнуть... в особенности теперь, 
когда происходят все эти события... меня совершенно издергала 
стрельба... – Она кончилась. Вот новая власть. ложитесь опять.

тут я вспомнил все... холодные коридоры... пустые, масляной 
краской выкрашенные стены... и я ползу, как собака с перебитой 
ногой... чего-то жду... Чего? горячей ванны?.. Укольчика в 0,005 
морфия. дозы, от которой, правда, не умирают... но только... а вся 
тоска остается, лежит бременем, как и лежала... пустые ночи, ру-
башку, которую я изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпустили?..

нет. нет. изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкаю-
щих головок божественного растения, ну так найдите же способ и 
лечить без мучений! я упрямо покачал головой. тут он приподнялся, 
и я вдруг испуганно бросился к двери. мне показалось, что он хочет 
запереть за мной дверь и силою удержать меня в лечебнице...

Профессор побагровел.
– я не тюремный надзиратель, – не без раздражения молвил он, 

– и у меня не Бутырки. Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы 
совершенно нормальны, две недели назад. а между тем... – он вы-
разительно повторил мой жест испуга, я вас не держу-с.

– Профессор, верните мне мою расписку. Умоляю вас, – и даже 
голос мой жалостливо дрогнул.

– Пожалуйста.
Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою расписку (о том, что 

я обязуюсь пройти весь двухмесячный курс лечения и что меня могут 
задержать в лечебнице и т.д., словом, обычного типа.)

дрожащей рукой я принял записку и спрятал, пролепетав:
– Благодарю вас.
Затем встал, чтобы уходить. и пошел.
– доктор Поляков! – раздалось мне вслед. я обернулся, держась за 

ручку двери. – Вот что, – заговорил он, – одумайтесь. Поймите, что 
вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу, ну, немножко 
попозже... и притом попадете в гораздо более плохом состоянии. я с 
вами считался все-таки как с врачом. а тогда вы придете уже в состоянии 
полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности, и практи-
ковать нельзя и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место 
службы.
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  я вздрогнул и ясно почувствовал, что краска сошла у меня с лица 
(хотя и так ее очень немного у меня).

– я, – сказал я глухо, – умоляю вас, профессор, ничего никому не 
говорить... Что ж, меня удалят со службы... Ославят больным... За 
что вы хотите мне это сделать?

– идите, – досадливо крикнул он, - идите. ничего не буду говорить. 
Все равно вас вернут...

я ушел и, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда... почему?..
Очень просто. ах, мой друг, мой верный дневник. ты-то ведь не вы-

дашь меня? дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. 
3 кубика в кристаллах и 10 грамм однопроцентного раствора.

меня интересует не только это, а еще вот что. ключ в шкафу 
торчал. ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? а? 
По совести? Взломал бы. итак, доктор Поляков – вор. Страницу я 
успею вырвать.

ну, насчет практики он все-таки пересолил. да, я дегенерат.  Со-
вершенно  верно. У меня начался распад моральной личности. но 
работать я могу, я никому из моих пациентов не могу причинить 
зла или вреда.

да, почему украл? Очень просто. я решил, что во время боев и 
всей кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. 
но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине 15 грамм 
однопроцентного раствора – вещь для меня бесполезная и нудная 
(9 шприцов придется впрыскивать!). и унижаться еще пришлось. 
Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозри-
тельно. но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой 
задержки в другой аптеке 20 граммов в кристаллах – написал рецепт 
для больницы (попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин).

да в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом 
деле, точно на лбу у меня написано, что я – морфинист? кому какое 
дело, в конце концов?

да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отры-
вочны, но ведь я же не писатель! Разве в них какие-нибудь безумные 
мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво.

У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может 
отнять, – способность проводить жизнь в полном одиночестве. а 
одиночество – это важные, значительные мысли, это созерцание, 
спокойствие, мудрость...

ночь течет, черна и молчалива. где-то оголенный лес, за ним реч-
ка, холод, осень. далеко, далеко взъерошенная буйная москва. мне 
ни до чего нет дела, мне ничего не нужно, и меня никуда не тянет.

гори, огонь, в моей лампе, гори тихо, я хочу отдыхать после московских 
приключений, я хочу их забыть.
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и забыл.
Забыл.
18-го ноября.
Заморозки. Подсохло. я вышел пройтись к речке по тропинке, 

потому что я почти никогда не дышу воздухом.
Распад личности – распадом, но все же я делаю попытки воздержи-

ваться от него. например, сегодня утром я не делал впрыскивания. 
(теперь я делаю впрыскивания три раза в день по 3 шприца четы-
рехпроцентного раствора).

неудобно. мне жаль анны. каждый новый процент убивает ее. 
мне жаль. ах, какой человек!

да... так... вот... когда стало плохо, я решил все-таки помучиться 
(пусть бы полюбовался на меня профессор N) и оттянуть укол и по-
шел к реке.

какая пустыня. ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они 
где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней... 
идут, идут к левковской больнице... и я ползу, опираясь на палку 
(сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время).

и вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро и ножками 
не перебирает под своей пестрой юбкой колоколом старушонка с 
желтыми волосами... В первую минуту я ее не понял и даже не ис-
пугался. Старушонка как старушонка.

Странно – почему на холоде старушонка простоволосая, в одной 
кофточке?.. а потом, откуда старушонка? какая? кончится у нас 
прием в левкове, разъедутся последние мужицкие сани, и на десять 
верст кругом – никого. туманцы, болотца, леса! а потом вдруг пот 
холодный потек у меня по спине – понял!

Старушонка не бежит, а именно л е т и т, не касаясь земли. Хоро-
шо? но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки 
вилы. Почему я так испугался? Почему? я упал на одно колено, про-
стирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее, потом повернулся и, 
ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, 
кроме того, чтобы у меня не разрывалось сердце, чтобы я скорее вбе-
жал в теплые комнаты, увидел живую анну... и морфию...

и я прибежал.
Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация.
19-го ноября.
Рвота. Это плохо.
ночной мой разговор с анной 21-го.
а н н а. – Фельдшер знает.
я. – неужели? Все равно. Пустяки.
а н н а. - если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. ты слышишь?
Посмотри на свои руки, посмотри.
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я. – немного дрожат. Это ничуть не мешает мне работать.
а н н а. – ты посмотри – они же прозрачны. Одна кость и кожа... 

Погляди на свое лицо... Слушай, Сережа. Уезжай, заклинаю тебя, 
уезжай...

я. – а ты?
а н н а. – Уезжай. Уезжай. ты погибаешь.
я. – ну, это сильно сказано. но я действительно сам не пойму, по-

чему так быстро я ослабел? Ведь неполный год, как я болею. Видно, 
такая конституция у меня.

а н н а (печально). – Что тебя может вернуть к жизни? может 
быть, эта твоя амнерис – жена?

я. – О нет. Успокойся. Спасибо морфию, он меня избавил от нее. 
Вместо нее морфий.

а н н а. – ах ты, боже... что мне делать?...
я думал, что только в романах бывают такие, как эта анна. и если 

я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с нею. 
Пусть тот не вернется из германии.

27-го декабря.
давно я не брал в руки тетрадь. я закутан, лошади ждут. Бомгард 

уехал с гореловского участка, и меня послали заменить его. на мой 
участок женщина-врач.

анна – здесь... Будет приезжать ко мне...  Хоть 30 верст.
Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по 

болезни – и к профессору в москву. Опять я дам подписку, и месяц 
я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой.

Прощай, левково. анна, до свиданья.
1918 год
январь.
я не поехал. не могу расстаться с моим кристаллическим раство-

римым божком.
Во время лечения я погибну.
и все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не 

нужно.
15-го января.
Рвота утром.
три шприца 4%-ного раствора в сумерки.
три шприца 4%-ного раствора ночью.
16-го января.
Операционный день, потому большое воздержание – с ночи до 6 

часов вечера.
В сумерки – самое ужасное время – уже на квартире слышал от-

четливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял:
– Сергей Васильевич. Сергей Васильевич.
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После впрыскивания все прошло сразу.
17-го января.
Вьюга – нет приема. Читал во время воздержания учебник пси-

хиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. я погиб, 
надежды нет.

Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. 
я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю 
одиночество.

Здесь нужно быть осторожным – здесь фельдшер и две акушер-
ки. нужно быть очень внимательным, чтобы не выдать себя. я стал 
опытен и не выдам. никто не узнает, пока у меня есть запас морфия. 
Растворы я готовлю сам или посылаю анне заблаговременно рецепт. 
Один раз она сделала попытку (нелепую) подменить пятипроцентный 
двухпроцентным. Сама привезла его из левкова в стужу и буран.

и из-за этого у нас была тяжелая ссора ночью. Убедил ее не делать 
этого.

Здешнему персоналу я сообщил, что болен. долго ломал голову, 
какую бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног и 
тяжелая неврастения. Они предупреждены, что я уезжаю в феврале в 
отпуск в москву лечиться. дело идет гладко. В работе никаких сбоев. 
избегаю оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая 
рвота с икотой. Поэтому пришлось приписать и катар желудка. ах, 
слишком много болезней у одного человека!

Персонал здешний жалостлив и сам гонит меня в отпуск.
Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью.
Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом 

году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 фунтов. испугался, взглянув 
на стрелку, потом это прошло.

на предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бедрах. я 
не умею стерильно готовить растворы, кроме того, раза три я впры-
скивал некипяченым шприцем, очень спешил перед поездкой.

Это недопустимо.
18-го января.
Была такая галлюцинация: жду в черных окнах появления каких-

то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в боль-
нице марлю и завесил. Предлога придумать не мог.

ах, черт возьми! да почему, в конце концов, каждому своему 
действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно это 
мучение, а не жизнь!

гладко ли я выражаю свои мысли? По-моему, гладко.
жизнь? Смешно!
19-го января.

Михаил БУЛГАКОВ
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Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и курили 
в аптеке, фельдшер, крутя порошки, рассказывал (почему-то со сме-
хом), как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возмож-
ности достать морфий, принимала по полрюмки опийной настойки. 
я не знал, куда девать глаза во время этого мучительного рассказа. 
Что тут смешного? мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что?

я ушел из аптеки воровской походкой.
Что вы видите смешного в этой болезни?
но удержался, удерж...
В моем положении не следует быть особенно заносчивым с людьми.
ах, фельдшер. Он так же жесток, как эти психиатры, не умеющие 

ничем, ничем, ничем помочь больному.
ничем.
Предыдущие строки написаны во время воздержания, и в них 

много несправедливого.
Сейчас лунная ночь. я лежу после припадка рвоты, слабый. Руки 

не могу поднять высоко и черчу карандашом свои мысли. Они чисты 
и горды. я счастлив на несколько часов. Впереди у меня сон. надо 
мною луна и на ней венец. ничто не страшно после укола.

1 февраля.
анна приехала. Она желта, больна.
доконал я ее. доконал. да, на моей совести большой грех.
дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля.
исполню ли ее?
да. исполню.
е. т. буду жив.
3 февраля.
итак: горка. ледяная и бесконечная, как та, с которой в детстве 

сказочного кая уносили сани. Последний мой полет по этой горке, 
и я знаю, что ждет меня внизу. ах, анна, большое горе у тебя будет 
вскоре, если ты любила меня...

11 февраля.
я решил так. Обращусь к Бомгарду. Почему именно к нему? Пото-

му что он не психиатр, потому что молод и товарищ по университету. 
Он здоров, силен, но мягок, если я прав. Помню его. Быть может, он 
над... я в нем найду участливость. Он что-нибудь придумает. Пусть 
отвезет меня в москву. я не могу к нему ехать. Отпуск я получил 
уже. лежу. В больницу не хожу.

на фельдшера я наклеветал. ну, смеялся... неважно. Он приходил 
навещать меня. Предлагал выслушать.

я не позволил. Опять предлоги для отказа? не хочу выдумывать 
предлога.

Записка Бомгарду отправлена.

Морфий
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люди! кто-нибудь поможет мне?
Патетически я стал восклицать. и если кто-нибудь прочел бы это, 

подумал фальшь. но никто не прочт.
Перед тем как написать Бомгарду, все вспоминал. В особенности 

всплыл вокзал в москве в ноябре, когда я убегал из москвы. какой 
ужасный вечер. краденый морфий я впрыскивал в уборной... это 
мучение. В двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за 
то, что я долго занимаю место, и руки прыгают, и прыгает крючок, 
того и гляди, распахнется дверь...

С тех пор и фурункулы у меня.
Плакал ночью, вспомнив это.
12-го ночью.
и опять плак. к чему эта слабость и мерзость ночью?
1918 года 13 февраля на рассвете в гореловке.
могу себя поздравить: я без укола уже четырнадцать часов! Че-

тырнадцать!
Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду 

совсем здоров?
По зрелому размышлению: Бомгард не нужен мне и не нужен ни-

кто. Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. такую - нет, 
нельзя. лекарство у меня под рукой. как я раньше не догадался?

ну-с, приступаем. я никому ничего не должен. Погубил я только 
себя. и анну. Что же я могу сделать?  Время залечит, как пела ам-
нер. С ней, конечно, просто и легко.

тетрадь Бомгарду. Все...

V

на рассвете 14-го февраля 1916 года в далеком маленьком городке 
я прочитал эти записки Сергея Полякова. и здесь они полностью, без 
всяких каких бы то ни было изменений. я не психиатр, с уверенно-
стью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли? По-моему, нужны.

теперь, когда прошло десять лет, жалость и страх, вызванные за-
писями, ушли. Это естественно, но, перечитав эти записки теперь, 
когда тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно ис-
чезла, я сохранил к ним интерес. может быть, они нужны? Беру на 
себя смелость решить это утвердительно. анна к. умерла в 1922 г. от 
сыпного тифа и на том же участке, где работала. амнерис – первая 
жена Полякова – за границей. и не вернется.

могу ли я печатать записки, подаренные мне?
могу. Печатаю. доктор Бомгард.

1927 г. Осень

Михаил БУЛГАКОВ
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Чыўгыз АйТМАТоВ

орошон ойлор Жана байкоолор
(улуу жазуучу 12-декабрда 84 жашка толмок)

* * *

Элдин ємїрї анын тилинде, элдин тили – бул феномен, бул жал-
пыга маанилїї кымбат нерсе. ар бир тил – жалпы адамзат генийи-
нин кенчи. кайсы элге тиешелїї болгонуна, єнїгїїсїнїн кандай 
деўгээлде экенине карабастан, ар кандай тилди теўсинтпей, аны 
менен эсептешпей коюуга акыбыз жок.

* * *

Эпос качан болбосун элдин кєўїл-кєєнїндєгї аздектеген сєзї, эл 
тагдыры жєнїндє анын уламыш санжырасы болуп келген. Биздин 
мезгилде, индивидуалдуу чыгармачылыктын мезгилинде ал дал 
ушул маанисинен таялек.

* * *

... адам турмушунун ар тїрдїї жактары социалдык-турмуш, 
сїйїї-лирикалык, моралдык-этикалык маселелери, байыркы 
кыргыздардын географиялык, медициналык, астрономиялык, 
философиялык тїшїнїктєрї бїтїндєй эпостук мазмунга – бир учу 
жомоктон, мифтен, фантастикадан башталып, бир учу реализмге 
(фольклордук маанидеги) жеткен кєркєм форманын жанаша єсїп, 
бир бїтїн гармония тїзгєндїгїндє.
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* * *

ысык-кєл орусча которгондо жылуу кєл дегенди билдирет. анын 
туз-кєл деген да аты болгон. андан кийин тимур-ту-нор – темирлїї 
кєл деп да аталган. мындай аттардын жаралышы кокусунан дей-
сизби? тїк андай эмес. ал чындыгында сейрек учурай турган кєл. 
тереўдиги жагынан Байкалдан кийинки орунда турат. Эў тереў 
жери 700 метрге чейин жетет. кєлгє кєп сандаган суулар куят. ал 
суулар жердин жети катмарынан агып чыгып, туздарды эритип, 
минералдаштырып турат. кєлдїн алабында кєп сандаган термалдуу 
минерал булактар бар, нарзандын бїт гаммасы жыйналган, анын 
айрымдары эч жерде жолукпайт. кєлдї кєздєй аккан єстєн суулар 
дагы бир дарылык касиетке – родонго каныгат. Буларга кїкїрттїї 
суутекке чыланган ылайларды, тоо єсїмдїктєрї менен токойлордун 
жыпар жыты аўкыган чаўкайган таза абасын кошуўуз. алардын 
баары кєлдїн кайталангыс сейректигин, дартка дабаа шыпаагер 
касиетин аныктайт.

* * *

анын (жеўижоктун. – ред.) ырчылык талантынын таў каларлык-
тай кїчтїїлїгїн, жер-кєктїн ортосуна куштай эркин чабыттап, он 
сегиз миў ааламды оодаштырып, дїйнєнї колуна тегерете кармап 
тургандай ырдаган киши болгонун даўаза кылган сєздєр кєп.

* * *

... ар кимибизге белгилїї го, ырды, дегеле кєркєм чыгарманы 
комментарийлеп отуруу анча зарыл иш эмес. аны кунт коюп угуу, 
окуу гана керек.

* * *

мындай адам (жеўижок. – ред.) сєздї эч качан майда-барат нер-
селерге кор кылбайт, єз єнєрїн кїнїмдїк тамагынын кулуна айлан-
дырып жибербейт... тескерисинче пенделик, утурумдук мажирєє 
тїшїнїктєрдї тумандай алыс айдап, адам рухуна канат байлап, 
кєтєрмєлєп, єйдє обого алып чыгат.

* * *

...табиятынан талант даарыган адамдар єз касиеттеринин, асыл, 
бийик сезимдерди чагылдырган таасиринин кїчтїїлїгї аркасында 
башкаларды єз кудуреттерине багындырууну кїчкє эгедер болот.

Чыўгыз АЙТМАТОВ
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* * *

Єз эли-журтун алыстан барып кароо, алыстан сезїї, ой багуу – 
адамга кєп нерселерди берет. Єз элинин ал-абалын, алды-артын, 
тарыхын адам алыстан карап, ой таразасынан єткєргєндє гана єзїнїн 
ким экендигин даана тїшїнєт.

* * *

майдабы же чоўбу, айтор, маданияттын ар кайсы чєйрєлєрїнєн 
жулунган жуйкурлукту азыр деле аз кездештирбейсиў, аны тып-
тыйпыл тыйып да салалбайсыў. Бул жагынан калганда эсеп-кысап 
кылмагы ар бир адамдын єзїнє багыўкы, ар ким єз абийирине жооп 
бергени лаазым.

* * *

жаратылышка жапырык жасоонун кумарында биз мєрєй артынан 
мєрєйгє туйтунуп, мааракеге марып, далай убакытка чейин биздин 
жеўишибиз – жеўилїї болгонун сезбей, туйбай келдик. Эми биздин 
чыгымдарыбыз дарыялардын тартылышы, тыйпыл болгон токойлор-
дун гектарлары же абага чачылган зыяндуу калдыктардын проценти 
менен гана єлчєнбєйт – биздин рухий жашообуз їчїн єзїбїздєгї єтє 
маанилїї нерседен ажырап калуу коркунучу пайда болуп отурат.

* * *

албетте, массалык маданият деген неме биздин мезгилдин туун-
дусубу, же ал улуу маданият жаралгандан тартып, ага їзєўгїлєш ке-
латабы, бул тууралуу талаш куруп, талкуулоого болот. калетсиз бир 
гана нерсе бар: телевидение, радио, кинематограф, видеокаражаттар 
бїгїн адамдын акыл-эсин тумсак кылаар ар кандай майда-барат 
маанисиз кєрїнїштї чынында эле дїйнєлїк масштабда кєбїртїп-
жабыртып, кєбєйтїп жиберїїгє кудурети жетет, ушунун єзї эле 
арампєш маданиятты адамдын ыймандык тазалыгына мурдагыга 
караганда жїз эсе агрессивдїї жана коркунучтуу зыян келтирет.

* * *

«Сулуулук дїйнєнї сактайт» деген достоевскийдин накыл ою мага 
жагат. Болгону сулуулук дегенди сєздїн чектелїї маанисинде эмес, 
кеўири маанисинде – маданият, гуманизм катары тїшїнїї керек.
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* * *

маданият деген – бардык жаттап алгандарыў унутулган соў 
эсиўде калган нерселер деген тамашалуу сєз бар. Балким, мен кєп 
адамдар сыяктуу эле єз мезгилимди ашыра баалап жаўылып жат-
кандырмын, бирок адамдын маданиятка болгон муктаждыгы бїгїн 
мурда болуп кєрбєгєндєй зарыл сыяктуу. маданият ар бир муундун 
тушунда кайра жаўырып гана турбайт, ал адамдын нарк-насилинде 
ар дайым єз їлїшїн арттырып турууга тийиш. маданият менен гу-
манизмдин байлаган тамыры бир.

* * *

адабият эзелки єнєр, андыктан анын эзелки темалары да болот. 
Балким, алардын эў башкысы, азыркы романдарда да, эски жомок-
тордо да бирдей єнїккєн сюжет – адам тагдырындагы адилеттїїлїк 
менен адилетсиздиктин мааниси.

* * *

Эгер китептер калп сїйлєсє же андан да жаманы – жек кєрїї менен 
зомбулукка їндєсє, анда алардын авторлору этикалык оор кылмыш 
менен кїнєєлєнїшї зарыл. Бактыга жараша, биз «адабият» дегенде аны 
эске албайбыз. арийне, канчалык таў каларлык болсо да, адабият эў 
бир асыл мїдєєнї кєздєсє да, адамга анын тескери таасирин тийгизип 
коюшу ыктымал. Бир кезде кичинекей бир уламыш мисалга тарттым 
эле. илгери бир дарыгер дартка чалдыккан кишиге жардам берїїгє 
жєнєйт. Баратса алдынан агыны катуу суу чыгат. кечїї кєрїнбєйт, 
кєпїрє жок. аргасы кеткен дарыгер дайрага алыстан тєєдєй таштарды 
тоголотуп таштап атып, араў дегенде аттап-буттап аркы єйїзгє чыгат. 
Ошентип оорулуу жашаган айылга жетип, адамдар: – агыны катуу 
суудан кантип єттїў? – деп сураса, – сыйкырлап атып єттїм – деп 
коёт. андан бери кєп мезгил єттї, адамдар ал жерге машинелер менен 
механизмдерди алып келип, дарыяга кєпїрє салышты, гЭС курушту. 
Бирок аларды аткарган куруучу, бульдозёрчу, инженер элдин эсинде 
жок, а дарыгер жєнїндє уламыш алиге уланып келет. анткени сєздїн 
кїчї дарыгерди личность кылып салды, ал эми тиги куруучулар «стра-
тегиялык» мїнєздє ой жїгїрткєн адабият менен журналистикада 
жалпы сєздєргє кємїлдї да калды. 

* * *

трагедиясыз турмуш болбойт. мен, мисалы, автожолдордо бизди 
кїн сайын акмалап аўдып турчу кырсыктын кайгысын айтып жат-

Чыўгыз АЙТМАТОВ
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каным жок. кеп оролу сєздїн философиялык маанисиндеги трагедия 
тууралуу болуп жатыр. Эгер Ромео менен жульеттин окуясы болбосо 
Шекспир биздин кїндєгї даўазасына жетет беле? томас манндын 
«иосиф жана анын туугандары» романычы? Шолоховдун «тынч 
донучу?»

* * *

Эў зор капитал – бул элдин нравалык маданияты. ал жокпу демек 
бакубат аў-сезимди да кїтїп кереги жок.

* * *

тилекке каршы, соўку жылдары айрым бирєєлєр ыйман ноктосун 
їзїп, таптакыр эле абийирден ажырап калды. ал эми адамдын нарк-
насили качан абийир менен жашап, анын айныбас жол-жоболоруна 
кимдир бирєє эмес, єз ыйманы, жасалган жасаты менен кошо бїткєн 
ички адилет, адашпас соту жол кєрсєтїп турганда гана аныкталат 
эмеспи.

* * *

жакшы менен жамандын тиреши жайчылыкта жїрбєйт, алар 
такай кїрєшїп, єз ара єчєгїшїп, касташып жашайт. ал кїнїмдїк 
тиричиликтин тїйшїгїндє жалган мунасага айланганы жагымсыз: 
ууруну – колу туткак, колунан кокон келбегендерди – компетентсиз 
деп тергейбиз... Ошентип, чала чындык, алателек чара, жарым-
жартылай жазалоо жамандыкка єтє жагымдуу болуп чыгат... Эскер-
те кетейин, жашообуз жакшырып, байкерчилик баар алган сайын 
кєпчїлїгїбїз кемчиликке келишпес «кежирдигибизди» унутуп 
коёбуз, мен айтар элем, «революциячылдыгыбызды» унутабыз.

* * *

Экинчи бир суроо: чоў болобу, кичине болобу, айтор, бийликтин 
эки тизгин, бир чылбыры моралдык жактан татыбай турган адам-
дарга кандайча болуп тийип калат? кызматкерлерди эреже катары 
кандай касиеттери боюнча кєтєрїп чоўойтушат? ишкер, илбериўки, 
жїрїм-турумунда єєнї жоктор – макул, болсун. Бирок анын ыйман-
дык кредосу кандай, коомдун єскїлєў рухий талаптарын аркалай 
алабы, акпы, адилби? Башкаруу механизми їчїн адамдын ушундай 
сын-сыпаты, тилекке каршы, экинчи даражадагы иш катары кара-
лат. натыйжада бирде тигинден, бирде мындан кызматтык кыянат-
тыктар – коррупция, паракорлук, кошуп жазуу, протекция жєнїндє 
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кабарлар угулат. абийирдин таўсыктыгы ашынган амалдуу, коомго 
каны кас адаттарды арбытат.

* * *

... ар бир муун эл менен, анын тарыхы менен тамырлаш экенди-
гин єзїнчє тїшїнєт, єзїнчє милдети болот. акыйкатты єз акылы 
менен аныктап, калыптанган каадалардан ары чыгып, турмушка 
єз мамилесин билдиргиси келсе, жаштарга сєзсїз эле жактырбай 
карап, наалый берїї кажатпы? Буга алардын жаш курагы жагынан 
да акысы бар эмеспи, бул алардын жандїйнєсїндєгї социалдык 
толкундун алгачкы деўгээли да. аларды коёндой окшош тарбия-
лап, салтка айланган эрежелерге аркандоого аракет кылуу менен 
биз бала-бакырабызды, алардын соўунан келаткан урпактарды бар 
болгону кєўдєй жєнтєктїккє кєнїктїрєбїз, аны арты ар кандай 
тартипсиздикке алып келїїдє.

* * *

качанга чейин аў-сезимдїїлїккє, кайра тарбиялоого каниет кыла 
беребиз?.. Бєлїштїрїї чєйрєсїндє теўдемечиликти кан буугандай 
токтотуп, ар кимге эмгегине, жєндємїнє жараша сыйургал кєрсєтє 
турган маал келди го дейм...

* * *

... мээнеткечтик, ак пейилдик, тазалык, тїздїк, ысаптуулук 
сыяктуу адам жаратылышында абалтан бери баркталып келген 
касиеттер тарбия ишинде, инсанды калыптандыруу маселесинде 
анчалык ардакталбай келди. ал турсун колдон суурулган шылуун-
дук, эпчилдик аркылуу соода-сатыктагы же тейлєє чєйрєсїндєгї 
«берекелїї жерлерден» а болбосо чет жерлерде кызмат кылуудан 
пайдага марып, ооматка жетїї єзїнчє эле єзгєрбєс ишенимге ай-
ланды... Ошондуктан даярга тап єнєкєткє кєнїккєн табышкерлер 
мещандык албууттугуна салып ыйман аруулугуна, рух єстєнїнє 
умтулган адамдардын алдында єктємсїнїп жатканын байкабай 
коюуга болбос.

* * *

Биздин адабияттагы эў эле чоў кемчилигибиз – ортосаарлыктын 
кєптїгї, кїрїчкє окшош кєрїнгєн кїрмєктїн молдугу.
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* * *

... япон адабиятынын эў мыкты жетишкендиктери, менимче, 
биринчиден, орус адабияты (аларда толстой, Чехов, тургенев єзгєчє 
алымдуу), экинчиден, европа адабияты менен байланышынын кєп 
тамырдуулугунда. япондордун улуттук дїйнє таануусу жана эсте-
тикасы менен жалпы дїйнєлїк, универсал процесстин кошундусу 
кєркєм ойдун єнїгїшїнє кубаттуу тїрткї берет. муну адабияттан 
да, кинодон да, театрдан да байкоого болот.

* * *

... байыркы грецияда Олимпиада оюндары учурунда бардык со-
гуштар убактылуу токтотулчу экен, а азыр болсо, тескерисинче, 
Олимпиада «кансыз согуш» себепкери болуп калууда.

* * *

мезгил єткєн сайын мен прозада философиялуулуктун салыш-
тырма салмагы колдон келишинче жогору болушу керектигине 
кєбїрєєк ынана баштадым. Эгер ал тємєн болсо, теманын убактылуу 
актуалдуулугу менен кєўїлдї азгырган чыгарма єз кызыкчылыгын 
бат эле жоготуп коёру бышык.

* * *

... кєп белгилерге карап айтканда, азыр менин окурмандарым 
кыйла азайгансып калды. Бирок бул менин жигеримди суутпайт. 
Себеби жаўы чыгармаларымды мен даярдыгы жогору, турмуштук 
тажрыйбасы бай, кєптї кєргєн окурманга багыштап жатпайымбы...

* * *

... адамды жана адамзатты чыныгы маселелерден алаксытып 
жана алыстаткан массалык маданияттын «жыргалчылыгы» деген 
нерседен кєп азгырыктар чыгууда. Биерде спортту эске алсак болот. 
мен спортко жоо эмесмин, бирок ал бутпарастыктын предмети боло 
баштаганда адамдын рухий дїйнєсїнє зыян келтирбей койбойт. 
Башка массалык оюн-зооктор жєнїндє да ушуну айтуу ылайык. 
алар адамдарды алаксытып, єзї жана єзїнїн доору жєнїндє тереў, 
олуттуу ойлонууга мїмкїндїк бербейт.
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* * *

... Бизде, мисалы, мугалимдерди квалификациясы, даражасына 
карап баалоо жок. алардын кызмат абалынын жогорулашы – завуч, 
директор, райОнО, облОнО, горОнО болуп, жетекчилик баскычтар 
менен жїрєт. Бул баскычтар канчалык жогорулаган сайын мугалим 
чарбалык-административдик иштерге жакын болуп, єзїнїн негизги 
агартуучулук ишинен ошончолук алыстай баштайт.

... мугалимдин айлыгы анын стажына карай жогорулайт. Бул 
кантип туура болсун? анда музыкантка деле аткаруучулук чебер-
чилигине карабай, стажына карап тєлєбєйбїзбї? Педагогикалык 
искусство башка искусстволордон тємєн турабы? Буга талант, билим 
кунту талап кылынбайбы?

* * *

мифтин азыркы заманга ылайык келип турушу – анын поэтикалуу-
лугу жана анда камтылган маанилердин адилдиги, кишиликтїїлїгї.

* * *

духтун поэзиясы адам табиятын тїзгєн тубаса сезим экенине мен 
ишенем. Бирок бул сезим єзїн кєрсєтїшї же кєрсєтпєшї башка кеп.

* * *

Сїйїїгє, достукка, адам мамилелеринин тазалыгына жана адил-
дигине, жомок сыяктуу сезилген идеалга ким чын дилинен ишенсе 
– ошол баатыр. Чындык да бїт бойдон ошол тарапта... искусствонун 
нравалык-философиялык идеяларынын бири – «Эсен болуп, эстей 
жїрдє». Бул идея В.Распутиндин белгилїї повестинин астындагы 
єлчємї, чечмелеп айтканда, мунун мааниси биз тїшїнгєндєн тереў 
бул – єз абийириў менен бетме-бет  отуруп, анын катаал суроолоруна 
эсеп берїї.

* * *

мага Распутин аябай жагат, мен анын чыгармаларын кумарлануу 
менен окуйм. Бирок новатор же новатор эместигин ачык билбейм. 
менимче, ал новатор болуш керек.

* * *

Биздин доордогу улуу акындардын арасынан мен Пабло неруда 
менен назым Хикметти бєлїп кєрсєткїм келет. Бул экєєнїн чыгар-
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мачылыгы азыркы адабияттагы албан окуя болуп калды, алардын 
трагедиялуу тагдырлары кєп жагынан сабак болор тагдыр. Болгону 
бир аз гана убакыт єттї, мына эми тїркияда назым Хикметтин 
чыгармалары кеўири жарыялана баштады1. азыр назым улуттук 
маданияттын туусу катары саналып... тїрк маданияты анын ысы-
мын аттап єталбайт.

* * *

мен музыканы абдан урматтайм жана сїйєм. ал адамга ушунча-
лык назик, кармалгыс, сєз менен айтууга мїмкїн болбогон сезимди 
пайда кылат. Ошон їчїн аны талдоо, сындоо да кыйын сыяктуу.

* * *

мен ойлогон ойлор башка бирєєнїн чыгармасында ишке ашып 
калышы да ыктымал. Ошондой эле башка бир жазуучунун ою менин 
чыгармамда чагылышы мїмкїн. ар бир художник єзїнчє жалгыз 
иштейт, бирок алар бири-биринен їн єткєрбєс дубал менен тосулуп 
турган жери жок. Баарыбыз биригип бир китеп жазып атырбыз. Эч 
ким: «мен мына бул теманы ачкамын, мен мына ушунун ээсимин» 
– деп айталбайт.

* * *

миўдеген жылдар бою египет пирамидаларында жаткан дан-
дын азыр єнїм бергени кандай таў каларлык! Поэтикалык сєзгє да 
ушундай кєєнєрбєс касиет таандык. мындан да мурдагы доорлордун 
кенчине кайрылуу зыян эмес. Байыркы сєз кээде эў эле соўку сєздєн 
таасирдїї угулары кєпчїлїккє дайын.

* * *

«жергиликтїї» деп аталган жазуучулардын кемчилиги эмне-
де деп ойлойсуз? менимче, алар жергиликтїї турмушту эў сонун 
билеринде айып жок, бирок алар ошол материалды бийиктен ка-
рай албайт. Ошондон улам алар чагылткан турмуш художниктин 
жїрєгїнєн жылуулук албагандыктан жандуу чыкпайт.

1  назым Хикмет коммунисттик идеяны жактаганы їчїн тїркия бийлиги анын 
чыгармаларын ата мекенинде жарыялоого тыюу салган, ємїрїнїн кєп жылдарын 
тїрмєгє камалып, башка єлкєлєргє куугунтукталуу менен єткєргєн. – ред.
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* * *

... мен насаатчыл адабиятка, негизинен, каршы эмесмин. Бирок 
ал балалык чакта гана – балага байымдуу негизги тїшїнїктєрдї, 
жол-жоболорду байыр алдыруу зарыл кезде, анын жїрїм-туруму 
кєбїнесе тууроодон турган куракта жетектєєгє, кимди жана эмне-
ни тууроо керектигин тїшїндїрїїгє муктаж кезде зарыл. ал эми 
єспїрїмгє єз акылы менен жашоого, єз алдынча ойлоно билїїгє 
кємєк кєрсєтєр адабият керек. Биз болсок теўирден тескери иш 
кылабыз – єз алдынча ой жїгїрткєн, єз кєз карашы бар чоў кишиге 
деле насаатчыл китепти суна беребиз. мен дал ушуга каршымын.

* * *

китепке да достордой мамиле кыласыў – жаш чакта досторуў кєп, 
бирок мамилеў анчалык тереў эмес, жеўил-желпи, сын кєз караш 
деген жок. маселен, кимдир бирєєгє сага жаккан нерсе жагып калса 
эле сен аны мїдєєлєшїм, досум деп эсептейсиў. Бир кызыктуу китеп 
да ошентип эки кишини жакындатышы мїмкїн. жыл єткєн сайын 
тааныштарыўдын саны азаят, досум деп эсептеген бирин-эки адам 
калат, бирок алар сындан єткєн накта досторуў болот. китептер да 
ошондой. жаш кезиўде кызыккан авторуўа кайра кайрылгыў кел-
бейт, анткени аныкын биротоло окуп бїткєнсїў. кээ бир жазуучу-
лардын жєнї башка. маселеў, достоевский. ал мен їчїн баягыдай 
эмес, ал улам алдымда адабият алпына айланып баратат.

* * *

маданий дєєлєт системасына, сыягы, адабияттан тышкары мифо-
логия да кирсе керек: кєєнєрбєс фольклордон, алгачкы стихиядан 
башат алган адабият андан ажыраса, тукуму курут болгондой соолуп 
калышы ыктымал.

* * *

Салт бизге ар дайым жєлєк. Салтка адамзаттын бардык рухий 
тажрыйбасы, анын ичинен эл чыгармачылыгы да кирет. ал эми 
жєлєк – ыкма дегендик эмес. ыкма жєнїндє, маселен, даракты кай 
жагынан кыюу керектигин чечїїдє ойлоносуў. Бирєє бир жагынан. 
а мен экинчи жагынан. же айталы, мыкты кантип жеткире кагуу 
маселеси чыкса, бири балка менен, бири балта менен дейт. керилип 
бир уруу керекпи же акырындатып алдап киргизїї керекпи. Бул 
– ыкма. ал эми мифти чыгармачылыкка пайдалануу – адамдын 
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инжил менен гильгамештен баштап бардык тажрыйбаны топтоого 
болгон табигый зарылдык.

* * *

жазмакерлер кєбєйїп кетти. кээде «иностранная литература» 
журналынын хроникасын карап чыгып, дїйнєдє романдан кєп неме 
жоктугуна таў калам. испанияда, маселен жылдын мыкты рома-
нына сыйлык ыйгаруу їчїн 150дєй роман окуп чыгыш керек экен. 
а ошолордун бир адамзаттын эсинде калса дурус... тиричиликти, 
турмушту курулай кєчїрє берген кунарсыз китептер дагы эле кєп.

* * *

менин курагымдагы адамдардын (мен да алардын катарында-
мын) кєпчїлїгї жаштарга кыйла эле сынаакы мамиле жасайт. 
Социалдык мааниде алганда, мага жаштар кєп учурда жїїнї бош, 
шалаакы ємїр сїрїшкєндєй, кєпчїлїгїндє єзїмчїл сезим абдан 
єєрчїгєндєй сезилет. турмуштун, ємїр сїрїїнїн маани-маўызы 
байкалбайт. жакында эле анкарадагы бизден элчиликте иштеген 
ортончу уулум аскар менен сїйлєшїп калдым. институтта чогуу 
окуган, мен єзїм атагандай, чет тилчи курдаштарыўдын кимиси 
єзїн канчалык кєрсєттї? – деп сурадым... ал мага тїшїнбєй, кызмат 
жагынан сурап жатат деп чечкендей болду... мен аны менен бир ка-
тарда, коюн-колтукташ єскєндєрдїн ичинен кимиси чыгаан инсан, 
эгер кааласаўыз, кимиси лидер болуп калганын билгим келген... 
бирок берилген жооп дале мурдакыдай болду: анын тааныштарынын 
арасында андай лидер жок болуп чыкты, баары теў эле эмнегедир 
беймарал, жан кыйнабай жашоого топук кылышат. ал эми мындай 
чєйрє жалгыз-жарым эместигинде шегим бар. Бул єкїнїчтїї...

* * *

... адегенде «собор» деген тїшїнїктїн єзї жєнїндє. архитекту-
рага, музыкага, ошондой эле адабиятка байланыштуу алганда, ал 
менин тїшїнїгїмдє єзїнїн тїпкї тегине карабастан, коллективдїї 
гана эмес, ошону менен бирге индивидуалдуу курулушту да билди-
рет. колуна калем алган ар бир адам єз соборун курууну кєксєйт. 
толстой їчїн андай собор «Согуш жана тынчтык» болуп калды. 
табачыларга табылгыс бута болорумду сезип турам жана ыймандай 
сырымды айтканыма ак санаалаш адамдар да кїмєндєр болушу ык-
тымал. Бирок мурда эмне десем, азыр да ошону айтам: эгер їстєлгє 
отуруп, алдыўа ак баракты жайган соў Пушкин же толстой менен 
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атаандашууну каалабасаў, анда баштабай эле койгон оў. жазуучу 
колунан келген нерсеге караганда андан алда канча чоў нерсеге 
умтулушу кажет.

* * *

мен далай ирет айткам, азыр да кайталайм: адабият белгилїї 
єлчємдєгї улуттук табиятынан сырткары ємїр сїрє албайт. ал 
кандайдыр бир тїрдє белгилїї бир тил менен, анын єнїгїшї менен, 
кандайдыр бир этникалык чєйрє жана маданият менен байланышта 
болот. ал турсун аябай аракет кылган кїндє да ал касиеттерден кол 
їзїп кетїї мїмкїн эмес.

* * *

жазып жатканда окурман тууралуу ойлоп да койбойм. Єз ишимди 
гана ойдогудай єркїндєткїм келет. ал эми китеп чыккан кезде гана 
окурмандарды ойлой, атургай кабатырлана баштайм, жоопторду кїтєм.

* * *

азыр Батыш европа америкалык кинематографиянын кысымы-
нан кыйналып, тумчугуп туру. кала берсе, Франция да. ал турсун 
кино єнєрїнїн кубаттуу салттары бар италия да жабыр тартып 
атат. Ушундан-улам ал толкун бизге чейин жетпес бекен деп ка-
батырланам. Биз америкалык кинопродукцияга эшик ачуу менен 
єзїбїздїкїн жабууга туура келгени айыптуу иш деп ойлойм. мына 
ушул жерден мен тосмолордун чечкиндїї талапкеримин. Болбосо 
бардыгын шыпырып таштайт, анткени биз бул жагынан Батыш 
европага караганда бир топ мажеспиз.

* * *

... мен «...ала дєбєттї» єтє жакшы кєрєм. Балким, бул мен 
жазган китептердин ичинен эў сїйїктїїсї. ал канчалык жеўил, 
канчалык кумарлануу менен жазылганы алигиче эсимде.

* * *

жакында эле а.Ф.лосевдин кайра жаралуу эстетикасы туура-
луу эмгегин чоў ыкылас менен окуп чыктым. Эки томдук «дїйнє 
элдеринин мифтери» їстєлїмдє жатат. ал эми кєркєм адабиятты 
азыр абдан тандап окуйм. китепти ачып, адепки беш-алты барагы 
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кызыгуу туудурбаса, таштап салам. мурда мындай эмес эле, баш-
качараак болчу.

* * *

интернационализм – арифметика эмес, кошулмалардын сумма-
сы эмес, ал єз алдынчалыкка ээ кєптєгєн улуттук маданияттардын 
алгебрасы.

* * *

Орус тили – улуу тил, бирок бул башка улуттук тилдердин ички 
мыйзамченемдїїлїктєрїн эсепке албай, орус сєздєрїн болсо-болбосо 
деле киргизе берїїгє болот дегенди билгизбейт. кыргыз тилинде 
чыккан эки гезиттин аты буга аргасыз жылмайта турган мисал: 
бири – «ысык-кєл правдасы», бири – «нарын правдасы» деп аталат. 
Булар менин ар-намысыма шек келтирбей койбойт. атса-айтпаса 
миўдеген жылдарды камтыган тарыхы бар, бирок «акыйкат», «чын-
дык», «адилдик» деген сєзї жок, эмне болгон калк?! минтип орус 
тилин мїдїрїлтїп, «правда» деген тїшїнїккє тете ондогон сєздєрї 
бар кыргыз тилине шек келтирїї кимге керек?

* * *

Элди тїбєлїк эл кылып турган – анын тили. ар бир тил єз элине 
улуу. Биздин ар бирибиз бизди бул жарык дїйнєгє алып келип, 
эбегейсиз зор байлыкты – єз тилин тартуулаган элибизге тїбєлїк 
милдеткербиз: аны тазалыгын сактап, байлыгына байлык кошу-
шубуз керек.

* * *

кечээ жакында эле биз: буйруса муну жасайбыз, тїкїнгє жетебиз, 
паландай болобуз деп келечектин эсебинен єзїбїзгє кєп эле насыя-
ыкыбал ыроолоп жїрбєдїкпї. Болочоктун жерпайы болсо бїгїндєн 
тїзїлєт эмеспи. деги кєп кедеў болду, а кедеў неден болду? ажырым 
мындан чыкты: болочоктун кандай болорун айтып, ал эми учурдагы 
иштердин абалын, жадесе эбак эскирген окуяларды деле теришти-
ре келгенде жетик боло албадык. «азыр баары тєп эмес, тєп болсо 
да кєп эмес» – деп єзїбїздї єзїбїз сооротуп, жооткотуп келдик. 
а бирок бїгїнкїнїн казанында жок нерсе келечектин чємїчїнєн 
чыкмак беле?
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* * *
Улуттук аўыздан ажырап, асманда асылып турган маданият эч 

жерде жана эч качан болгон эмес, маданияттардын бардыгы кепер 
улуттук нарк-наар менен жашайт.

* * *

демократиянын чеги – Эркиндик менен тартип. анчалык коошпой 
тургансыганы менен мен эркиндикти тартипсиз, тартипти эркин-
диксиз элестете албайм. канчалык алыс турганы менен булар бири-
бирине ошончолук зарыл тїшїнїктєр. Эркиндиктин асылдыгы кан-
чалык болсо, коркунучу ошончо. аны бузуп жиберїї коркунучтуу. 
Эркиндик жок болсо аны талап кылышат да, эркиндикти берген же 
жеўип алгандарга жасалган кара мїртєздїк зулумдук деп билем.

* * *

Улуттук мамилелердин бардык проблемаларынан жана татаал 
тїйїндєрїнєн тїз эле улутчулдуктун кєрїнїшїн таба салбай, алар-
га кадыресе сабырдуулук менен мамиле жасоо керек деп эсептейм. 
антпесе кєпчїлїктї так ушул улутчулдук менен коркутуп, элдин 
жїрєгїнїн їшїн алып кїнєєлєп, куугунтуктап жїрїшпєйбї.

* * *

... Орус тилинде жазышым адегенде єзїмдї єзїм саксактоонун 
тубаса тїрткїсї болду. жергиликтїї адабий сындын, андагы кри-
терийлердин деўгээли тємєн, агрессивдїї болгондуктан, андай 
чєйрєдєгї авторго абдан эле кыйын. дароо чекеўе тамга басылып, 
адилетсиз сын айтылып, жаскап-тескемейлер башталат. айталы, 
республикадагы чоў жетекчилердин кимдир бирєє чогулушта жаш 
автордун кайсы бир айылдагы жолбун сарала иттин тагдыры туура-
луу аўгемесин совет адамынын тагдыры кылып кєрсєтєсїў деп кине 
коюп, авторду жазалаш керек деп олтурса, кїйбєгєн жериў кантип 
кїл болбойт? москвадагы адабий кєз караштар бир топ кенен да, 
тереў да келет. андыктан мен адегенде москвадагы редакциялар-
дан баштадым. айтор, алгачкы максатым – єзїмдї єзїм борбордон 
бутума тургузуп алуу болду.

... ниети калыс, дили ак окурмандардын, албетте, орус окурманы-
нан айырмасы жок. ал деле жан-дилден жаралган чыныгы кєркєм 
чыгарманы окугусу келет. муну мен сезип эле жїрєм. андыктан 
кыргыз окурманына да, орус окурманына да ишенем. Бир адабият-
ты айланчыктап акмалап жїргєн чєйрє бар, алар дароо эле кылдан 
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кыйкым издеп, кєбїнесе саясый ката таап жиберишет. Єз чыгарма-
ларымды москвадан жарыялоо менен ошондой сындардан арылдым.

* * *

кайсыл чыгарма канча жашаарын, кимиси єчїп, кимиси калаа-
рын эч ким кєзї ачыктык кылып, алдын-ала айталбас деп ойнойм. 
жазуучунун тагдыры сыўары эле ар бир чыгарманын тагдыры бар. 
тигил же бул тарыхый формациянын талаптары да болот.

... кєп ыўгайдан каралчу нерсени кесе айтыш кыйын. ким билет. 
адабияттын да ичер суусу тїгєнмєй чактысы болот. мына, єзїўїздєр 
кєрїп багыўыздар, эскирбеген эч нерсе жок. Элїїнчї, алтымышын-
чы жылдары биз окуп, биз аябай таў калып жїргєн чыгармалардын 
кєбї мына бїгїн эле акырындап эстен чыгып барат.

Психологиясы башка, турмуштук тажрыйбалары башка жаўы 
окурмандар келди. Ушул аныктама менен ошол тїшїнїктєрдї 
єздєрїнчє ойлонуп, єздєрїнчє тїшїнгєн бир топ окумуштуу-
адабиятчылардын токонаалатына каларымды алдын-ала сезип тур-
ганым менен алардын айткан акылдары мени кєп ынандыра бербейт. 
алар таарынбай эле коюшсун... менин оюмча, адабият таануу илими 
да жаўыланып, єзгєрїп, кайра курулушу зарыл. адабияттагы кон-
серваторлор ким? Баарыдан мурда так ушул биздин адабиятчылар.

* * *

жайнаган китептердин кєпчїлїгї турмуш элегине єтпєй жок 
болду. Эмне калды? албетте, «тынч дон» – биздин адабияттын, 
биздин кєркєм ойдун залкар этабы. Бул тирїїлїктїн єзєк тамыры-
нан бутактанган элдик адабияттын уюлу. Башка бир уюлда, менин 
оюмча, тазаланган, эленген, мїмкїн анысы артыкчылыгы чыгар, 
интеллектуалдык деўгээли бийик Булгаковдун прозасы бар. Эмди-
гиче окурман жандїйнєсїн удургутууга, дїпєйїл кылууга жарамдуу 
нерселерди мына ушул эки уюлдун ортосуна жайгаштырса болот.

* * *

анык сїрєткер укум-тукумга даанышман чыгармалары гана 
эмес, єз ємїрїн – баа жеткис, эч нерсеге салыштыргыс чыгармасын 
да калтырат. Сїрєткерден мурда адам болот. искусстводон мурда 
сїрєткер болот. Эгер биз толстой-жазуучуга ишенсек, бул алдыда 
толстой-адамга ишенгенден чыгат.
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* * *

достоевский єз материгин ачылган материктердин їстїнєн ачты. 
ал адамдардын духунун, жандїйнєсїнїн тїпкї тереўдиктерине 
їўїлїп кирїї менен бїтїндєй бир доордун эстетикалык мадания-
тында жаўы сєз айтты.

* * *

Устат дегенибиз жаныўда туруп, «андай кыл, мындай кыл» деп 
сєємєйї менен сайып кєрсєтїп турган адам эмес, єзїнїн иши ар-
кылуу ак-караны айра тааныткан киши. арийне ал ар дайым эле 
ойдогудай чыга бербейт. Шолоховдун улуулугу менен кєсємдїгї 
башкаларга устат боло алганында жатат.

* * *

... жер-жер болуп жаралгандан  берки маданияттар менен цивили-
зациялар аркылуу бизге жеткен, тарых єзї тандап, ылгап элегинен 
єткєргєн кєєнєрбєс кєркєм эстетикалык мурастардан тїзїлгєн бїт 
дїйнєнїн адабият китепканасынын 250 томдугунда – данте менен 
Шекспирдин, толстой менен томас манндын, горький менен Шо-
лоховдун катарында – дїйнєлїк адабияттын 250 томунун 2 тому 
биздин мухтар ауэзовго ыйгарылгандыгы жєнєкєй кокустук эмес.

* * *

Сєз менен тил – жалпыбызга теў бїткєн шыбага, улуттун, элдин 
таалайлуу энчиси, орток байлыгы. Сєз атасы – ыр десе, сєз зергери – 
акын делет. Бирок ошол ыр деген, акын деген єзї кантип жаралып, 
кайдан чыгат? табышмак ушунда. ылкамданбы, таланттанбы, та-
бият берген кєрєўгєдєнбї? макул дейли, а булар жалаў акындардын 
энчисине басып берген тїшїнїк эмес го, ошондон улам кээде мага 
поэзия дегениў ааламдын туўгуюк тїпкїрїндє жаралган кометадай 
эле табышмактуу кєрїнєт. Болбосо кадимки эле кара сєз жылт-
жылт эте учкундап тутанып барып, жалбырттап кеткен жалындай 
кантип, кандай бєлїкчєлєрдєн куралып, канетип отуруп таалайга 
жазылгансып дал табылган ийкемге, бири-бирин алмашкыс абалга 
жетип, ыргак болуп куюлуп, ыр болуп кулпунуп чыга келет. ырас 
эле, кантип?

Ар кай жылдардагы макалаларынан, интервьюларынан чогулткан
Алым ТоКТоМуШЕВ
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ємїркул КАрАЕВ,
тарых илиминин доктору

(1930 – 2003)

кыргызДар

кыргыздар — Борбор азиянын эў байыркы элдеринин бири. алар 
Сибирдин кєчмєн урууларынын биринчи бирикмесин – кыргыз ка-
ганатын тїзїшкєн.

Бул ат биринчи ирет гунндар каратып алган уруулардын катарын-
да гэгунь же цзянь-гунь падышачылыгы делинип биздин заманга 
чейинки 201-жылдын этегиндеги жылнаамаларда учурайт. гянь-
гундар сыягы ал кезде Саян кырка тоосунан тїштїгїрєєктє, азыркы 
тїндїк-батыш монголия аймагында ушул кезге чейин кыргыз-нур 
деп аталып жїргєн кєлгє жакын жашап турушса керек.

Биздин заманга чейинки I кылымдын башталышында гунндар 
Хакас-минусин ойдуўун басып алган кезде бул жерде тагар мада-
ниятынын эстеликтерин калтырган динлин уруусу жашаган деп бол-
жолдошот.  гунндардын 150 жылга созулган бийлигинин тушунда 
Хакас-минусин ойдуўунда гяньгунь уруусу пайда болот; ал бул жакка 
гунндардын кысымы астында жер которуп келген же болбосо кїчкє 
салып кєчїрїлгєн болуш керек. Ошол мезгилден тарта гянь (б.а. кем-
енисей) дарыясы агып єткєн Хакас-минусин ойдуўу гяньгуь (кыргыз-
дар) уруусу байырлаган аймактын  ортолугу болуп калган. Бул жерде 
динлиндер менен гян-гунндардын урук-урку аралашып, натыйжада 
калктын жаўы тїрї келип чыккан. Чачы сары, кєзї кєгїш динлиндер 
монголтейиндеги тїрк тилдїї гяньгунндарга кошулуп кеткен.

аргындашкан элдин тїспєл-тейи таштык маданиятынын тушун-
дагы кєрїстєн бет кептеринен таасын кєрїнєт. Бирок андан кийинки 
кылымдарда  да кыргыздар менен бирге Хакас-минусин ойдуўунда, 
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ага чектеш тоолордо  угор жана самодий тилинде, ал эми тїндїк-
батышта енисейдин тємєнкї, ангаранын жогорку алабында кет 
тилинде сїйлєгєн башка уруулар жашашкан.

Балким, палеоазиялыктар — кеттер жарым легендалуу ошол 
динлиндердин тукуму болгон чыгар.

андан кыйла кийин да кыргыздардын ошол эзелки динлиндер-
ден келип чыккан издери табылган. тан династиясынын жылнаа-
маларында кыргыз мамлекети Хагас деп аталган. жылнааманын 
тїшїндїрмєсї боюнча, бул термин кыргыздардын атын уйгурлар 
бурмалап айтышкандан улам келип чыккан, кыргыздарды алар єў-
тїсїнє карап ушинтип аташкан, анткени кыргыздар сары чачтуу, 
кызыл жїздїї жана абий кєздїї келишкен.

жылнаамада айтылгандай, алардын ата-бабалары «кыргут» же 
«кыркыс» деп аталышкан, мунун тїп мааниси которгондо «кы-
зылдар», «кызыл жїздїїлєр» дегенди билдирет. ал эми алардын 
жердеген аймагы кыргун (цзянь-гунь) делинген.

андан кийинки династиялык санжыраларда «хагас» сєзї жого-
луп, ал «килигис» деген термин менен алмаштырылган, бул болсо 
кыргыздардын атын алда канча так даректеп турат. акырында 
кыргыздарды єз аты менен атап, алардын тек-жайынан маалымат 
берген даректер чыгыш тїрк каганатынын  тушундагы (VIII к.) орхон 
жазуу эстеликтеринде айтылат.

малчылык жана дыйканчылык енисейдеги кыргыздардын чарба-
лык ишинин негизин тїзгєн. мал чарбасы кєчмєн мїнєздє болгон деп 
божомолдоого болот. кыргыздар жылкы, тєє, уй жана кой багышкан. 
Саралин районундагы  Подкамень улусуна жакын асканын бетине 
чегилип тартылган уйдун сїрєтї бар. анда жаа асынган, саадакчан 
чабандестер эки уйду кубалап айдап баратышат, баскынчылардын 
бири малчыга качырып тийип кол салууда, бериде анын токулга-
луу аты турат. Сулектеги ташка чегилген оюм-чийимдерде болсо 
тєєлєрдїн сїрєтї тартылган, алардын бири мамыга чегилип, экин-
чиси арт жагынан аса байланган. жылкынын, уйдун жана койдун 
эти, бээнин сїтї кыргыздардын негизги оокат-азыгы болгон.

кыргыздардын кєрїстєндєрїндє єлгєн адам менен кошо кємїлгєн 
азык-тїлїктєрдїн арасынан койдун сєєгї баарынан кєп табылат. 
копен кентин казганда табылган сєєктєрдїн кєпчїлїгї койдун сєєгї 
болуп чыккан. 

жылкы жоокердин, малчынын жана аўчынын айныбас унаасы 
болгон. ал  тєє сыяктуу эле кєчїп-конгон учурларда да пайда-
ланылган. дегинкиси кыргыз доорундагы ташка чегилген оюм-
чийимдерден чабандестердин сїрєтї арбын  жолугат. археологиялык 
табылгалардын арасында да ат жабдыктары абдан кєп, алар эркектер 
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кємїлгєн кабырлардан сєзсїз тїрдє табыла турган буюмдарга жатат. 
Байлыктын єлчємї жылкылардын їйїрїнє жараша  аныкталган. 
кєрїстєн саганаларындагы жазууларда мындайча айтылат: «жер 
їстїндєгї тамга басылган мал эсеп жеткис эле». Єлгєн адамдын 
атынан башка бир саганада тємєнкїдєй жазуу калтырылган: «алты 
миў жылкыман бєлїндїм». тан династиясынын санжырасында 
кыргыздар колукту їчїн калыўга жїздєп жана миўдеп жылкы же 
кой тєлєшкєнї айтылат. 

«жер айдаган байкерилер» бир канча миўдеп уй жана кой 
кїтїшкєн.

дыйканчылык кыргыздарда кыйла эле чоў мааниге зэ болгон. 
тан династиясынын жылнаамалары кыргыздардын чарбалык иш-
теринен  кабарлап келип, дыйканчылыкты ал турсун мал чарбачы-
лыгынан да єйдє коёт.

жер иштетїїдє ал кезде кетменден буурсунга єтїї башталып 
калган эле, буга бир канча ирет табылган соко тиштер далил боло 
алат, аларды сырт жактардан алып келген чоюндан, ошондой эле 
жергиликтїї аймактын  кендеринен ылгап алган темирден жасаш-
кан. кыргыздар таруу, арпа, буудай, гималай арпасын жана кара 
куурай айдашкан. апрелде сээп, сентябрь — октябрда тїшїм басты-
рышкан. Орум-жыйымда темир орокту пайдаланышкан. Орок менен 
бирге сабы кыска иймек чалгыларды колдонушкан. акыркысын, 
сыягы, чєп камдоо їчїн да урунушса керек.

дыйканчылыктын маданияты бийик єрїшкє жеткени Хакас-
минусин ойдуўундагы кайрак жерлердин жасалма жол менен сугарыл-
гандыгынан кєрїнїп турат. енисей менен абакандын сол жээгинде бай-
ыркы сугат єстєндєрдїн, таш кєтєрмєлєрдїн, суу кубурлардын жана 
ноолордун урандылары сакталып калган. айрыкча Уйбата, аскыз, туба 
жана башка дарыялардын єзєндєрїндє єстєндєр кєп. Чоў єстєндєрдїн 
узундугу 10—30 чакырымга чейин жеткен. алардан шакап чыгарып, 
майда арыктар тартылган. айрым учурларда шак арыктан кїтїрєгєн 
мал-жандыкты сугарып турушкан болуу керек.

дыйканчылыктын кыйла єлчємдє єнїккєнїн кол жаргылчактар-
дын табылышы да ырастайт, алар дан тартуучу мурдагы жєнєкєй 
куралдарды алмаштырып, натыйжада иштин єнїмїн 5 – 6 эсе арт-
тырган. жаргылчак менен ун жана акшак тартышып, кирчимек 
ачытышкан.

таш бетиндеги оймо-чиймелерде бугулардын, эликтердин, ар-
карлардын  жана териси баалуу башка айбанаттардын артынан сая 
кууп, жаа тартып бараткан чабандестердин сїрєттєрї кєп жолугат. 
Баалуу терилерден кыргыздардын ак сєєктєрї їчїн бєрк жана кийим 
тигилген. Белгилїї  болгондой, кыргыздардын башчысы ажо кун-
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дуз бєрк кийип жїргєн. Баалуу терилер алык-салык тєлєєнїн жана 
соода-сатык жїргїзїїнїн каражаты болгон. кыргыздар канаттуу 
куштарга да аўчылык кылышкан.

Орто енисейдеги кыргыздарда кол єнєрчїлїк єнїккєн. анын ичинде 
металл иштетїї биринчи орунда турган.  Хакас-минусин ойдуўу жана 
аны курчап турган кырка тоолор пайдалуу кендерге: темирге, жезге, 
калайга, алтынга бай келген. кєп сандаган «ажайып чуўкурлар» ошол 
байыркы  кездеги кен иштетїїдєн калган эстелик болуп саналат.

кыргыздарда Саян, кузнец ала-тау тоо тектеринен жана ал 
турсун  минусин талааларынан темир казып алуу биринчи планда 
турган. алар кендерди ылгап, кїрєў жана кызыл темир алышкан. 
темирди кыргыздар «кыяса» деп, Шотт эсептегендей, самодий сєзї 
менен аташкан, балким, андай эмей эле бу сєз алтайлыктардын 
«жез» же кыпчактардын «жаз» дегенине тектеш чыгар.

темир кендерин енисейден жана анын куймалары абакан ме-
нен тубанын бойлорундагы кызыл карагайлуу токойлор каптаган 
кумдуу дєбєлєрдє  эритип алышкан. дал ушул аймактардан кєєрїк 
очоктордун орду кєп учураган. Эритмелердин калдыктарын талдап 
кєргєндє, кыргыздар кенди жїз чакырымдан кем эмес аралыктан, 
жамаатташ аймактардан ташып келип  турушкандыгы аныктал-
ган. Бул жерлерден темир иштеткен уста-металлургдар  жашаган 
бїтїндєй бир кенттердин урандылары табылган.

кыргыздар темирден кєбїнчє жаанын жебесине їч сомдошуп, 
аларды їч жагынан кырын чыгарып, канат кейиптентип, ошондой 
эле калакча  сыяктантып, жалпайтып курч миздїї кылып массалык 
тїрдє даярдашкан жана аны менен бїткїл тїштїк Сибирдин калкын 
жабдып турган. андан сырткары кош миздїї курч кылып, канжар 
чаап, найзага уч, соотко чарайна жана ар тїрдїї ат жабдыктарын 
(тоголуу же жылаажындуу ооздуктарды,  їзєўгїлєрдї, басмайыл-
дардын таралгаларын ж. б.) жасашкан. кыргыздардын темир уста-
лары айыл чарбасы менен їй тиричилигинин муктаждыктарын да 
камсыз кылып турушкан. алар соко тиш, буурсун, орок, кетмен, 
балта, ошондой эле жыгач, темир, тїстїї металлдарды иштетїїдє 
зарыл болгон ар  тїрдїї майда-барат аспап-шаймандарды жасашкан.

темир ийлеген усталар менен бирге чебер колдуу зергерлер да 
болгон, алар  колодон, кїмїштєн жана алтындан асеми артык бу-
юмдарды жасашкан. минусин музейинде сакталып турган сейрек 
табылгалардын жана тюхтят  кєрїстєн казынасындагы буюмдардын 
арасындагы чакан балкалар тїстїї металлдарды иштетїїдє, атап 
айтканда, аларды сомдоп чегелєєдє колдонулган.

таш дєбєлїї кєрїстєндєрдїн — чаатастардын  казыналар  катыл-
ган  казанактарынан С.  В.  киселев  менен  л. а. евтюхова бир нече 
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алтын идиштерди жана  алтын жалатылган табактарды табышкан, 
анын ичинде єсїмдїк орнаменти жана тири шумдуктуу жандык-
тардын турпаты  чєгєрїлгєн идиштер да болгон. Орнаменттик оюм-
чийимдери боюнча бєтєн жердик асем-кайрыктарды эстетип турса 
да идиштердин єзгєчєлїї жактары аларды жергиликтїї буюмдар 
деп болжолдоого жїйє бере алат. тири шумдуктуу жаныбарлардын, 
канаттуулардын жана балыктардын сїрєтї чегеленип, башка да 
асемдер тїшїрїлїп, кемер курларды, ат жабдыктарды кооздоо їчїн 
колодон, кїмїштєн жана алтындан тогоо жасалган. адамдын тул-
кусу чєгєрїлїп, єсїмдїктєр орнаменти менен асемделген ушундай 
кєп сандаган буюмдар  тюхтят  кєрїстєн казынасынын курамынан 
табылган эле. Одуракай тери тон, булгаары чокой кийип, жырткыч-
тарды кубалап бараткан чабандестердин сїрєтї тїшїрїлгєн коло 
чаптамалар ээрдин алдынын кашын жасалгалоодо пайдаланылган. 
кейпи, алар да жергиликтїї буюмдардан болуу керек.  

карапачылык  кыргыздарда  бийик  деўгээлге жеткен. Сапал  
идиштер атайын  шаймандарда жасалган.  ашканада урунчу 
жєнєкєй идиш-аяктардан сырткары кїрєў  чоподон жумуртка  ке-
бетелентип, тїп жагын  кууш кылып,  оозун кенен  чыгарып абдан  
бышык идиштерди жасашкан. алар «кыргыз  вазасы» деген ат ме-
нен  белгилїї  болушкан.  идиштердин капталдарына чегедектин  
сїрєтї  чєгєрїлїп, кооздолгон.  мындай идиштер  абдан  бааланган 
болуу керек, анткени алардын айрымдарына менчик белги катары 
эн тамгалары басылган. «кыргыз вазалары» казыналуу кыргыз  
кєрїстєндєрїндє  сєзсїз жолуга турган табылгаларга кирет. алардын 
тїндїк кытайдагы, монголиянын жана Бурятиянын азыркы кездеги 
археологиялык эстеликтерине  окшоштук жактары бар.

кол єнєрчїлєрдїн арасында таш сомдоочулар менен оймочулар 
да болушкан. Байыркы тїрк жазмаларынын биринде ушул єнєрдї 
аркалаган адамдардын «усул колдуу уулдары» жєнїндє айтылган 
кабарларга  караганда, алардын кесиби мурас катары улам кийинки-
лерге єтїп турган болуу керек. алар кєрїстєн саганаларына даректїї 
санжыраларды оюп жазышкан. кыргыздардын турмушундагы 
кїнїмдїк тиричиликке жана согуштарга байланышы бар аска таш-
тардагы сїрєт чиймелерин да ошолор чегишкен.

кыргыздардын башка элдер менен жїргїзгєн соода-сатык байла-
ныштары жєнїндє жазма даректер, анын ичинде мусулман жазмалары, 
ошондой эле археологиялык табылгалардан аныкталгандай, кыргыз-
дарга чет жактардан алынып келген буюмдар да кабар берип турат. 
алар арабдар, уйгурлар, тибеттер, кытайлыктар, карлуктар менен 
соода-сатык кылып турушкан. арабдардын єлкєсїнєн кыргыздарга 
жылына їч маал сайма гїлдїї, алтын тїстїї жибек кездемелерди ар-
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тып, кире тарткан тєєлєрдїн кербени (20 – 24 тєєдєн турган) келип тур-
ган. Чет жерден келген товарлардын арасында чоюндан куюлган соко 
тиш, металлдан жасалган кїзгїлєр, асемделип куракталган їзєўгїлєр 
(анын бири Уйбат чаатасынан табылган) жана башка ат жабдыктары, 
лакталган буюмдар болгон. кыргыздардын єлкєсїнєн темирден жасал-
ган буюмдарды, атап айтканда, жебенин учун,  андан тышкары алтын, 
жыпар, кайыў жыгачын жана бычактын сабына каптай турган «худу» 
деп аталган мїйїздєрдї сатып кетишкен.

кыргыздардын їрп-адаттары жайына  келсек, жазма дарек-
терге ылайык, алар колукту їчїн жылкы жана кой берип, калыў 
тєлєшкєн. кїйєєгє чыккандан кийин аялдар мойнуна тамга чегип, 
эн басышкан. кєйкашка баатыр атыккан эркектер болсо бетине эн 
салышкан. Башка бир даректерде болсо мунун ордуна алар бетин 
жана мойнун кєєлєп алышат деп да кєрсєтїлгєн.

«алардын мыйзамы, — деп айтылат  жылнаамаларда, — абдан 
катуу, урушка  кирердин алдында коркоктук кылгандар, элчилик 
иштин єтєсїнє  чыкпагандар, акимдарга натура кеўеш бергендер, 
ошондой  эле уурулук кылгандар башын кыя чабууга єкїм кылынган». 
кыргыздардын уурулук їчїн єлїм жазасын колдонушкандыгы жеке 
менчикке канчалык маани берилгендигин кєрсєтїп турат. мыйзамдын 
бул эрежеси калктын жакыр-бакыр катмарына каршы коюлган.

кыргыздардын дини жєнїндє белгилїї болгондой,  алар 
єздєрїнїн шамандарын «гянь» («кам») деп аташкан. кудайларга 
багыштап талаада курмандык чалышкан. андан кыйла кийинки 
мезгилдерде, тактап айтканда, X кылымдагы автор абу дулеф кал-
тырган маалыматтарда айтылгандай, кыргыздардын ыйбаадаткана-
лары болгон жана алар жылына їч ирет маараке єткєрїшкєн. таат 
кылуу маалында  ыргактуу, башкача айтканда, поэтикалык кепти 
колдонушкан жана  тїштїккє  карап табынышкан. «Планеталардын 
ичинен алар Сатурн менен Чолпон жылдызды жактырышат. марсты 
кырсык алып  келїїчї жылдыз деп эсептешет. кыргыздар жылды 
айларга бєлїп, биринчи айды «маоши ай» деп аташкан. Їч айды бир 
мезгилге бириктиришкен. Он эки жыл алардын эсебинде бир мїчєлдї 
тїзгєн, ар бир жыл жаныбарлардын аты  менен — жолборс, чычкан, 
ит жана башкалардын жылы делип эсептелген.

майрамдарда жана тантаналуу окуяларда уюштурулган чоў 
жыйындарда тєєлєрдї, їйрєтїлгєн арстандарды  жарыштырып, ат 
оюндарга кєрїшкєн. ат чабышуу жана  шамдагайлыгын  кєрсєтїп,  
кїч  сынап мелдешїї їйлєнїї тоюнун айныбас салты болгон жана 
бул тууралуу алтайлыктар менен  хакастардын баатырдык эпосторун 
да такай эскертилет.
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най, дап, сыбызгы, чоор жана жылаажын кыргыздардын музы-
калык аспаптары  болгон.

кыргыздардын єлїк коюу ырым-жырымы жайында мындайча 
айтылат:  «Єлїк кємїї учурунда беттерин тытышпайт, тек маркум-
дун денесин їч катар  кылып оройт да, аза кїтїп ыйлашат, андан соў 
табытты єрттєшїп, сєєктєрдї чогултуп бир жылдан кийин жерге 
кємїшєт». Чаатас тїрїндєгї кыргыз  мїрзєлєрїнїн тїзїлїшї бул 
айтылгандарды толугу менен ырастайт, алардан єрттєлгєн адамдын 
жасаттары табылган.

кыргыздардын єздєрїнїн жазуусу болгон, бул алардын мада-
ниятынын эў кєрїнїктїї жетишкендигине кирет. кыргыздардын 
арип-тамгасы жєнїндє, мисалы, абу дулеф эскертет. кыргыз жаз-
масынын эстеликтери бизге кєрїстєн саганаларына, кымбат баалуу 
идиштерге, аска таштарга чегилген жазуулар аркылуу жетти. алар 
азыр енисей руникасы деген ат менен белгилїї. жазуулар їчїн, 
кыязы, анчейин бекем  эмес  материалдар да колдонулган болуу ке-
рек. Бир мертебе ал турсун чегилип жазылган жазуулары бар жыгач 
таякча табылган. л.Р.кызласовдун болжолуна караганда енисей 
руникалык жазмасын кыргыздар VII кылымдан XIII кылымга чейин 
пайдаланышкан.

Хакас фольклорунда кабар кєп учурда кат аркылуу жєнєтїлєт, 
сыйкырлуу китептер жєнїндє да айтылат, аларды окуп, жомоктогу 
каармандар єздєрїнїн  келечегин билишкен.

кыргыз коомунун ички жиктелїїсї кыйла эле ачык кєрїнгєн. 
анын жогорку катмарын ак сєєктєр тїзгєн, алар  жер жайнаган 
тєрт тїлїккє, толгон-токой  казына байлыкка, анын  ичинде кымбат 
баалуу металлдан  жасалган буюмдарга, акчага ээлик кылышкан. 
муну жылнаамалар, кєрїстєн саганаларындагы жазуулар жана 
бай-дєєлєттїї адамдардын мїрзєсїнєн табылган кымбат баалуу 
идиштер ырастап турат.

коомдун экинчи уюлундагылар кулдар болгон. аларды коўшулаш 
ормондордо жашаган урууларга качырып кирип кол салган учурлар-
да туткундап алып турушкан. тїнт токойлуу жамаатташ аймактарда 
жашаган майда уруулар, кыштымдар кыргыздарга кєз каранды бо-
лушкан жана кундуз, суур терилерин жєнєтїп, салык тєлєп туруш-
кан. ак сєєктєрдїн башында  каган  турган. ага бектер, тархандар, 
андан соў  батурлар менен  огландар  баш ийишкен. алардын баары 
жоокер болушкан. кєбїнчє биринчи жак менен жазылып, мїрзє 
їстїнє коюлган эпитафияларында бектер єздєрїнїн согуштук эр-
диктерин, байлыгын мактап, єзїлєрїн жер ээлери деп аташат.

кыргыздардын негизги массасы ал  кезде, чамасы, толук бойдон 
каганга, бектер  менен батурларга баш ийген абалга жете элек болсо 
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керек. анткени жазууларда эл каган жана эль деп аталган ак сєєктєр 
жамааты менен бирге эле єз алдынча турган кїч катары кєрсєтїлєт. 
Эль ак сєєктєр уюму болгон.  алардын «кыргыйдай илгир» чоролору, 
башкача айтканда, кошууну бектерге баш ийген.

Уруулук мамилелердин ыдырашы жана мїлк жагынан теўсиздиктин  
кїч алышы менен эл ал кезде акырындап жикке бєлїнє баштаган. 
Бай кыргыздар — бектер, кыязы, кулдарды гана эмес, ошондой эле 
єздєрїнїн жакырланган  уруулаштары менен  урукташтарын да  чар-
балык  иштерине чегип же салык тєлєтїп, эксплуатациялай баштаган 
болуу керек. Сапал идиштерде: «Бектин кїмїшїн биз  бердик», «ач  (аз) 
элинин тартуусу» деген жазуулар жолугат. муну С. В. киселев салык 
тєлєєнїн далили деп эсептейт. Бектердин жортуулдарына катышуу, 
божомолдо элдин милдети болгон.

Байлар менен бакырлардын ажырымы кийим-кече жагынан да 
кєрїнгєн. мїлк-дєєлєттїї  эркектер кундуздун, сїлєєсїндїн  тери-
синен тигилген  кийим кийип, ал эми байкери аялдар тыштан келген 
саймалуу жибек кєйнєк, кымкап кийсе, жакырлар койдун терисинен 
жасалган тон менен жїрїшкєн. Социалдык катмардын жиктери 
кыргыздардын кєрїстєндєрїнєн да байкалат. адатта  диаметри 30 
– 40 метрге жетип, кєп адамдын кїчї менен бїткєрїлгєн тїзїлїшї 
татаал чаатастарда таш дєбєлїї чоў кєрїстєндєрдє кымбат баалуу 
металлдан жасалган буюмдар коюлган. алар менен бирге анчалык 
чоў эмес массалык бейиттер да болгон, аларга коюлган жупуну бу-
юмдар кємїлгєн адамдын жардылыгын кєрсєтїп турат. кєрїстєн 
дєбєлєрїнїн корумдалган топурактарынан дегеле эч кандай буюму 
жок кабырларды да табышкан. Буларды кулдардын мїрзєсї деп 
эсептєєгє болот.

Орхон эстеликтери берген даректерге таянып, ал кээде кагандар 
менен бектерге каршы кєтєрїлїп турган деп тыянак жасаса болот. 
Бектер болсо єз кезинде коўшулаш  аймактарга  жортуул жасап, 
муну  менен элди ар кандай нааразылыктардан алагды кылууга 
аракеттенишкен. мындай жортуулдар кол башчыларды олжого 
туйтундурган, туткунга тїшкєндєрдї анын кулуна айландырган. 
Ошол эле учурда карапайым жоокерлерге  да жортуулдан тїшкєн  
олжонун жарнагы тийген.

ийме жаа, темир учтуу жебе жана найза кыргыздардын согуш-
тук курал-жарагын тїзгєн. найзанын уч жагына желекче-белги 
тагылган. мындан бєлєк алардын  калкан жана калканча тїрїндєгї  
коргонуу куралдары  да болгон.  кол менен бутту  калкалоочу  кал-
кандарды  шакшак тїрїндє жыгачтан жасашкан. Ушундай эле 
ыкма менен жоокерлердин казатка минер аттарын да коргошкон. 
кыргыздар 30 миўден 80 миўге чейин кол курай алышкан.
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кыргыздардын тарыхындагы окуялардан бизге маалымат берген 
тан  династиясынын (618—907-жылдар) санжырасы, ошондой эле 
орхон жазуулары кыргыздардын башка єлкєлєрдєгї элчилик ва-
зийпаттары жана єздєрїнїн коўшулары: кытайлыктар, тїрктєр, 
уйгурлар менен болгон кєп сандаган  уруштар жєнїндє кабарлайт. 
VII кылымда кыргыздардын мамлекети  чыгышынан гулигань 
(курыкан)  эли  жашаган аймактан, Байкалдан  тарта батышынан 
алтайга чейин, Хакас-минусин ойдуўунун тїндїк тараптагы чек-
теринен тїштїктєгї  Саян  тоолоруна,  кайсы бир мезгилдерде болсо 
андан да тємєнїрєєк аймактарга чейин созулуп жаткан. 

VIII кылымдын башталышында кыргыздар чыгыш тїрк кага-
натына каршы  уруш баштаган, ал алмак-телмек ийгилик менен 
жїрїп турган. тїрк каганы мочжо кыргыз каганы Барсбектин 
кїчїн сезип, ага ильтерес кагандын  кызын берет, бирок кийинки 
уруштардын  биринде аны єлтїрєт.  Барсбектин  сїрєтї мочжонун 
кїмбєзїнє чегилген. тюргештер менен биргелешип чыгыш тїрк 
каганатына каршы жїргїзгєн урушта  кыргыздар 710—711-жыл-
дардын  кышында катуу жеўилїїгє учурайт. Чыгыш-тїрк каганаты 
уйгурлар тарабынан талкалангандан кийин кыргыздардын алар ме-
нен  жоолашуусу башталат. 758-жылы кыргыздар уйгурлардын кєз 
карандылыгында калат. Бирок кийин узак мезгилге созулган жана 
кєшєргєн кїрєштїн натыйжасында кыргыздар жеўишке жетишет: 
840-жылы  Орхон дарыясына жайгашкан уйгурлардын борборун  
(азыркы Харбалгастын урандылары) басып  алып, талкалашат жана 
уйгур каганын єлтїрїшєт. алар ондогон жылдар бою ушул аймакта 
бийлик курушкан.  Бул кыргыз каганатынын ал-кубаты толуп, абдан 
кїч алып турган мезгили болгон. Бирок кийин уйгурлар кидандар-
дын жардамы менен кыргыздарды кайрадан енисейден  ары  сїрїп 
салышкан. мындан кийин кыргыздар кидандар жана кара кытайлар 
менен чабышкан. андан соў тєрт кылым бою кыргыздар енисейде 
жашашат, XIII кылымда аларды Чынгысхандын монгол аскерлери 
каратып алган. Бул жерде  кыргыздар XVII кылымга чейин, б. а., 
алардын негизги массасы тянь-Шанга кєчїп, ал  жердеги кыргыз-
дарга келип кошулган мезгилге чейин турушкан.

«История с древнейших времен до наших дней» 
(Лю, 1968–69-жж.) аттуу китептен которгон 
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уинСТон 
черчиллДин 

ТааМай Жана азил 
СєзДєрЇнєн 

Башкы эреже

Черчиллдин финансылык башкы эрежеси:
«Эгерде чыгашалар кирешелерден ашып 

кетсе – кирешелер кєбєйтїлїшї керек».

Ким болгум келет?

ХХ кылымдын 50-жылдары эрди-катын 
Черчиллдер Чартвеллдин четиндеги їйїндє 
дасторкон уюштурушат. ар кыл оюндардын 
ичинде «азыркы абалыўыздан башка ким 
болгуўуз келет?» деген дил сырын айтып 
берїї да бар эле. ар ким єзїнїн кесиби, 
ойлору тууралуу кыялданып жатышты. 
кезек Уинстон Черчиллге келгенде ойлуу, 
сигарасын оозунан алып, жайбаракат:

– Эгерде мен азыркымдай болбосом, анда 
жан дилим менен... – деп келип узак пауза 
жасап, чыдамсыз кїтїп калган аялына буру-
луп, – миссис Черчиллдин экинчи кїйєєсї 
болор элем, – деп сєзїн бїтїргєн экен.

 

уинстон 
ЧЕрЧИллÜ

Улуу Британиянын 
даўазалуу мамлекеттик 
ишмери Уинстон Черчилл-
дин чукугандай тапкан 
таамай сєздєрї, азилдери 
ташка баскан тамгадай 
тарыхта калды. Уинстон 
Леонард Спенсер Черчилль 
журналист, публицист, 
жазуучу, сїрєтчї, коомдук 
ишмер, мыйзамчы, Брита-
ниянын эки жолку єкмєт 
башчысы, адабият тарма-
гындагы Нобель сыйлыгы-
нын ээси... тапандыгы жана 
учкул сєздєрї дїйнєгє тїгєл 
таркап, аўыз болуп айты-
лып келет. Сєз єлбєйт деген 
ушул тура.
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достор жана кєркєм єнєр 

Бир жолу драматург жорж Бернард Шоу Черчиллге єзїнїн жаўы 
пьесасынын премьерасына чакырык жиберип, катка мындайча сєз 
жазып койгон экен:

«Єзїўїз менен кошо досуўузду ала келиўиз, бирок андай досуўуз 
бар экенине кїмєнїм бар».

Черчилль болсо жооп кылып мындайча куш тилиндей кат 
жєнєтїптїр:

«ка-ап, бул кечте мен бош болбой калбадымбы! албетте, мен 
пьесанын сахнага экинчи жолку коюлушуна кубануу менен барууга 
даярмын, бирок андай учур болоруна кїмєнїм бар». 

Индиялыкпы же индейби?

тээ 1943-жылы Вашингтондо ак їйдє Черчилль конок катары 
сый тамакта отурганда, ага Хелен Огден миллз Рид деген айым 
кайрылып калат. 

Бул айым британдарды жаман кєргєндїгї менен белгилїї «Чи-
каго трибун» гезитинин ээсинин карындашы болчу. 

айым Улуу Британияны индиянын элине карата єтє 
ырайымсыз саясат жїргїзїп жатат деп сынга алат. Ошон-
до Черчилль берки айымга мындайча жооп кайтарган экен: 
«Урматтуу айым (мадам), сєзїбїздї андан ары улантуудан оболу 
тактоо киргизип алышым керек болуп турат. 

деги мен сиздин сєздї туура уктумбу же жокпу? Сиз «ин-
диялык» деген сєздї колдонуп, индиянын єўї каратору ка-
лайыгын – британдык бакыбат башкаруунун шарапаты менен 
ырааттуу тїрдє жана ал тїгїл тим эле коркунучтуу деўгээлге 
чейин саны єсїп жаткандарды айтып жатасызбы, же аталышы 
окшош болгон «индейлерди» – американын кызыл терилїї тур-
гундарын, менин аўдаганыма караганда, кошмо Штаттарда дэ-
эрлик кырылып жок боло жаздаган калкты айтып жатасызбы?  

Балыктын кара уругу 

Улуу Британия, акШ жана СССР гитлердик фашизмге каршы 
ынтымак тїзгєн жылдары иосиф (англисче – жозеф, кыскача – 
жо) Сталин британ єкмєт башчысы Черчиллге балыктын кара уру-
гун байма-бай жиберип турган экен. Черчилль кызматтан кетип, 
парламентте оппозицияда жїргєн учурунда, 1946-жылы 5-мартта 
акШнын миссури штатындагы Фултон шаарында жайгашкан Вест-
минстер колледжинде даўазалуу «дїйнєнїн булчуўдары» аттуу сєзї 
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менен чыгып сїйлєйт.  Черчиллдин дал ушул сєзї «кансыз согушка» 
– Батыш менен Советтер биримдигинин идеологиялык тирешїїсїнє 
жана жарыша куралдануу дооруна башат ачкан деп айтылып жїрєт. 
Ошондон кєп узабай Черчилл америкалык «тайм» журналынын ко-
жоюну уюштурган сый тамакта отуруп калат. Британ мамлекеттик 
ишмери кашыгына балыктын кара уругунан мелт-калт кыла сузат 
да, жылмая айтат: – Билесиўерби, жо байке (иосиф Сталин) бул 
даамдуу нерсени мага їзбєй жана, баса белгилеп айтсам, єтє арбын 
салып турар эле. Эми мага бул уруктун бир даны тїгїл, таш балакет 
да жок болот!

Саясаттагы акыл

Черчиллден бул жєнїндє сурап калганда:
– Саясатта акыл эмнеге керек: эртеў кандай окуя болот, бир ай-

дан, бир жылдан кийинкилерди алдын-ала билип айтууга, анан эў 
башкысы, ал окуялар эмнеге болбой калгандыгын чечмелеп берїї 
їчїн, – деп айтчу экен.

Тактыктын сыры

«Сиз эмне їчїн ушунчалык таксыз?» деген суроого Черчилл мын-
дайча жооп узаткан экен:

– менин єтє так саатым – бул ашказаным. маселен, дал ушул 
кєз ирмемде ашказаным мага тїшкї саат бир болгонун жана тїшкї 
тамакты ичїї маалы келгенин айтып жатпайбы.

ден соолук

лорд монтгомери:
– мен эч качан ичкилик ичкен эмесмин, тамеки да тартпаймын, 

ден соолугум жїз процентке чыў.
Черчилль:
– мен ичем да, тартамын да, ден соолугум эки жїз процент!

Солдат

Бир жолу Черчилл менменсинген генералдардын арасында аскер 
кийимсиз жалгыз олтуруп, деген экен:

– менин канымдан, эмгегимден, кєз жашымдан жана кара терден 
башка берер эч нерсем жок.

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ
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Таў калуу

Черчилл 80 жашка келгенде єз врачына минтип айтып таў калган 
экен:

– Биз эмне гана дебейли, балдар єтє кызык аракет менен туулат 
экен. Билбейм, кудайдын ага акылы кантип жетти...

Муссолини...

Ємїрїнїн акыркы жылдарында їйдєн чыккысы келбей калган 
Черчиллди кїйєє баласы ой-боюна койбой мейманга чакырат. атактуу 
кайын атасы менен мактанып,  кєпчїлїккє кєрїнїп коёюн десе керек. 
Черчилль келет да кєўїлсїз, эч ким менен сїйлєшпєй єзїнчє олтура 
берет. меймандарым жакпай калдыбы, бир кєтєрмєлєп койсо жакшы 
болор эле деген ой менен кїйєє бала кайын атасына кайрылат:

– Сизге экинчи дїйнєлїк согушта ким єзгєчє чоў таасир калтырды?
Черчилль баарын айраў-таў калтырып:
– муссолини, – деп коёт.
– Эмнеге муссолини? гитлерге кошоматтанган неме эмнеси менен 

жагып калды? – кїйєє бала тїшїнбєй такыйт.
Черчилль калыбынан жазбай:
– анткени ал кїйєє баласын єз колу менен атып салган... – деген 

экен. 

Маараке

Ємїрїнїн соўку кездериндеги туулган кїнїнїн бирин белгилеп 
жаткан салтанатта  Черчиллге бир фотограф:

– Сиздин жїз жылдык мааракеўизге катышып каламын го деп 
ойлойм, – деп калат.

анда Черчилль аны башынан аягына чейин кєз жїгїртїп:
– Эмнеге болбосун, саламаттыгыўыз жакшы эле кєрїнєт, – деген 

экен.

Акыркы сєз

– мен жараткан менен жолугууга даярмын. ал мени менен жїз 
кєрїшїї сыноосуна даярбы, башка кеп... 

Интернет булактарынан которулду.
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баарын билгиМ келеТ

(Сандан санга)

БАрды, КєрдЇ, ЖЕЎдИ... ЖЕЎИлдИ

«Бардым, кєрдїм, жеўдим» – деп ким айтты эле? латынча мын-
дай жазылып, минтип окулат эмеспи: «Veni, vidi, vicu». туура. 
цезарь айткан. кичи азиядагы понтий цары Фарнакты башын баш, 
багалчагын кара таш кыла жеўгенде ошенткен. жок, Фарнактын 
аскери менен болгон согушту кайсы бир бурадарына жазган катында 
ошентип сїрєттєгєн дешет. Римдеги эстелигинде да ушул сєздєр че-
гилген имиш. мен кєрєлекмин. Римди кєрєлекмин дегеним. Силер 
кааласаўар, кєрєрїўєр бышык. 

цезарды билебиз. толук аты – гай Юлий цезарь. кыргыздын 
кырмызы жайлоосун эске тарткан, касиеттїї ысык-кєлдї кєзгє 
тарткан кєбїнесе июль айы эмеспи. Ошол июль айы ушу кишинин 
ата тегинин атын алып жїрєт. анткени жер жїзїндєгї адамзаттын 
теў жарымы колдонгон Юлиан календарын цезарь тїзгєн.  Баса, 
жогоруда царь деп айттык го. «царь» деген орус падышасынын 
наамы цезарь дегенди билгизет. иван грозный аны алгач колдонгон. 
а немистердин «кайзер» дегеничи? германияда императорду ошен-
тип атап келишпедиби. Бул тил табиятынын їндєштїгїнє ылайык 
кесарь дегенден чыккан. а кесарь дегенибиз – цезарь деген эле сєз.

Ошентип Байыркы Рим империясынын жол башчы, кол башчы, 
жаакта жок чечен, жанда жок жазуучу, кылдат дипломат, атїгїл 
ийкемдїї инженери цезардын атын жер жїзїндєгї эчен тїркїн эл 
эки миў кылымдан бери кастарлап багып келди.

ал тарыхта «тирїї» жомокко айланган александр же бизче, 
мусулманча айтканда, искендер Зулкарнайн менен теў барабар 
бааланат. ал александрдан 23 жыл ашык жашады. Эсиўердеби, 
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александр 33 жашында табышмактуу єлїм менен жайран болгон. 
Эсептей келсек, анда цезарь 56 жашында єлгєн болуп чыгат. андан 
да мїмкїн кєп жашамак. арийне, аны канжар менен капыстан бы-
шып каза кылышты. кассий, Брут баш болгон єзїнїн эле ишенимдїї 
кишилери, шакирттери 86 бычак жеген делинет. Сенатка кирип ке-
латканда Сенатта сїйлємєк. Байыркы Римде мамлекеттик жогорку 
кеўешти сенат деп коюшчу. Бийликтин жогорку органы ошол эле. 
кийин парламент деп да калышты. Биз парламенттик республика 
курабыз деп азырынча баш-аягыбызды табалбай жатпайбызбы. 
Байыркы Римде мамлекетти жарандар шайлаган консул башкара 
турган. цезарь 73-жылы аскер трибуну (азырынча коргоо министри 
болсо керек), 59-жылы ємїрїнїн акырына чейин консул болуп шай-
ланган. Баса, цезарь б. з. ч. 100-жылы Римде туулуп, 44-жылдын 
мартында ошол эле жерде єлгєн. айтпадыкпы, єзїнїн эле жакын 
єнєктєштєрї, шакирттери єлтїргєн деп. «и ты, Брут?» – «Брут, сен 
да бар белеў?» – деген ылакап ошондон калган. акыркы бычакты 
Брут сайганын кєргєндє оозунан ошол сєз чыккан экен. анткени 
марк Юлий Брутту жанындай жакшы кєрчї. кийин ал цезардын 
кегин куугандардан жеўилип, кассий экєє теў єзїн єзї єлтїргєн. 
арийне, алар эмне їчїн атактуу цезардын канына забын болду? ал 
сєз алдыда. айт-айтпаса, Шекспирдин «Юлий цезарь» деген ажайып 
тарыхый драмасы бар. Окуп койсоўор. же окудуўар беле?

ал эми цезардын акылга карк, эрдикке март ишмердигин айтып 
отурса сєз бїтпєйт. Эсеби маселен, галлдар менен германдыктарды 
ал башкарган аскер кантип чєгєлєткєнї, Британия аймактарын 
басып, ал жерлерге рим аскер бийликтерин орноткон жортуулдары, 
айтору, не деген алаамат согуштардын башында туруп, жеўишке 
жетишкени, мамлекет куруп, Рим бийлигинин атагын ашырганы, 
атїгїл ашкан сулуу египет падышасы клеопатра менен эзилише 
сїйїшкєнї тарыхтарда айтылуу, китептерде жазылуучу. ага анча 
токтолбойлу, кудай буюрса, аларды кєп окуйсуўар, ал тууралуу 
бизден да кєптї билесиўер.

мен жанагы «бардым, кєрдїмдї» кайрадан баштайын. ал мез-
гилде цезарь алыскы жортуулдарда экен. 49-жылы италияны ба-
сып, испанияга бет алат, 49-жылдын аягында аскерлерин тїштїк 
италияга топтоп, кїчїн кїргїштєтїп, грецияга чабуул коёт. анын 
ортосунда Фарсаль согушу (9-август, 48-ж.) башталып, бир кездеги 
єнєктєшї, ушул таптагы элдешкис душманы, атагы ашкан кол 
башчы – Помпей цезардын аскеринен талкаланып, єзї египетке 
качып, ошол жактан кимдир бирєєнїн колунан каза табат. тарых 
изилдегендер аны Римдин мурдагы согуш трибуну л.Семтимий 

Баарын билгим келет
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менен центурион1 Сальвий кылычтап єлтїргєн дешет. анын куну, 
албетте, египетке жїктєлєт. Ошондон баштап Помпей жана анын 
союздаштарынын аскер кїчї таптакыр алсырап, Рим ичиндеги 
жарандык согуш токтоп, бийлик цезардын жеке бийлигине толук 
єткєн делинет.

Помпейдин єлїмїн шылтоого шынаа кылган цезарь алексадрия-
га консул катары, башкача айтканда, египет элинин падышасы ка-
тары кирет. александриялыктар, – ал мезгилде египеттин борбору 
азыркыдай каир эмес, атагы ааламдан ашкан александр курдурган 
александрия шаары болучу – албетте, чычалашып чыр чыгарышат. 
анткени египет Римге кєз каранды болгону менен эркин мамлекет 
аталып, римдиктердин мыйзамына эмес, єз мыйзамдарына баш ийе 
турган. Бирок египетте Птоломейдин тукумдарынын ортосунда 
кандуу так талаш катуу жїрїп, эки бир тууган падышанын бири 
жана египеттин акыркы падышасы клеопатра жетинчи Сирияда 
качып жїргєн. а айбаты бийик Рим болсо клеопатраны эмес, анын 
бир тууган єспїрїм иниси (13 жашта) Птоломей XIIIнї колдой тур-
ган. Птоломей XIII эжеси Чыгыш чегарадан кол салат деп ойлоп, 
жоону ошояктан тосуп жїргєн. Ошентип египет ал учурда эгесиз 
абалда эле. арийне цезарь александрияга келип-келелекте абал 
клеопатранын пайдасына єзгєргєнїн тарых тастыктады. кантип? 
ал тууралуу ар кандай божомол-дєдємєлєр алиге арбын. Бирок бир 
нерсе айкын: клеопатра сулуу улуу цезардын кєўїлїн укмуштуудай 
тапты, атургай аны ашыктык отун дуулдата жакты.

клеопатра тууралуу кєп китептерди окуп, кєп кинофильм, спек-
таклдерди кєрсєўєр керек. Ошентип «жоо тоскон» Птоломей III 
борборго кайтып келген соў цезарь египет такты талашынын таг-
дырын биротоло тамам кылмай болуп, Сириядагы клеопатра менен 
сїйлєшїї жїргїзєт. клеопатра александрияга аман-соо жетип, 
цезарь менен тирїї сїйлєшїї амалын ойлойт. Сириядан цезарга 
белек-бечкек жеткирїї шылтоосу менен, ишенимдїї санаалашы 
александриялык грек аполлодорго чакан кеме курдурат. ага баалуу 
белек-бечкек жїктєп, арасына єзїн адеми килемге орнотуп кошуп 
коёт. Ошентип баалуу белек-бечкек ак сарайга аман-эсен кирип, 
баягы адеми килемди цезардын алдына жая бергенде арасынан ай-
тылуу сулуу клеопатра тура келет эмеспи.

Окумуштуулар ал амалды клеопатра ойлоп чыгарганбы же це-
зардын ишиби – эмдигиче тактай албай келет. тек, ал авантюра да, 
ал экєєнїн эмне сїйлєшкєнї, кантип тил табышканы бїт дїйнєгє, 
айрыкча римдиктерге єтє жашыруун сыр бойдон калышына ант бе-

1 кыргызча жїз башы. латынча centuria – жїз деп которулат.

Балдарга базарлык
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рип, касам ичишкен имиш. айрым изилдєєчїлєр клеопатра цезар-
дын бутуна жыгылып, атам калтырган мурасты урматтап египетти 
мени да кошо башкартууга ыракым кыл деп ыйламсыраган дешет. 
мїмкїн. цезарь ошентип клеопатра бир тууганы Птоломей XIII 
менен элдешсин, египетти экєєлєп башкарсын деген бїтїм угуз-
ганда, бала падыша чыдай албай, «чыккынчылык!» деп чаўырып, 
короодо турган калыў элге атып чыгып, башындагы хан таажысын 
алып ыргытат. Бул эми «соодаў ушуну менен бїтїгє» тете кеп эле. 
цезарь Птоломей XIIIнїн калтырган керээзин жарыя кылып, еги-
пет бийлигин карындашы менен инисине, ал эми кипр аралынын 
бийлигин дагы бир эже-карындаш – арсинон менен Птоломей XIVгє 
бєлїп берет. арийне крит аралы мындан он жыл мурда эле рим бий-
лигине єтїп кеткен.

ага нааразы болгон Птоломей XIII элди цезарга каршы кєтєрєт. 
кєтєрїлїш тєрт жарым айга созулуп, цезарь аны аёосуз басат, царь 
Птоломей XIII деўиз согушунда нил дайрага чєгїп єлєт. Ошентип бїт 
бийлик клеопатрага єтєт. клеопатра цезарь кеткенден кєп узабай 
балкайган эркек бала тєрєп, александриялыктар атын цезарион – 
кичинекей цезарь коёт. анын тєрєлїшї клеопатранын египеттеги 
бийлигин эбегейсиз чыўайт. анын акыры кандай трагедия менен 
аяктаганын кийинки икаяда кеп кылабыз.

цезарь 47-жылдын июнунда египетти таштап, Римге кайтууга 
аргасыз болот. Ошол бойдон египетти экинчи кєрбєйт дагы. анткени 
алдыўкы Чыгышта абал курчуп, окуя оўуту Римге каршы єнїгє 
баштаган. айрыкча кичи азиядагы Фарнак бийлиги Римдин ири 
душманына айланган. анын катыгын берип, чыккан кынына 
киргизїї їчїн цезардын сеси, айбаты, акыл, кїчї керек эле.

цезарь египеттен буту жерге тийип-тийбей Фарнакка каршы 
согуш ачат. Фарнак понтий цары митридаттын акылы чоркок, мизи 
мокок уулу экен. митридат айыгышкан душманга кадимкидей айбат 
кєрсєтїп, римдиктерди ары карай сїрїп, чоў казат каныбайрамга 
айланып киргенде коён жїрєк баласы Фарнак коркконунан 
римдиктерге кол кєтєрїп, багына баштайт. Согуштун тили менен 
айтканда, кан тєгїп жаткан калкына чыккынчылык кылып, атасын 
душманына сатып жиберет. иштин андай ыўгайына кєзї жеткен 
атасы ызасына чыдабай єзїн єзї єлтїрєт. Фарнак ошентип кандуу 
калаймандан аман калып, цезарга элчинин артынан элчи жиберет. 
алтын таажы тартуулайт, атїгїл кызын аялдыкка сунуш кылат. 
цезарь элчилерди унчукпастан угат да, Фарнакка каршы чабуулду 
чамдатат. анын тирїї жїргєнїн алыстан кєргєн цезарь: «атасын 
єлтїргєн арам кул, али жазасын алалекпи?» – деп айкырып, атына 
ыргып минип, дагы майдандын чок ортосун аралай чаап, Фарнакты 
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качырып сала берген дешет. ат майданда цезардын болгону миўге 
жакын атчан жоокери болсо дагы беш кїндїн ичинде Фарнактын 
он миўдеген аскерин ойрон кылып, понтийликтердин оозун Римди 
каратат.

цезарь александр македонскийди пир тутканы маалым. Бир ирет 
македонскийдин эстелигинин жанынан єтїп баратып: «александр 
менин курагымда ааламды караткан, а мен эмдигиче эч нерсе жасай 
элекмин!» – деп кыйкырган дешет.

анткен менен цезарь александрдан кем эмес улуу иштерди 
улантты. ал акыбетин ашырган мамлекет – Рим империясына 
айланып, канча миўдеген жылдар жашады. александр македонский 
єлєр замат грек-македония бирдиги кумга курулган їйдєй урамак 
тургай, македония империясы чабышып, чачылып, таланып, 
тонолуп отуруп бир топко барды, б. а., б. з. ч. III кылымдын 
80-жылдын акырында майдаланып жок болду. аны Рим империясы 
менен салыштырып болбойт. Бул «бардым, кєрдїм, жеўгени». Эми 
жеўилгенине келели.

тарыхтан окугансыўар, Рим далай кылымдарды утуп, далай бийлик 
тїрлєрїнїн башын жутуп, анан гана улуу империяга айланган. Эсеби 
маселен, эў алды Римге царь бийлиги – падышалык коом орногон. 
аскерди падыша башкарчу, мыйзам чыгарчу, сот дагы, башкы жрец 
дагы єзї болучу. Баса, жрец дегенди билесиўерби? кєп кудайга 
табынган дин башчысы, башкача айтканда, кудайлардын жердеги 
єкїлї. Бирок бийликти элдик чогулуш же уруу аксакалдардын 
кеўеши – сенат жїргїзє турган. азыр кыргыздын айрым «кыраан» 
саясатчылары да ошентели деп атпайбы. кыргызстанга биздин 
заманга чейинки 554–520-жылдардагы Римдикиндей бийлик 
орнотобуз деп оолугуп атышат.

кийин тарыхчылар атын атап эсептеп беришти: Римди эки 
кылымда жети падыша башкарыптыр. 510-жылы Римдин акыркы 
падышасы тарквиний гордийди кєтєрїлїшчїлєр кєчїккє тээп 
айдап, ак сєєктєр республикасы тїзїлєт. компатрицийлер, анан 
плебейлер деп экиге гана бєлїнїп калат. ырас, кийин чабендестер 
деген кошулат. Болбосо, падышалык коомдо «рим эли» 300 уруудан 
куралчу. Патрицийлер кыргызча болжол менен уруу каймактары 
дегенди тїшїндїрєт. жогорку бийлик адаттагыдай эле сенатка 
тиешелїї болучу, бирок ал жалаў патрицийлерден гана тїзїлє 
турган. мамлекеттик жогорку кызматтар, анын ичинен мамлекет 
башкарган консулдук кызмат да, патрицийлерге таандык эле. 
Ошентип алар акырындап отуруп ири жерлерди ээлеп, кулдарды 
бийлеп, їстємдїк кылуучу тапка айланат. калган карапайым калкты 
плебейлер деп коюшчу. алар жер айдап, кол єнєрчїлїк кылып, 
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аскерге алынган. андай теўсиздик патрицийлер менен плебейлердин 
ортосундагы кїрєштї кїчєткєн, єлкє ар кандай козголоўдон єксїгєн 
эмес. анын їстїнє Рим алыскы, жакынкы коўшулары менен да 
айыгышкан согуштарды жїргїзїп турган. Ошондой кыйын кысым 
мезгилдин биринде Римдин карапайым калкы латындарга каршы 
согушка катышпай, жапырт ыйык тоого чыга качат. качан гана 
карапайым калктын камын кєргєн єкїлдєрдї сенатка шайлоого 
укук алганда улуу тоодон кайтып келишет.

Бир деп тур. Эл жактырып, сунуштаган «12 таблица» деген 
мыйзамды кабыл алдыруу менен плебейлер экинчи жеўишке ээ болот. 
341-жылы карапайым калк єкїлї да консул – мамлекет башчысы 
болуп шайланууга укуктуу деген мыйзам чыгат. Плебейлердин ушул 
жана андан кийинки кєшєргєн кїрєштєрї менен Рим республикага 
айланат. а «республика» латын тилинен мааниси жагынан «жалпы 
элдин иши», «жалпы элдин мамлекети» деп которуларын жакшы 
билесиўер. демек, бардык адамдар саясый жана жарандык 
жактан теў укуктуу, мамлекеттин бардык маанилїї маселелери эл 
жыйындары аркылуу чечилет, кабыл алынат. демократия деген 
деле ушу да.

аны менен, албетте, жалпы эл жыргап-куунап жашап калган 
жок. адамзат турмушунда андай болушу мїмкїн эмес. тынымсыз 
согуштардын натыйжасында Рим эў ири державага айланды. 
Баскынчылык согушта адамдар колго тїшїп, аргасыз кулга айланды. 
кулдарды эзїї эбегейсиз кїч алды. Рим кулдарынын кєтєрїлїшї 
тарыхтын ар барагынан учурайт. Окусаўар керек. Спартак 
эсиўердеби? Ошол эле учурда бийлик талашып былчылдашуу 
єлкєнїн ичин иритип, жарандык согуштарды жаратып турду.

Рим тарыхында «триумвират» деген тїшїнїк бар. латын тилинен 
сєзмє-сєз «їч эрен» деп которулат. Саясатта їч киши келишим тїзїп, 
бийликке жетет. Бизде «тандем» деп жїрбєйбї. мисалы, Бакиев 
менен кулов биригип бийлик алды. анын сыўары Римде їч ири 
аскер башы, ири саясый ишмер – красс, Помпей, цезарь триумвират 
келишимин тїзєт. Чыўгыз айтматовдун бир каарманы: «Бийлигиў 
менен курусун, эки киши баш кошсо, бири бий» – деп кейийт. анын 
сыўары тигил їчєє бийлик талашып, ич ара согушат. Помпейдин 
аскери кантип талкаланганын айттык. красс аргасыз багынат. 
Ошентип цезарь ички, тышкы душмандарын тїгєл тїтєтє жеўет.

Байкалып тургандай, цезарь Римге триумф – зор жеўиш, чоў 
салтанат, шаў менен кирди. кїч кимде болсо – бийлик ошондо 
экендигин билди. Єзїн Рим бийлигинин козголбос тїркїгї санап, 
тїбєлїк консул – мамлекеттин тїбєлїк башчысы жарыялатып 
салды. июль – анын туулган айынын урматына аталды. Бир сєз 
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менен айтканда, республиканын аты єчїп, цезардын жеке бийлиги 
орноду. Бул республикачыл маанайдагы ак сєєктєрдїн, атїгїл 
м.Ю.Брут окшогон жакын санаалаштарынын, тарапкерлеринин 
катуу каршылыгына учурап, акыры сенат босогосунда 80ден ашуун 
киши сайган бычактан жеўилди. аны єлїм гана жеўди, анткени 
ага даярдалган кутумду, анын ємїрїнє кол салынарын билген. 
ал тууралуу айыў шаарга небак тараган, аялы, аяштары, дос, 
туугандары улам эскертип, жан сакчыларын кїчтєнтїїнї кїнїгє 
беш маал талап кылган. цезарь макул болбогон, єз чындыгы їчїн 
єлїмдєн кайра тарткан эмес.

Бийлик мурасы египет аялдан тєрєлгєндїктєн цезардын 
жалгыз баласы – цезарионго єткєн эмес. тескерисинче, анын кєзї 
кийинчерээк тазаланган. ал дагы узун жомок.

Ошентип Рим бийлигине цезардын жээни Октавиан жетип, ал єзї, 
антоний, лепид менен экинчи триумвират келишим тїзїп, келишим 
биринчи триумвираттын кейпин кийген. Башкача айтканда, 
цезарды єлтїрїїгє катышкан кассий менен Бруттун армиясын 
талкалап, бийлик бєлїштїрїїгє келгенде їчєє да ич ара согушуп, 
Октавиан жеўип, Рим мамлекетинин бирден бир чексиз бийликтїї 
диктаторуна айланат. Сенат ага «август» («ыйык адам») деген наам  
ыйгарып, Октавиан ошол ат менен тарыхта калган. Рим империясы 
орногон. арийне, Рим империясынын тїзїлгєн мезгили кєп жагынан 
цезардын єлїмїнє байланыштуу деп айтсак да болот.

Äаÿрдаган Алым ТоКТоМуШЕВ
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Бозум 
АлыШБАЕВ

ЖаўылМачТар

ал аралда да марал
Бул аралда да марал.
От экен маралга да арал
Оттосун аралга да марал.

* * *

ай, ай айдарбай
кызыл мїйїз уюўду
кайсаўдабай айдай бар.

* * *

алабатага алабаталатмакмын
алабатага алабаталаттыў
алабатага алабаталатыппыз.

* * *

Бадал арал, бадал арал
Бадал аралда оттогон бала марал.

* * *

Белестеги беш кашка кой
Бешєє беш башка кой.
Беш аласы кунан кой
Баш аласы дєнєн кой.
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* * *

Бул кой бал каймак
кудагыйга сакталган сїр бал каймак.

* * *

Бул кайсы арал
каргалы арал,
камыш башын кайрып
карга уялар.

* * *

Бул кайсы оозу май тайлак
Бул кайдагы сары май бал каймак,
Бул оозанган оозу май тайлак
Бул сїр сары май бал каймак.

* * *

асманда эки айры куйрук
Бири ак кыска айры куйрук,
Бири кара кыска айры куйрук.
ак кыска айры куйруктуу айры куйрук
кара кыска айры куйруктун жолун тосот.
кара кыска айры куйруктуу айры куйрук
ак кыска айры куйруктун жолун тосот.

* * *

От жанына майлуу сорпо тєгїлдї
Сиўер сиўбес, сиўип койбос, сиўер сиўбес, 
сиўип койбос.
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Тоголок Молдо адабий сыйлыгынын ээлери

кыргыз адабияты-
нын кїнїнє карата 
12-декабрда кыргыз 
б а л д а р  а д а б и я т ы н 
єнїктїрїїгє кошкон 
зор салымы їчїн педа-
гогика илимдеринин 
доктору абдыкерим 
муратовго, карыя акын 
абдылда карасартовго, 
кетмен-тєбєлїк жазуу-
чу исабек токтогуловго т.молдо атындагы республикалык адабий 
сыйлык ыйгарылды. 

кыргыз Улуттук филармониясында єткєн жыйында сыйлыкты 
кР Улуттук жазуучулар союзунун тєрагасы Чолпонбек абыкеев 
тапшырды.

А.Жакыпбеков сыйлыгы ыйгарылды

абдымомун калбаевдин «карышкырлар улуганда» деген ки-
тебине Эл аралык «нурборбор» чыгармачыл академиясы ашым 
жакыпбеков атындагы республикалык адабий сыйлыгынын 
дипломун, он миў сом акчасы менен ыйгарды. 

аталган китепке автордун акыркы жылдарда жазган эсселери, 
новеллалары, аўгемелери жана «тулпардын тукуму» повести, ошондой 
эле «жаўы ала-тоо» журналынын «арча» адабий сыйлыгына татыктуу 
болгон «Сирень гїлїнїн жыты» аўгемеси кирген. 

Бишкек шаарындагы «гїлчынар» басмасынан а. калбаевдин 
«аксы жерим – алтын бешигим» аттуу публицистикалык 
макалаларынын жыйнагынан куралган жаўы китеби да жарык 
кєрїп, окурмандардын колуна тийип турган учуру.
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журналыбыздын активдїї кїйєрманы, автору, акын-жазуучу 
абдымомун калбаевди аталган жогорку сыйлыгы менен куттуктап, 
чоў чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.   

р. Мамановдун марттыгы

тїрк мамлекеттеринин евразия жазуучулар бирлиги, анын 
Проза академиясы, «кардеш калемлер» журналы менен биз-
дин басылма биригип єткєргєн махмуд кашгари (Барскоондук) 
аўгемелер конкурсунда байгелїї їчїнчї орунду ээлеген элеттик 
жазуучу-журналист Раимберди маманов журналыбыздын нагыз 
кїйєрмандарынан экендигин кєрсєттї. ал, алыста жашаса да кыр-
гыз адабиятына, аны колдоп келаткан журналыбыздын калкка 
кеўири таркоосуна кошкон жеке салымы катары 150 долларлык 
утушуна  2013-жыл їчїн «жаўы ала-тоо» журналыбызга 7 адамды 
жаздырып койду. 

калемгерлердин баары ушундай болсо кана!

Жыл жыйынтыгы: їч сыйлык

журналыбыз їчїн 2012-жылдын жыйынтыгы єтє ийгиликтїї 
болду.

азыркы кыргыз журналистикасынын алдыўкы сабындагы 
белгилїї журналист, журналыбыздын редактору алым Токто-
мушев республикалык мелис Эшимканов атындагы журналисти-
ка сыйлыгынын алгачкы лауреаты болуп калды. Чындыгында 
а.токтомушевдин м.Эшимкановду «тїндїктєн тїшїрїп», узак 
жылдар бою ийиндеш иштешкени журтчулукка жакшы маалым, 
демек, аталган сыйлыктын ага ыйгарылышы эч талашсыз.

Ошентип, басмабыздын аксакалы сыйлыктарга жол ачканга удаа 
коомдук-саясый «алиби» гезити, «турар» басмасынын директору, 
журналыбыздын башкы редактору Тилек Мураталиевге «жылдын 
мыкты басмасы» атап, баарыбызды кубандырды. арийне, «турар» 
басмасынын китеп чыгаруу сапаты болсун, айрыкча, кыргыз ада-
биятын, демєєрчїлїк кєрсєтїп калемгерлерди колдоо боюнча  бол-
сун республикалык басмалар арасында алдыўкы сапта келатканы 
талашсыз. «жаўы ала-тоо» журналын тєрт жыл чамалай сырттан 
эч колдоосуз, їзгїлтїксїз, єлкєбїздєгї бирден бир «арча» адабий 
сынагын єткєрїї менен жогорку деўгээлде чыгарып келатканы эле 
эмне деген эмгек!

андан кєп єтпєй, тїрк мамлекеттеринин евразия жазуучу-
лар бирлиги (тїркия, анкара), Проза академиясы, «кардеш 
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калемлер» журналы 
ЮнеСкО алкагында 
атактуу жердешибиз 
махмуд Барскоондук 
( к а ш к а р и )  а т ы н д а 
экинчи ирет аўгемелер 
конкурсун жарыялаган 
эле. Отузга жакын ар 
бир тїрк тилдїї мамле-
кеттердин ар биринде 
єзїнчє єткєргєн ал кон-
курста кыргызстандан 
жазуучу-журналист, 
журналыбыздын баш-
кы редакторунун орун басары айдарбек Сарманбетов жеўїїчї деп 
табылып, сыйлыгы «манас» университетинде тапшырылган болучу. 
конкурстун шарты боюнча ал ар кайсыл тїркий мамлекеттеринин 
жеўїїчїлєрїнїн чыгармалары тїрк тилине которулуп,  тїркиядагы 
калыстар тобунун сыноосуна кайрадан коюлуп, жашыруун до-
буш берїїнїн жыйынтыгы боюнча биринчи орун азербайжандык 
жазуучуга, экинчи байге  а.Сарманбетовго, їчїнчїсї кабардин-
Балкарлык, ал эми кызыктыруучу сыйлык казакстандык жазуучуга 
ыйгарылды.   

Сынактын жеўїїчїлєрїнє атайын белги, диплом жана акчалай 
сыйлыктар 21-декабрда тїркиянын маданият министри, «евра-
зия» жазуучулар бирлигинин тєрагасы, конкурстун демєєрчїсї 
тЇРкСОЙ уюмунун жетекчиси жана коомчулуктун белгилїї 
єкїлдєрї катышкан аземде анкарадагы мамлекеттик театрда сал-
танаттуу тапшырылды. 

 аталган аземге єлкєбїздєн «евразия» жазуучулар бирлиги-
нин теўтєрагасы, кыргыз Эл акыны Омор Султанов катышып, 
м.кашгаринин ысык-кєлїбїздїн Барскоон айылында туулгандыгы, 
єспїрїм кезинде гана кашкар шаарына билимин тереўдетїї їчїн 
баргандыгы, демек, атактуу аалымды Барскоондук деп атоонун 
тарыхый чындыгы жана учур зарылдыгы тууралуу сєз сїйлєдї. Эл 
акыны аземде єз ысмындагы Эл аралык коомдук Поэзия академия-
сынын медалы менен Поэзия академиги даражасын тїркиялык али 
акбаш жана азербайжандык еждер Ол аттуу эки акынга салтанаттуу  
тапшырды.
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Жылыга бир китеп

жогорку кеўештин билим, илим, спорт жана маданият боюнча 
комитетинин тєрагасы каныбек Осмоналиев «китепканалардын 
ишмердиги жєнїндє» мыйзам иштебейт, же эў жаман аткарылат 
деп билдирди. анын айтуусу боюнча кыргызстандагы китепка-
налардын абалы єтє оор. мисалы, 2011-жылы китепканалардын 
фондун толуктоого єлкє боюнча 2 млн. сомдон ашыгыраак гана сом 
бєлїнїп берилген. Эгерде азыр китептердин кєпчїлїгїнїн 1 миў 
сомдон ашык тураарын эске алганда бир китепканага єлкєдє бир 
гана китеп сатып алууга каражат бєлїнгєн экен. 

Жазуучулар колдоого алынабы?

 жогорку кенештин депутаты Эгемберди Эрматов жазуучуларды 
колдоо боюнча мыйзам долбоорун иштеп жатыптыр. Бул тууралуу ал 
жогорку кеўештин маданият боюнча кєчмє жыйынында билдирди.

анын айтуусу боюнча кыргызстандын жазуучуларын колдоого 
мамказынанын 0,1 пайызын жылыга бєлїп туруу сунушталат жана 
бул долбоор жакын арада парламенттин кароосуна коюлат.  

 Чыўгыз Айтматов атындагы медаль

жакын арада коомчулуктун талкуусуна «Ч.айтматов» атындагы 
медалды» жана «кР мамлекеттик сыйлыктарын уюштуруу» мыйза-
мына кошумчаларды жана толуктоолорду кийирїї тууралуу мыйзам 
долбоорлору коюлат.  

Чыўгыз айтматов атындагы медаль жазуучунун мурастарын, о.э. 
мамлекеттик бул сыйлык аркылуу анын элесин тїбєлїккє калтыруу 
максатын кєздєйт.  

Жазуучубуздун 80 жылдыгына карата

Бишкектеги Улуттук китепканада кыргыз Республикасынын Эл 
жазуучусу, кєрїнїктїї публицист жана сатирик калканбай ашым-
баевдин 80 жылдыгына арналган китеп кєргєзмєсї ачылды. анда 
аксакал калемгерибиздин «азат кєчї» китебинин бетачары болуп єттї.

Їч бєлїмдєн турган кєргєзмєдє калканбай ашымбаевдин китеп-
тери, анын ємїрїнє, чыгармачылыгына байланыштуу макалалар 
жана фотодокументтери жайгаштырылган.
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