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Омар КАРИМ

ТайМаш

(Повесть)

Кїздїн келип калганын базарга каттаган адамдардын кєбєйїп 
калганынан байкаса болот. Ошо кезде соода кылгандар кєбєйїп, 
алып-сатарлардын кїнї тууп, акча опсуз тегерене баштайт. Базарга 
кире бериштеги темир дарбазадан канча адам жутунуп кирип жатса 
ошончо эле базарчылар сумка-сумка кєтєрїнїп сыртка агылып чы-
гып жатканы байкалат. Бу жерде каршы-терши каттаган базарчы-
лардын жазылбаган тартиби жєнгє салынып калган єўдїї. Кымгуут-
тук менен ызы-чуу нарыта, базардын чок ортосунда. Базарчылардын 
кєбї баштарын тємєн салышып ар дайым ойлуу, кыясында эмне 
сатып алам, чєнтєгїндєгї тыйын-тыпыры канчасына жетет деген 
бушайман ойдо болушат окшойт. Ырасында эле тыйын-тыпыр деген 
эч качан жетпейт эмеспи. Башын бийик кєтєрїп жїргєндєр да бар. 
Алар бирин-экин. Негизинен, бекерпоздор. Же иштеген жумушу 
жок, же їйїндє алаксый турган чарбасы жок, башы оогон жакка 
басып кете берчїлєр. Базарга эрте келишип, кеч кетишет алар. 
Кечке базардын чок ортосунда болушуп тааныш издешет. Жолугуп 
калган ымалашы болсо дароо эле бирдеме дебейсиўби дейт, бирдеме 
дегени ичимдик албайсыўбы дегени. Єзїлєрї да сеп этїїнї каалап 
тургандар ичтеринен жым этишип, дароо элден оолактап базардын 
чет жакасындагы шарап саткан дїкєндї кєздєй жєнєшєт, кєўїлї 
каалабагандар болсо, ар кайсы шылтоону бир айтып кутулуунун 
аракетин жасашат. Базар турмушу єзїнчє чоў дїйнє. Тиричиликтин 
чордону ушул жерде, тирїїчїлїктї даўаза кылган айдыў да ушул 
базар. Базарга кары-жашы деп бєлїнбєй келе берет, байы-кедейи 
баары бир, бекерпоз менен кызматкермин деп чыкчырылган немелер 
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бу жерде бири-бирине сый болуп калышат, жєєлєшє келгенде мага 
жол бер, сен туруп тур деген болбойт. Базар боюнча катуу чыккан 
їн таксисттердики, алар «мага тїшкїлє, мага тїшкїлє, арзан жет-
кирем, эки-їчєєў болсо андан жакшы» дешип тамактары кардык-
кыча кыйкырып турушат. Берите кыргыздын мукам ыры угулат, 
комузда колун ойнотуп шаўгыр їнї менен укмуш ырларын созуп 
жаткан жаш бала. Тагдырдын ич тардыгын карабайсыўбы, бу балага 
ышкы берип, єнєр артып бир мїчєсїн кем кылып таштаганын айтып 
болбойт. Эс тарткан кезде ата-энесине оорчулук артпайын деп кара 
курсактын камын кєрїп жатканыбы, болбосо їйдє бекер жата берип 
зериккенден кєрє ушинтип эл арасында жїргєндї кєўїлї жакты-
рып турабы аны эч ким билбейт. Кичинекей жыгач їстєлгє отуруп 
алып безеленип ыр созсо жанынан кайдыгер єтє алчудай эмессиў. 
Алдына картон кагаздын коробкасын коюп койгон, ошого нары-бери 
єткєндєр тыйын-тыпыр салып кетип жатышат.

Берите гезит сатып жаткан картаў аялдын їнї анча угула бербейт. 
Кантсе да карылыктын каатчылыгы билинип турат, базар деген ушул 
деп алкынып-булкунган жок.

Чоў базарга кире бергенде эле бышкан алманын жагымдуу жыты 
келет.Оўго бурулганда мємє-жемиш сата турган жер, чака-чака, 
ящик, мїшєктєр їйїлїп турат. Элдин кєбї ушул жерде. Мємє-
жемиш алгандар єтє кєп.

Алма саткандардын арасынан Мукан деген бала кєзгє толумдуу, 
базарчыларды ылдам эле єзїнє тартып алып ыпылдап-шыпылдап 
алмаларын єткєрїп жиберет. Сатып алуучулар кєп, ар кыл, Мукан-
ды мактап калышат, дайыма сенден алабыз алмаларыў жакшы деп. 
Эки кїндєн бери кїргїштєтїп алма алган бир адам пайда болду. Ал 
башты оорутуп тандап отурбай эле таразага тартып бергенди алып 
кетет. Акчасы кєп кєпєс окшойт. Бїгїн да тїш оой келди. 

– Алмаў калдыбы, дос! – деди ал жайдары. Сїйїнїп кетти Му-
кан. Эртеден бери тандала берип жакшы алмалар терилип кеткен, 
калгандарын арзан эле кармата берем го деп турган. Базарда соода 
кылгандардын єз куйтулугу болот эмеспи, мобу киши аўкоороок 
неме окшойт, калган алмаларын жакшы баага єткєрїп жиберип 
дагы бир марып алайын деп купшуўдап калды:

– Сиз їчїн жерден чукусам да таап берем! Канча аласыз?
– Калган алмаўдын баарын алам, – деди кардар шар эле. Анан 

Муканга кандайдыр бир  кытмыр кєз караш ыргытып айтып калды:
– Шартым ушул, сен алмаларды пакеттерге салып менин маши-

нама жеткирип бересиў.
– Куп болот! – мындан артык соодалашуу кайдан болсун. Кардар 

айтылган баага акчаны дароо санап берди. Жеткирип бергениў їчїн 
деп ойго келбеген їстєгїн кошо карматты. 

Омар КАРИМ
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Сатып алуучунун машинасы базардын чет жакасындагы кароо-
суз калган эски їйлєрдїн жанында экен. Бапыраўдап акчасын ча-
чып жатканы менен минген машинасы жєнєкєй эле кєрїнєт. Эски 
иномарка. Жолдо баратканда эле аты-жєнїн, жєн-жайын сурап 
кызыккан. Эки чоў пакет алмаларды машинанын багажына салып 
ажырашып жатканда тигил адам суроо узатып калды:

– Сен эртеден-кечке базарда отуруп канча акча табасыў?
Мукан дароо жооп берген жок, менин канча акча тапканым менен 

мунун эмне жумушу бар, соода бїттї, акча колдо деп ой тегеретки-
чекти тигил адам актана баштады:

– Айткыў келбесе кереги жок, тїшїнїп турам, анча деле кєп 
акча таппайсыў, сен болгону алып сатарсыў да, алмаларды башка 
бирєєлєр алып келип дїў берип кетет, сен ошолорго анча-мынча 
кошуп сатып оокат кылып жїрєсїў да, базарда орунга тєлєйсїў, 
салык дегени да бардыр. 

Баятан їнсїз турган Мукан бу эрдемсий баштаган неменин жаагын 
жап кылайын дегениби:

– Анткен менен менин колу-жолум бош, эч кимге кїнкор эмес-
мин, канча алма келсе ошону сатып бїтїрєм, анан  ээсинин энчисин 
берем да баш оорум жок їйгє кете берем, – деп эки колун жайкап 
єзїнчє эрдемсип калды. Бу сєздї укканда тигил адам кумсара тїштї. 
Кєўїлїнє тєп келбеген сєз угуп калды кєрїнєт. Шашып калды:

– Аныў жакшы, аныў жакшы, бирок… – эмелеки сєз алкымына 
кадалган сєєк болуп, ошону жутуп жибере албай аткансып мукак-
танат. Акыры майнапсыз чоё берїїнїн кереги не дедиби, канчадан 
бери ачык айта албай жїргєн ниетин ачык айтып жиберди:

– Сен мага келип иштеп бер, мен сага базардан тапкан акчаўдан 
жїз эсе кєп тєлєп берем!

Бу сунуш Муканды кызыктырган жок. Угуп-билип эле жїрбєйбї, 
учур алдамчылардын заманы болбодубу, ооздору менен орок ору-
шуп, опол-тоону убада беришет, аягы дайыма кейиштїї болуп бїтїп 
жїрбєйбї. Мукан жаш бала болсо да базардын кымгуут турмушуна 
бышып кагылып согулуп калган. Дароо эле ойлоду, мунуў бир жерге 
алпарып болушунча жумуш кылдыртат да, анан акчасын да толук 
бербей кєчїккє тээп жолго салат да дегичекти: 

– Мен ачык айтып коёюн, мен ооз кєптїрїп сїйлєгєн шылуундар-
дын бири эмесмин, керек десеў алдын-ала тийиштїї акчаўдан сура-
ган суммаўды азыр эле берип таштайм, – деп тигил адам чєнтєгїнєн 
пачка-пачка акчаларды сууруп чыкты. 

Аттиў, ээй! Акчанын азгырыгы кандай. Акча жылт этип кєзгє 
бир кєрїнсє акыл-эстен тандырып єзїнє арбап алат. Акча жєнєкєй 
кагаз,  анда єзїнє тартып ала турган магниттей касиети жок, дене 

Таймаш

www.bizdin.kg



6

жылытар ысык илеби билинбейт, жан жыргатар мээрими жок, кєз 
талдырар сулуулук болбойт. Акча деген нерсе уктаса- турса ар бир 
жандын оюнда, ниетинде, жашоо турмушунда. Акча ар бир адамдын 
колунда, чєнтєгїндє, намыянында.

Акча кезегинде ар бир їйгє кубаныч алып келет, дїр-дїйнєнїн се-
бепкери болот, акчага алтын сатып аласыў, турак жай жаўыртасыў, 
келишимдїї кийим-кечек аласыў. Акча кєп болсо ар кандай шыл-
тоолор менен дїркїрєтїп тойлор єткєрїлєт. Менменсинип кымбат-
кымбат машине минилет, дїйнє кыдырып сайран курган учурлар 
кєп болот. Ошол эле учурда акча їй-бїлєгє азап-тозокту алып келет, 
акчаў жок болсо корсуў, їй-бїлєў ач калат, отун-суу камдалбаса 
кышында суукка тоўосуў. Акча жок болсо їй-бїлєнїн ыркы кетет, 
тиштин кирин соруп жашоо узакка созулбайт, жан сактоонун алаке-
ти менен ар кандай окуяларга туш кылат, акча табам деп ыйманын 
сатып арамза жолго тїшкєн жагдайлар болот, намыс деген улуу 
сезимди башка бирєєлєргє тебелетип байкуш болгон учурлар андан 
кєп, аргасыз карасанатайлык ишке барып адил адамды ак жеринен 
кїйгїзїп коюу адатка айланат, акыры барып арам акчага азгыры-
лып, темир торго тїшїп калган жагдай да аз эмес.

Акчанын каары кїчтїї. Адамдын башына мїшкїлдї, єлїмдї, 
кыйноону алып келген да акча болот. Чоў акчанын артынан 
тїшкєндєр жашаган турагына акча катып ага кєзї кызаргандар 
тїнкїсїн келишип бїлєнї талап-тоноп, акаарат кєрсєткєндєрдї 
бычактап єлтїрїп максатына жеткендер канча. Жєн гана ууруларга 
жем болуп изи билинбей калгандарчы. 

Акча дїйнєсїн тїшїнє билїї єтє кыйын. Акчаны жаман кєргєн 
жан болбойт. Акча дайыма жанга жагымдуу. Аны табуунун жана 
ысырап кылуунун жолдору кєп. Жакындардан карызга алмай де-
ген бар. Чиркин дечи, жєн эле бир ооз сураныч менен алып атканда 
асмандан бекер тїшкєндєй кубаныч алып келет, тєлєй келгенде оор 
мїшкїл. Тукулжурап турганда артык баш кагаз жыйноо балакети 
жок деп байлардан пайызы менен акча алып убагында бере албай 
сормо сазга сорулган жагдай бар. Акчанын уюгу банк, ал кыйын-
сынган, менменсинген, оокатка тыў адамдарды жанына жай бербей 
єзїнє чакырып турат. Банктан акча алып аны кандай пайдалануунун 
жолун таап, тагдыр берекет берсе бири эки болуп, тапкан ташылып 
дїнїйєгє марып жаратканга ыраазы болуп чыйт тїкїрїп басып 
калмайлар бар. А алган акчаны илээштире албай, кїнїмдїк кызык-
чылык, утурумдук беймарал жашоо їчїн сайран курулса тирїїлєй 
тозокко тїшкєнї ошол. Кєз ачып-жумгуча буга чейин таап ташылган 
оокат кїрєєгє коюлуп сатылып, ач-жылаўач ай-талаада кала берет. 
Арыз-муў угар адам болбойт, тирїїлєй тїшкєн тозоктон куткарар 
периште качат.

Омар КАРИМ
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Акча колго кармаганда алакандай кагаз. Салмагы жок, каала-
гандай пайдаланылат. Чарчы бїктєп чєнтєккє салып ылайыктаса 
болот, кєп акчаны биринин їстїнє бирин тизип намыянга сыйгар-
ган жєндїї. Андан кєп болсо намыяндан чоўураак баштыкка солоп 
жїрїшєт, мїшєктєп акча кармагандар да бар. Ашкере акылдуумун 
дегендер акчалардын мазмунун єзгєртїп кымбат-кымбат машина, 
жер тилкелерин, заўгыраган їйлєрдї сатып алып коюшат. Алар деле 
айланып келип кадимки акчага айланат. 

Акча таба албай, акча кєздєн учуп кыйналганда арбын. Аларды 
жарды, жалчы деп коёт. Алардын ниетинде да кєп акчалуу болуу 
мээни кайнатып турат. Негедир акча деген буларды єгєйлєп, алар-
дын колдоруна кармалгысы келбей, жаа бою качкан тїр бар. Кандай 
болбосун алардын да уучу менен акча жїгїртїлєт. Азап менен та-
былган акчасы анча жук болбой ылдам эле жок болуп кетет. Кєўїл 
толуп бапыраўдап жїрє албайт. Байларга окшоп акчаны кочуштап 
кармагылары келет, бирок башы менен жер казса да негедир акча 
чууруп келе койбойт. Бул жан адам билбеген укмуш табышмак.  

Мукан кєп акча кармап кєрбєгєн, акчанын зарын тарткан їй-
бїлєдєн. Базарга келип алма сатып калуунун себеби ошол акча таап 
жан багуунун амалы.

Тїш ооп калган кез эле. Кїздїн коўур жели бетти аймалайт. 
Жагымдуу. Ачык асманда кылайып булут жок. Булардын кєўїлїн 
алагды кылып ободо каркыралар пайда болду. Алар алыста учуп 
баратышса да кыйкуулаган їндєрї жерге жетип турду. Экєє бирдей 
асманды бир карап алышты. Каркыралардын кїзгї жортуулу жылуу 
сезим берер окуя кєрїнєт. Ошол кєрїнїштє ар бир адамдын сырдуу 
ємїр їзїмї катылып тургансыйт.

– Угуп тур дос, акчасын тєлєп берем десем макул болчулар чекеден 
табылат, сен мага жагып калдыў, ошон їчїн ишке чакырып атам, – 
деди тиги адам ого бетер жабышып.

– Эмне жумуш? – деди Мукан.
Тигил адам ичинен жым дей тїштї. Имерилгени калды окшойт 

бу чунак. Тыў бала кєрїнєт, башкалар акчаны кєргєндє эле жан-
тыгынан жата калышар эле. Кыйыктанып турганын кара мунун. 
Же калп эле акчыланып жатабы. Кєп эле бааланбасын, мындайдын 
миўин кєргєнбїз. Кєзї акчага тоюп тургансып кєўїлдєнбєй калат 
дегеле. Акча деген єлгєндї гана тирилтип ала албайт. Калган нер-
сенин баары акчанын алдында алсыз, кєз карама.

Мына ушинтип ойлогон сырдуу адам баланы дагы жибитиш їчїн 
сєз ыргытты:

– Жумуш десе эле сен колуўа кїрєк берип жер каздыртат, бол-
босо бутуўа резина єтїк кийгизип суу сугартат деп ойлобо. Башыўа 
малакай кийип кой да кайтарбайсыў. 
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Жумуштун баарын эле санап айткандай болду, мынча кєп акча 
тєлєп бергидей эмне жумуш бар, ойлонуп калды бала. Балким, жан-
сакчы болуп жанымда бол деп  жїрбєсїн. Мукан єзїнїн олбурлуу, 
бою бийик, бїркїт кабак жигит экендигин баамдап ичинен мен-
менсинип койду. Андай болсо макулмун, бу киши чоў фирманын 
башчысы, болбосо їлкєн кызматкер кєрїнєт. Жансакчы кылып 
алса єзїн кантип кайтаруу керек экендигин, кокус ємїрїнє кооп-
суздук жагдай тїзїлсє кыйнчылыктан чыгып кетїїнїн жолдорун 
алдын-ала їйрєтїшєт да. Мушташа турган, атыша кеткен учурлар да 
болот. Андайларды кинодон кєрїп эле жїрбєйбїзбї. Мушташканды 
го жакшы билем, бекеринен айылдагылар чоў муштум дешпейт да. 
Мушташтын айынан мектепти таштап єзїм кетпедим беле. Башы-
на жїн чыкканы колума курал алып ок чыгарып кєргєн эмесмин. 
Їйрєтсє єздєштїрїп кетермин. Мушташканды кошо їйрєтїїсїн 
суранам. Мындай учурда закым кубалап адамдын башына не деген 
ойлор келбейт.

Сырдуу адам сєзїн улап жатат:
– Бу жумушка билимдин, дипломдун кереги жок. Сактыкты, 

тактыкты жана сырды катуу сактай билгендик керек. 
«Мен ойлогон жумуш турбайбы, опурталдуу жактары бар, бирок 

корко турган эч нерсеси жок» – деп эрдемсип калды Мукан.
Мындан ары убакытты созуп мыжыккандын кереги жоктой, жу-

муш жагып калды, анын їстїнє кєзгє кєрїнїп сезимди кытыгылаган 
акчанын зээри жанга жай бербей баштады. 

– Макулмун, – деди Мукан чечкиндїї.
– Азамат экениўди дароо эле сезгем! – сырдуу адам баланы да-

лыга чапкылады. Кытмыр ниет жабылуу, макул болбогондо кайда 
бармак элеў, кылтакка илїї жагынан маш экенимди билбейсиўер 
да келесоолор. 

– Эми биз жакын адамдардан болуп калдык, иштин чоо-жайын 
машинанын ичине кирип сїйлєшєлї, – деп сырдуу адам арткы орун-
дукка отурду. Мукан жанында. Машинанын арткы орундугундагы 
бардык айнектери чїмбєттєлгєн экен. 

– Мына бул акчаны аванс катары алып тургун, – деп жалаў миў сом-
дуктардан турган бир пачка акчаны карматты. Мукан калтаарып кетти. 
Ємїрїндє мындай акчаны колуна кармап кєргєн эмес. Їнї дирилдейт:

– Байке, мынча кєп акчаны алып, анан ишти бїтїрє албай кал-
самчы?

Акчаныны зээри азгырып турса да, Муканда ач кєздїк жок, шы-
луун эмес, балалык таза сезим єкїм али. Бала болсо да утурумдук 
акча алып башы байланып каларын сезип тургандай. Аз акча менен 
болсо да базарда акча айлантып жїрбєйбї. Сырдуу адам жайдары:
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– Сен аткара турган ишке тєлєнєр акы ушундай, мен дагы кайта-
лайм, бул аванс гана, – деп койду. Мукан колго тийген акчаны же 
чєнтєгїнє сала албай же кайра кайырып бере албай дендароо болуп 
калды. Чакчелекей ойлор. Денесин коркунуч баса баштады. Чочуп 
кетти, оюндагысын шарт айтты:

– Мени эмне киши єлтїрткєнї жумшаган жатасыўарбы?
– Сендей келишкен жигитти кантип мен киши єлтїрїп кел деп 

жумшамак элем, алып сал андай оюўду мээўден, – деди сырдуу адам.
– Анда деги эмне жумуш, айткылачы иштеп берейин дебедимби.
Баланын айласы куруй баштаган кез. Сырдуу адамдын биринчи 

кєксєгєнї ушул болчу. Жаш баланын жалынын єчїрїп, курчтугу-
нан кайттырып, башын маў кылып таштоо максатына жеткени. Бу 
саам да акчага зар жаш баланы, алчы-таасын жеген чайкоочулугу 
менен кєндїрїп алды. Анын негизги кєзїрї акча болчу, кєзїр єзїнїн 
їстємдїгїн жасай алды. Бала эми жоошуган тайдай болуп негизги мак-
сатын ачык айтпай жаткан сырдуу адамдын алдына баш ийип берди.

Сырдуу адам дале кытмыр:
– Адеп таанышып алалы, базардан укканыма караганда сенин 

атыў Мукан, менин атым Зайнидин, Заке байке деп койсоў болот, – 
деди ал. Камырабаган тїр берип сєзїн улады:

– Колуўдагы акчаны чєнтєгїўє салып кой, ал эми сеники. Сага 
буюрган акча, жумуш бїтсє да, бїтпєсє да дооматым жок.

Тигил адам ушу сєзї менен баланы биротолу буйладан байлаган-
дай болду.

Уучу толуп турган акчаны чєнтєгїнє солоду Мукан. Кєп акчанын 
зээри баланы эрдемситип кєўїлїн топук кылып койду. Баятан чый-
ралып турган денеси жибий тїшкєндєй. Эми ал эмне жумуш болсо 
да бара бергенге кєўїлї ийип калды. Иши кылып киши єлтїрїп кел 
дебесе болду, калган жумуштан корко турган эч нерсе жок. 

Жолдун наркы жээгине машина келип токтоду. Сыртка чыккан 
їчєє. Бойлору бийик жаш жигиттер экен, кол сааттарын кайра-кайра 
карашып сїйлєшїп туруп калышты, башка бирєєлєргє ушул жер-
ден жолугушабыз деп убада кылышкан єўдєнєт. Аўгыча дагы бир 
машине келип жанаша токтоду. Андан да їчєє чыгып кучакташып 
калышты.

Жолдун берки єйїзїндє сырдуу тапшырмасын дароо айта албай 
мыжыктанып жаткан Зайнидин улам тиги чоочун жигиттерге кєз 
кыйыгын салып єзїн ыўгайсыз сезе баштады. Негедир єтє сак.

– Эгерде тетиги жигиттер бизге келип тийишип калышса, сен алма 
саткам ошонун акчасын алып жатам деп дароо жооп бер, жарайбы, 
– деди Зайнидин. Бала єткїр:

– Алардын биз менен эмне жумушу бар, – деди итиреўдеп.
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– Кєпкєн жигиттер болуп калса, ар кайсыны айтып башты оору-
тушу мїмкїн. Экєєбїз эми алакалаш болуп калбадыкпы, менин 
айтканымды кылып кой.

Аўгыча тигил жигиттер шаша-буша машиналарына отурушуп зуу 
коюшту. Зайнидин оор їшкїрїп жиберди. Ошонусу менен баятан 
берки бир нерседен чочулоо сезимин бїркїп ыргыткандай болду. 
Мукан мунун баарын байкап турса да таназарына алган жок. 

– Сен эми мени кунт коюп уккунуў, – деди Зайнидин олуттуу, 
їнї да кыраат чыкты. – Менин эў биринчи шартым, экєєбїз кай 
жерде болбойлу, кай жерден жолугушпайлы биз бири-бирибизди 
тааныбайбыз, учурашмай деген болбойт, чєнтєк телефон аркылуу 
да сїйлєшпєйбїз. 

«Бул эмне дегени, тїшїнсєм кудай урсун. Тїшїнгєндє не, тааны-
бай да, учурашпай да, телефон менен сїйлєшпєй да койсом болдубу».

Зайнидин:
– Экинчи шартым, бири-бирибизди алдамай жок. Эгерде убададан 

тайып ишибиз оўунда болбой калса экєєбїздїн теў ємїрїбїз корку-
нучта болуп калышы мїмкїн. 

«Бул эмне деп коркутканы, колу-жолум бош болсо айткан кїнї 
убагында келип берсем болдубу». 

Зайнидин «Тапшырма мындай» деп баштаганда эле бу не деген 
тири укмуш тапшырма болду экен – деп Мукан єзгєчє ынтаа коюп 
калды.

Зайнидин:
– Чїй суусун кечип єтїп, кошуна єлкєгє товар ташыйбыз.
«Ой, кокуй-гїн оой, мен да бир мурун угуп кєрбєгєн, укса эсти 

тандырган не деген тапшырма деп ойлонуп атса єзїм аралашып эле 
жїргєн иш турбайбы. Чїй суусун кечип мал айдап нары-бери єтїп-
кетип эле жїрбєдїк беле, анын эмнесин мынча сыр кылып бааланат».

Зайнидин:
– Ишибиз кєзгє сайса кєрїнгїс караўгы тїндєрї гана жїргїзїлєт. 

Ошондуктан асман бетин кара булут каптаган жаандуу тїндєрдї 
кїтїп ыўгайлашабыз.

«Албетте, катып сатыла турган товарлар тїнкїсїн єткєрїлєт да, бу 
да мага жаўылык эмес. А тїндїн кандайы болот мен їчїн баары бир».

Зайнидин:
– Синоптиктердин алдын-ала билдирїїсї боюнча эки кїндєн 

кийин аба ырайы бузулат. Ошондо сен эч кандай кошумча кабар 
албастан азыр мен кєрсєтє турган їйгє келесиў.

Жоопкерчилик кїч. Аванс акча чєнтєктє. Биринчи тапшырманы 
так аткарыш керек. Кылтыў этилсе эле кїргїштєп келген акчадан 
кол жууп, чоў чыр башка їйїлгєн турат. Жаш болсо да муну таасын 
сезген Мукан їйдї дааналап кєрїп алайын деп терезени шыкаалады.
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Зайнидин сєємєйї менен кєрсєтїп:
– Кєрдїўбї, тээтиги їстї урап турган топурак дубалды, – деди. 
Кєўїлдїн баары жолдун аркы єйїзїндєгї жалаў жапыс тамдар 

жайгашкан тарапта. Бир кєргєнгє єтє кунарсыз. Киши жашабаган тїр 
берип тегерек чети кароосуз. Акталбаган бопбоз дубалдар. Чатыры жок 
токол тамдар бири-бирине чиркешип сепил кейпин берет. Капыстан бир 
їй эскилигинен жыгылайын деп баратса капталындагылар кулатпай 
сактап калчудай тїрї бар. Ошондон уламбы жарым чакырымча созул-
ган бу калаада урап калган бир да їй кєрїнбєйт. Заўгыраган заманбап 
їйлєр жокко эсе. Болгон їйлєрдїн чатырлары кара кагаз, эски шифер 
менен жабылган. Тегерек четинде соройгон бир тал кєрїнбєйт. Дымып, 
думуп жаткан єзїнчє бир табышмактуу калаа.

Мукан машинанын ичинен кєрсєтїлїп жаткан дубалды дааналап 
жаттай албай:

– Тиги тарап жалаў эле топурак дубалдар менен курчалып тур-
байбы, ошолордун кайсынысы, – деди.

– Электр тїркїгїн кєрїп турасыўбы?
– Кєрїп турам.
– Дал ошонун тушундагы бурчу урап турган дубал.
– Кєрдїм, кєрдїм, тїшїнїктїї.
– Ошол дубалдын їстїнєн секирип єтєсїў, нарыта сырдалбаган 

эски жыгач эшик бар, сыртынан сынсыз кєрїнгєнї менен бекем, 
ал жєн ачылбайт, керегенин оў жагында шыўгырактын кичинекей 
топчусу бар, ошону таап бир гана жолу басуу керек, эскертип коёюн, 
бир гана жолу, эки жолу басып алсаў ошол кїнкї иш ойрондолот, 
анда а кїнї эшик ачылбайт. Кайра кайтып кетїїў керек. Анда сен 
ишенимден чыгып каласыў.

Мындай катаал тартиптен чочуган жок Мукан. Кєтєрє турган 
оор жїк болбосо, чече билер чырмашкан эсеп эмес, жакшылап эстеп 
калып айтканды так аткарып коюш керек. Анын эмнеси бар.

Сєзїн улады шерик адам:
– Їйгє киргениўде эс ала турган жайыў, тамак-ашыў белен болот. 

Тїнкї саат эки болгондо товарды алып їйгє кирген жол менен сыртка 
чыгасыў. Мен сени ушул жерден кїтїп турам. Чуркабай, алактабай 
эч нерсе билмексен киши болуп келесиў. Тїн болсо да ушул тартипти 
сакташыў керек. Машинанын жарыгы єчїк болот. Дагы бир жолу 
кайталайм, эки нєл-нєл. Мїнєт-мїнєт. Кечигип чыгуу, шылтоо 
деген болбош керек. 

Шерик адам сєзїм бїттї дегендей башын буруп коштошууга кам 
уруп жатып минтип кошумчалады:

– Сени тосуп алган киши менен азыраак сїйлєш. Таптакыр 
сїйлєшпєй койсоў андан жакшы. 
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Бири орто жашап калган токтоо адам, экинчиси балтыр эти жаўы 
толгон боз улан, буларды жаш курактарына карабай биргелешип 
оокат кылуу вазийпасы баш коштуруп, бири-бирин тїшїнїшїп 
ымала тїзїп алган кербездери.

Мукан алма саткан ордуна кайтып келатты. Басыгы мурдагы-
дай шыпылдабай оор басырык. Кєўїлдїї да, санаалуу да. Мезгил 
мерчеминдеги бир саат аны таптакыр башка бала кылып єзгєртїп 
таштагандай. Мындан бир аз убакыт мурун эле чєнтєгїндє алма са-
тыктан тїшкєн анча-мынча акча бар эле. Ал акчага тамак-аш алып 
кечки такси менен їйїнє келмек. Мукан жаш бала болсо да бир їйдї 
багып жаткан жападан жалгыз табышкер эле. Азыр анын чєнтєгї 
толо акча. Канча экенин али билбейт. Санап кєрїш керек эле. Кай 
жерге токтогон оў. Алма саткан ордунда ылайыктуу жер жок. На-
рыта киоскада эт саткан таанышы бар. Ошол жерге барганы дуруспу. 
Жок,жок. Ал жердегилериў кєп акчаны кєрїп калышса кєздєрї кы-
зарып дагы бир балээге туш кылышат. Эл аз ээн жерге барып санаса 
кантет. Ээн жер да кооптуу. Бирєє жарым єтїп калса андан жашынат 
элем деп сыр алдырып коюшу ыктымал. Ал ансайын акча чєнтєктє 
туйлап, жанды койбой саноону талап кылып жаткандай. Ыўгайлуу 
шарт болгуча чыдап турса болор бекен. Ай ким билет, акчанын зээри 
баланы акылдан адаштырып мас кылып бараткансыйт. 

Алма саткан ордуна кантип келгенин сезбей калыптыр Мукан. Эки 
жагын караса эч ким жок. Башкалар да соодасын эбак бїтїрїшїп 
тарап кетишиптир. Ар кай жерде алманын жыгач ящиктери, бошо-
гон эски мїшєктєр жатат. 

Мукандын кулагына кимдир бирєє шыбыр айткандай болду. Сен 
азыр ар несеге чарпылбай їйїўє тез жєнє. Акчаны ылдамыраак апаўа 
тапшыр. Оо, апаў бир сїйїнєт дейсиў. Кєрїп ал ошону. Апаў эстїї 
киши эмеспи. Бул акчаны ысырап кылбай орду-ордуна коё турган 
ошол апаў. Тез жєнє їйїўє, тез! Тез жєнє!

Мукан їйгє бет бакпай дароо эле кой короого кирди. Короо бош эле. 
Акыркы койду єткєн жекшембиде сатышып керектерине жаратыш-
кан. Жїрєгї элеп-желеп. Чєнтєгїндєгї акча балтырын куйкалап, 
єзї єрттєнїп бараткандай. Їйгє жеткичекти убакыт єтпєй, такси 
жай жїрїп бараткансып, анан жєндєн-жєн эле чекесинен муздак 
тер агып, бир башкача болуп келген. 

Короонун тїпкї бурчуна барып чєнтєгїндєгї акчаны сууруп 
чыкты. Санап атат. Колдору калтырайт. Туптуура элїї миў сом 
экен. Єўїбї же тїшїбї? Дендароо болуп туруп калды. Элїї миў сом. 
Мындай акча тїшїнє да кирген эмес. Биринчи келген ой, апама саан 
уй сатып берем, карындаштарымды зыўкыйтып кийиндирем, єзїм 
да кийинем, кєрїп алышсын анан жанагы бизди теўсинбей мыйы-
гынан кїлгєндєр. 
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Апасынын їнї:
– Ай, Мукан, келгендей болбодуў беле?
– Быяктамын мен, барам азыр.
Эненин їнї Муканды магниттей тартып їйгє киргизди.
– Апей, балам бїгїн нан ала келген жоксуўбу, – деди апасы. 
Мукан жайдары:
– Апа, мен сага саан уй сатып алар акча таап келдим, – деп миў 

сомдук пачканы апасынын алдына таштады. Апасы чок баскандай 
чочуп кетти:

– Киши тонодуўбу,уурулук кылдыўбы? Мынча акчаны кайдан 
алдыў? 

– Иштеп таптым, – деди Мукан кєкїрєгїн кєтєрїп.
Эне башын чайкады:
– Чыныўды айт, уулум, алма сатып бир кїндє мынча акча та-

быш мїмкїн эмес, бул акча їйгє кубаныч эмес, кайгы алып келип 
жїрбєсїн.

– Алмадан тїшкєн акча єзїнчє, бул акчаны товар ташып таап 
келдим, – деди Мукан аванс алганын жашырып.

Эненин жїрєгї ылдыйлай тїштї. Баласын аяп турганы:
– Оор жїк ташыйм деп белиўди мерт кылып алып жїрбє.
Мукан азырынча эмне товар ташый тургандыгын билбесе да эне-

синин кєўїлїн тынчытуунун аракетин жасады:
– Анча деле кыйналганым жок.
–  Этият болгун, уулум, этият жїргїн, – эне жїрєгїнє кандайдыр 

бир ынанбоо сезим уялап, уулунун таап келген чоў акчасына кубан-
гысы келбей тоўдоосун турду. Аяп жатты уулун:

– Замандын тїрї жакшы эмес. Алдамчылар менен кєркоолордун 
арааны жїрїп турган кез. Ал ортодо арам акчалар чуркап жатат. Чоў 
акчага чалдыгып калган экенсиў, анын арты кандай болот ошону 
ойлон. Капыстан чайкоочуларга жолугуп арам акчанын азгырыгына 
кирип кетсеў жалгыз башыў курман болуп кетпесин. Муну ойлон, 
балам. Биз бар-жокту илештирип, бирєєнїн колун карабай эптеп-
септеп кїн єткєрїп келаткан жанбыз. Атаў чоў акча алам деп эмне 
болду эле. Єз башын жутканы аз келгенсип бизди азапка салып кет-
педи беле.  Бизге чоў акчанын кереги жок. Мага сенин эсенчилигиў, 
бир балээге кабылбай тїз жїргєнїў эсеп.

Мукан эненин сєзїн унчукпай укту, жадына жаттадыбы, болбосо 
буга чейин угуп келген эне насыятынын бирєєдїр деп кєўїлкош 
калтырдыбы ал баланын ички туюмунда сыр болуп жашап калды. 

Таймаш
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* * *

Баарысы Мукандын эсинде. Анда ал ондон ашып калган. Атасы 
ошол жылы їйдї кїрєєгє коюп банктан кєп акча алды, кызылча 
айдап тїшїмїн сатып жашоо шартты оўдоп алайын деген жакшы ою 
бар эле. Кызылчаны кєп жерге септи. Єзїнїн їлїш жеринен сырт-
кары арендага жер алган. Кызылча кыялдагыдай жакшы чыкты. 
Жалдап жумушчуларды иштетип жїрдї. Атасынын кєўїлї куунак, 
кудай буюрса быйыл жакшы тїшїм алып, сатыктан акча тїшсє 
элдин алды аталбасам да жоон ортосу болормун деп отурса-турса 
какшанып калчу. Чарбачылыкка зарптаган акчанын калганын оў-
тетири жумшай берди, кысталып сурап келгендерге кармата салып 
атты, урук-туугандарга жалмалатып койгон учурлар болду, обу жок 
конок чакырганы канча. Ишенгени кїзгї киреше, басcа-турса алар 
тїшїмїн эсептейт, сатып жиберсе келер акча кєзїнєн учуп алеп-
желеп болот. Карс-карс кїлїп анча-мынча колунда жок теўтуштарын 
теўине албай баратканы да байкала баштаган. Аттиў дїйнє, бар 
болгонуў теўдешсиз, адамдардын тагдырын нары калчап, бери 
калчап ойнотконуў тамаша. Бак-дєєлєткє тундуруп ыргалтканыў 
єзгєчє, сарсанаага чєктїрїп чїнчїткєнїў бир сабак. Жыргал ємїр 
бир келет, куурал кїндєр катарда. Бїгїнкї кїлкї эртеў жок, арман 
барып арылат. Бирде эликтей кїїлєнтїп так секирткен дїнїйє, 
бирде салып азапка, башты тємєн салдырткан мерез мїнєз дїнїйє.

Саратан жайда мєндїр тїштї. Чоўдугу кызыл алчадай. Тоо та-
рап кєп жабыр тарткандай шекилдїї. Ак мунарык басып эле чаў-
тополоў боло тїшкєн. Айыл адамдары талаа єсїмдїктєрїн карап 
келели деп жєнєп калышты. Арасында Мукан да бар атасы минген 
атка єўєрїлїп. Кызылча талаасы алыстан эле жагымсыз кєрїнгєн. 
Кечээки кєргєн бїгїн жок деген ушул окшойт. Мындан эки кїн 
мурун эле жапжашыл болуп кєйкєлгєн кызылча талаа бопбоз болуп 
дымып турат. Жакындай бергенде жер ээси їшкїрїп жиберген, «Не-
ден жаздым кудайдан». Бир єткєн мєндїр кызылча жалбырактарын 
аёосуз талкалап тїбїнєн солоп таштаган экен. Жер ээси талаага 
жакындап барган эмес. Барганда не, табигат кырсыгынын алдында 
адам баласы алсыз, жармач. Жер ээси аттын башын шарт бурганда 
тєрт кошкондун ортундагы жалгыз кєк дїкєнгє кирген. Бака-шака. 
Мукан атасынын арман сєзїн даана эшиткен «Бирєєгє жамандыгым 
жок эле, маўдай акы кара терим менен оокат кылып аткам. Быйыл 
ишим оўолуп бутума туруп кетем деп кубанып жїрсєм кудай мени 
жазалап койду, бирєєгє жамандыгым деле жок эле. Талаага канча 
акча салдым эле, канча мээнетим кетти, тїшїм албасам жок, насыя 
акчаны кантип тєлєйм эми. Керт башым болсо мейли эле, катын-
балдарымдын баары карызга малынабы».
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Ошол кїнкї урган мєндїр, кирешеден куржалак калган сары 
санаа Мукандын атасын таптакыр чєктїрїп, баш кєтєргїс кылып 
салды. Кїйїттї басам деп бая тєрт кошкондогу сеп этип алганы 
кїндєн-кїнгє катуулап акыры ачуу суунун кезектеги курманы болуп 
калганын єзї да билбей калды. Кой-ай деген жалгыз аялы, кудай 
бир жагынан жазаласа, экинчи єўїтїндє ырыскы кїтїп тургандыр. 
Тирїї жан болгондон кийин башка бир аракеттерди кєрїп оокат 
кылалы, чиедей балдар турат, сен алдагинтип кїндє ичип келсеў 
кєргєн кїнїбїз не болот. Эсиўе кел, бирєєлєргє жалданып болсо акча 
табалы деген сєздєрї бїлє багар адамдын дээрине жукпай, кулактын 
сыртынан кетип жатты. Тили буулуп калгансып дудук, ачуу сєзгє 
арданып чатак да чыгарбайт. Эртеў менен кетет, тєрт кошконго, 
кечинде келет оолжуп, бош бєлмєгє барып тоголонот. 

Убакыт закымдады. Кїндєрдїн єткєнїн тастыктап насыя алган 
банктын єкїлї келип калды кайдан-жайдан. Мингени кымбат маши-
на, кычырап кийинген жаш жигит. Учурашып, ал-жай дегенди суроо 
деген жок, оўураўдап бир тийди, акча алганы келгенде кыйынсыўар 
анан тєлєй келгенде эле дайыныўарды жоготуп издетип каласыўар, 
тєлєбєйсїўєрбї тєлємєр акчаўарды. Апасы айтып калды, атаўды 
чакырт деп. Келди атасы, чала кызуу. 

– Ай, балам, – деди ал банктын єкїлїнє кайрылып. – Жайында 
катуу мєндїр тїшїп… – дегичекти кыйкырып жиберди банктын 
єкїлї:

– Байке, мен айтар шылтооўорду билип турам, мындай шылтоо-
лорду угуп жїрїп кулагыбыз калбыр болуп бїткєн. Силер мага так 
жооп бергиле, мєєнєтї эбак єтїп кетти, тєлємєр акчаўарды качан 
тєлєйсїўєр.

Мукандын атасы не деп жооп айтарын билбей буйдалып калды, 
ырайым сураганы:

– Єсїп калган кызылчабызды мєндїр уруп…
Бу саам да сєздї аягына чыгарбай кагып таштады банктын єкїлї:
– Мен дагы кайталап айтып жатам, мага кызылча менен мєндїрдїн 

кереги жок, акчаўарды тез арада банкка тєккїлє. 
– Сєз угуп койчу бир жолу.
– Мен силердин сєзїўєрдї банктан акча алганы келгенде уккам, 

эми силер менин сєзїмдї уккула. Бїгїндєн калтырбай тєлємєр 
акчаўарды тєккїлє.

Даана кырга такалганын сезди бїлє багар, айласы куруй башта-
ды. Кепке келер тїрї жок бу такылдаган доочунун. Бере салар акча 
кайдан болсун казаны какшып бараткан бїлєдє.

– Кыйналып турабыз, бир аз кїтє турсаў болобу? – деди бїлє ба-
гар. Бул эптеп-септеп банк єкїлїнєн ылдамыраак кутулуунун амалы 
болчу, эртеўкини кєрє жатар.

Таймаш

www.bizdin.kg



16

Банк єкїлї мерез:
– Бир кїн да кїтє албайм, акыркы мєєнєт эртеў тїшкє чейин, – 

деп машинасына тїшїп жатып кайрадан кєкїтїп калды:
– Эгерде эртеў тїшкє чейин тєлєбєсєўєр, карызыўардын ордуна 

кїрєєгє коюлган їйїўєрдї сот аркылуу банкка єткєрїп алабыз да 
башка бирєєлєргє сатып жиберебиз. 

Їўкїйїп отуруп калышты карызга баткан їй-бїлє. Тїшїмдєн кур 
жалак калганы аз болгонсуп эми їйїн тарттырып жиберет деген не 
шумдук. Мындай окуяларды угуп эле жїрїшкєн мурда. Ошондой 
кырсыкка єзїлєрї кабылып каларын кайдан билишиптир. Неден 
жаздык деген сєздї кайра-кайра кайталап заманасы куурулган эрди-
катын. Томсоруп ичинен сызган Мукан. Эки карындашы кичинекей, 
ошондо да бїлєнї шор басып турганын кичинекей жїрєктєрї сезип 
томсоруп турушат. Колдоп кетер тууган жок, ажат ачар адам жок. 
Заман тїрї ошондой, ар ким єз арбайын согуп калган мезгил.

Эртеси эртеў менен їрєй учурган окуя болду, Мукандын атасы 
эбак бош калган кой короонун устунуна асынып калыптыр. Шайтан 
даарыса кут качат деген ушубу, короодогу мал байланбай бош жат-
кан їч єрїм жип мал ээсин ажалга айдап мойнуна оролгон экен. Єз 
эркине єзї ээ боло албай калган эркек, ошон этип бїлєсїн мїшкїлгє 
салып о дїйнє кете берди.

Єлгєндїн єз шору, тирїїчїлїктїн ырыскысы чексиз, а жашоо 
токтобой єз ыктыярында улана берди.

* * *

Шерт беришкен шарт. Тїштєн кийин батыштан соккон шамал 
кара булуттарды айдап келип асман бетин чулгап калды. Дарак 
башында жашоосу карып араў илинип турган жалбырактар кїзгї 
шамалга туруштук бере албай каалгып жерге тїшїп жатат. Жылаўач 
калган дарактар сумсайып кєрк талашпай калган. Аба муздап, 
ичиркенип калган кез.

Каш карайган чак. Мукан болжонгон дубалдан секирип єтїп 
эшикти тапты, сагызгандай сак, шырп алдырбай шыўгыракты 
басты. Сыртынан шалдыраган эшик кыйчылдабай тынч ачылды. 
Тосуп алган киши чокчо сакал, пекене бойлуу арыкчырай чал экен. 
Мурдатан кєрїшїп жїргєндєй їн дебестен башын ийкеп ишарат 
жасады, анысы артымдан ээрчи дегени окшойт. Дагы бир эшикти 
ачып тїпкїргє киришти. Дубалдары жапыс кєп бєлмєлїї їй. Ным 
жыттанат. Оокаттар иретсиз. Бїлє жашаган жайга окшошпойт. Се-
нин ордуў тиякта дегенсип ишарат кылды. Дагы бир жыгач эшикти 
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ачып башка бєлмєгє кирди. Мунусу кенен экен. Биртикеден кийин 
аш келди: «Курсагыўды жакшылап тойгуз, иш ошону талап кылат» – 
деп сыпаагерчилик кылып чыгып кетти тиги чал. Ошо бойдон кайра 
кирген жок. Качан гана саат тїнкї экини кєрсєтє баштаганда ууру 
мышыкча акырын жылып кирип: «Кечикпей жолго чыгыш керек» 
– деп Муканды эскерткен болду. Мукандын да кїтїп жатканы ошол 
убак болчу. Сааттын жебеси экиге жакындаган сайын санаа баса 
баштаган, ташый турганым эмне товар болду экен, їй ичинде кєзгє 
уруна турган баалуу товар деле кєрїнбєйт, сыртта караўгы тїн, 
тааныбаган адамдардын арасында жалгызмын, кєп акча табам деп 
башымды сайып койдум, кудай бир єзї сактасын.  

Сыпаа чал Мукандын ийинине рюкзак асындырды. Анча деле оор 
эмес экен. «Ташый турган товары ушубу?» Тиги чалдан аныгын су-
райын деди, токтоп калды, бу чал менен обу жок сїйлєшпєє жєнїндє 
макулдашуу бар эмеспи. Алтыныбы, кїмїшїбї дегинкиси баалуу 
буюм окшойт, неси болсо да тїнї менен айткан жерине жеткирип 
берсем болду да. Калганын кєрє жатарбыз. Тїнкї саат туптуура эки 
болгондо Мукан асынган жїгї менен сыртка чыкты, асман жердин 
ажырымы жок, сырт кєєдєй караўгы, арыш таштап жолдун аркы 
єйїзїнє єттї, баягы ордунда Зайнидин кїтїп турган экен. Машина 
дароо жылды ордунан. Жарыгын чоў жолго чыкканда гана кїйгїздї. 
Їн-сєз жок. Жїрїп баратышат. Тааныш жерлер, шаардын чекесине 
чыгып май куюучу жайдан оўго бурулушту, чыгыш тарапка. Жол 
боюнда дачалар бар эле єтїштї андан. Биртике жїргєндєн кийин 
машинанын жарыгын кайрадан єчїрїп солго бурулду. Эми ээн сайда-
гы Чїй суусу тарапка кетчї ийри-муйру жол менен акырын жылып 
баратты. Бу жол да Муканга тааныш. Чїй суусун кечип єтїп коўшу 
єлкєдєн далай ирет товар ташышкан. Минтип тїн жамынып иштеген 
кїндєр да болгон. Зайнидиндин бу жол менен биринчи баратпаган-
дыгы дароо сезилди. Жарыгы єчїк болсо да кїндїзгїдєгїдєй эле 
жалтанбай айдап баратат. Чоў жолдон Чїй суусунун жээгине чейин 
анча деле алыс эмес. Он минуттук жол. Чїй суусунун шаркырап ак-
кан доошу угула баштады. Машина кичинекей кырдан тємєн тїшїп 
суунун жээгине келип токтоду. Баятан берки биринчи айтылган сєз:

– Катуу сїйлємєй жок, машинанын эшигин тарсылдатпай акырын 
жабасыў, жерге тїшкєндє буттун учу менен жайбаракат басмай, 
тїшїндї?

Мукан їн дебей башын чайкады. Караўгыда анысы кайдан 
кєрїнсїн. Зайнидинге эскертип коюу гана эсеп болчу. 

– Тапшырма мындай, – деди Зайнидин каадалуу, – азыр сен Чїй 
суусун кечип єтїп ийниўдеги товарды наркы єйїзгє жеткиресиў. 
Ал жакта сени жооптуу адамдар тосуп алышат. 
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Дагы башын ийкеди Мукан. Кєўїлї жайлана тїштї. Мурда жасап 
жїргєн иш турбайбы. Болгону эмне товар экендигин билбейт экемин, 
жеўилдигин айт. 

Ой тобоо, окшош окуя болуп жатканын карасаў. Мукан ємїрїндє 
биринчи жолу кєп акчаны ушул жерден тапкан. Мындан эки жыл 
мурун болчу. Анда Мукан базарга жаўыдан келген, кылар иши 
жок, кантип акча табыштын айласын билбей ар кимдин жїгїн 
тїшїрїшїп, жїктєшїп кїнїмдїк курсактын камын ойлоп жїргєндє 
жоон топ балдар жакшы жумуш бар деп ээрчитип кетишкен. Ошондо 
ушул кечмеликтен мїшєк-мїшєк ак койдун жїнїн аркы єйїздєн 
берки єйїзгє ташышкан. Кийин да бир канча жолу кийим-кечек, 
атыр, самын алып єткєн кїндєр болгон. Мал айдашып акча тапкан 
кїндєр канча.

Зайнидин Муканга кийип ал деп балыкчылардын резина єтїгїн 
берди. Ырас эле болду, баятан бери батиўкем менен суу кечемби деп 
ичиркенип жаткан.

Экєє бирдей машинадан сыртка чыгышты. Тегерек чет кєзгє сайса 
кєрїнгїс. Мындай тїндї Мукан бала болуп башына жїн чыкканы 
кєргєн эмес. Буту гана жерди басып турганы болбосо туўгуюк дїйнє. 
Тїшїм эмеспи деп койду бир туруп. Кайдан тїш болсун эки кїндєн 
бери ушул ишти кїтїп жїрбєдї беле. Байкатпай эки жагын карады, 
єткїр кєздїн кереги жоктой. Капкара тїн, шоола берер жылчыгы 
жок, ымырт мезгил. 

Ошол тапта Мукан їчїн жашоо бар экенин даўазалап бир гана 
Чїй суусунун шаркыраган доошу кєўїлдї сергитет. 

Кїзгє маал Чїй суусу тартылып, мал-жанды агызып кетер куба-
тынан тайып калат. Кечмелик анча деле тереў эмес. Ат арабалар єтїп 
жїрєт. Мукан суунун шарына моюн бербей єтїп барып келе алат. 
Ага кабатыр болуунун кереги жок. Товар тигил єйїзгє жетпей калат 
деген кооптонуу да артык баш. Зайнидин мунун баарын тїшїнїп 
турса да кєўїлї бир орунда эмес. Товар єз убагында кардарлардын 
колуна тийбей калса башы кетип калышы мїмкїн, бул жумуштун 
ошондой катаал талабы бар. Жумуш ойдогудай орундалса акча деген 
кїргїштєп келет. Ал жагынан кам санабаса болот. 

Бир кадам алдыга шилтегенде эле Мукандын карааны їзїлдї. 
Кєєдєй караўгылык аны бир сугунуп жутуп алгандай болду. Мукан-
дын кечмеликтен єтїп баратышы Чїй суусунун демейки доошуна 
жаўы ыргак бергенсиди. Ошол ыргак ылдам эле кайталанып Мукан 
ишти бїтїрїп берки жээкке чыга келди. Экєє артка кайтып чоў 
жолдо. Зайнидин жайдары:

– Чарчаган жоксуўбу? – деди.
– Мындай жумуштарды буга чейин эле жасап жїргєнбїз.
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Ойлонуп калды Зайнидин. Товар ташуунун бул ыкмасын жалгыз 
гана єзї ишке ашырып жїрєм деген ойдо болчу. Тактап сурады:

– Эмне, товар ташыганыўды билчї белеў?
– Билбей анан, жїн ташычубуз, кийим-кечек, тиш жуугучтар 

дагы башка кєрєпай-шєрєпайлар.
Жїрєгї ордуна келе тїштї. Єзї ташытып жаткан товардын сы-

рын ачыкка чыгарбай жашыруун кармаш керек. Ал єзїнєн жогору 
тургандарга берилген шерт. Эгерим билинип калса шеригинен тез 
арада кутулуу милдет. Кутулууну жолу бирєє гана, кєзїн тазалоо. 
Муну Мукан али билбейт, Зайнидин кайдан шек алдырсын.

Машина зуулдап келип чоў базардын чет жакасына келип токтоду. 
Муканга бїткєн иштин акысы деп дагы бир пачка акча карматты да 
эмки жолугушуу он кїндєн кийинки биринчи аба ырайы бузулуп 
кїн бїркєлгєн маал, унутпа тїнкї саат эки нєл-нєл деп зуу койду.

* * *

Капкараўгы тїн. Эл жок ээн жер. Жалгыз. Чєнтєк толо акча. 
Ошол акчанын зээриби эч нерседен корккон жок. Тїз эле мал базарды 
карай беттеп басты. Ал жерде дайыма кишилер болот . Укташпайт 
алар. Базардан єтпєй калган малдарды байлап багып тура турган са-
рай бар. Ошол жерде кароолчулардын їйїндє дайыма карта ойногон-
дор чогулушуп таў аткыча кумар жазышат. Ылдам эле жете келди.

Базар баласы да, тартынбай эле кирип барды. Тамеки менен шы-
боонун жагымсыз жыты каўылжарын єрдєп єттї. Суу жээгинен 
жутуп келген таза аба кандайча учуп кеткенин сезбей калды. Тїн 
кароолун єтєп жаткан алтоо. Бака-шака тїшїп карта чабышып 
жатышат. Эшиктен кирип келген жанды байкашкан да жок. Тєрдє 
отурган кара тултук утурумдук оюндан чыгып калганбы ыржайып 
маани берген болду:

– Сен базарда алма саткан бала белеў?
– Ооба, байке, – деп жїрєгї жылып калды Мукандын. 
– Тїн оодуруп эмне кылып жїрєсїў, – деди кызыга. 
Мукан такалган жок:
– Мал базарга келгем эртелеп, саан уй алайын дедим эле.
Аўгычакты карта таратып баштаган чапчаак сары чийкил 

оўураўдап калды:
– Бирєєлєрдїн тїн катып жїргєнї менен ишиў эмне сенин. Аны 

коюп конго акчаўды сал.
Кагуу жеген кара тултук жєн калабы:
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– Сага кол келип калганда, ошонуўа манчыркап дегеле адамды 
кєзгє илбей каласыў, – деп конго акчасын салды, атаандашынын 
кычыгына тийди:

– Кана, тартчы жакшылап, сырттан жаш бала кирип келип  оюн-
дун ыргагын башка нукка буруп таштады окшойт, кєрєйїн сенин 
кыйындыгыўды.

Ырасында эле бу саам экєє чертишип жатып ортого толгон акча-
ны кара тултук шыпырып кетти. Сїйїнгєнїнєн ме сага чотур деп 
Муканга элїї сомду кармата салды. Бу дїйнє єзї єтє кызык. Кээде 
бир сом акча табалбай карайлап калган учур болот. Азыр чєнтєк толо 
акча турса анын їстїнє єзїнєн єзї кошулуп жатканын карасаў. Му-
кан кесирленбей берип аткан акчаны алып чєнтєгїнє салып койду. 
Анан нарыта уйпаланып жаткан кєлдєлєўдї астына салып уйкуга 
баш койду. Кєзї илинип кетиптир, бака-шакадан чочуп ойгонду. Ку-
марчылар дагы эле оюндун сазайын берип жатышат. Айрымдарынын 
кєздєрї кызарып чыккан. Уйку-соонун ортосунда ооздорун аўырайта 
ачып эстегендер арбын. Буларга карта кумары жашоонун жалгыз 
ырахаты болуп бардыгына кайыл. Катын-балаў кайда, їй-оокатыў 
не болуп атат бир ойлоп коюшпайт. Баштарында бир гана ой, жаўы 
тартылган кондо окшошуп бир їч карта келип калса, кандай гана 
сонун болор эле, анан атаандаш чыгып улам конду кєтєрїп картасын 
черткилеп турса, андан бетер жакшы. Закымдаган мезгил, кїн менен 
тїндї ажыратып биле албай калышкан картачылар бирде жымжырт 
боло калышып, бирде кыраан каткы тїшїшїп кумар азгырыгында.

Сыртка чыкты Мукан. Таў агара баштаптыр. Тегерек-чет бака-
шака, мал базар кызуусуна кире баштаган экен. Адатта ушул убак-
та тоолуу аймактардан машина-машина болуп тїркїн мал келет. 
Ортодогу алып-сатарлардын шуулдаган учуру. Алар колдон сууруп 
арзан алышат да кардарларга ылайыктап кымбат сатышат. Муну эч 
залакасы жок, базар табияты ошондой.

Мукан бала болсо да базар сырын жакшы эле билип калган. Кант-
се да базарда акча чуркатып жїргєнїнє эки жыл болуп калбадыбы. 
Ушул тополоўдо мыкты деген саан уй талашка тїшїп калды. Кєздєрї 
кызарып алабыз деген кардар кєп, баасы кымбат, акча жетпей кен-
дир кесилип турду, бул уй мынча талашка тїшїп, баасы арзандабай 
жатканына караганда сїттїї уй болуш керек. Муну баамдаган Му-
кан сураган акчаны санап берип уйду жетелеп кетти. Жаш баланы 
тааныгандар да, ємїрї кєрбєгєндєр да таў калып тарс айрылып ар 
кимиси ар тарапка басып кетип тим болушту. 

Саан уй жїктєлгєн машина менен айылына тїш оой келди Мукан. 
Їстї-башы таза, жакшы багылган, зоот уй дарбазадан  кире бергенде 
эле Мукандын апасы чуркап келип уйду моюнунан кучактап алды. 
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«Акжолтой мал бол, туягыўа туяк кошулун. Качантан бер каўгырап 
корообуз бош турду эле. Мурунтук жиптерибиз керексиз калган. 
Баарына жан киргиз, бизге кубаныч алып кел, токчулук алып кел» 
– деп уй менен кошо басты короого. Жарыктык мал болсо да адам-
дын кєўїлїн тїшїнєт, саан уй кериле басып, балпайып жатыркабай 
жаўы ээсинин ыгы менен болуп даяр аштоого байланды. Чєп са-
лынды, жем берилди. Мукандын апасы жалынып-жалбарып жатат. 
«Ушул кутту атаў кєрсє жакшы болбойт беле. Жаш кезинде жайрап 
калбадыбы. Сен болсо ата ордуна ата болуп балалыгыўды кєрбєй 
чоўоюп келатасыў. Бизди багат элем деп окууўду таштадыў. Буюр-
ган акчаны чыпчыргасын коротпой апама деп апкелип аттыў. Саан 
уй сатып берем деп ак эткенден так этчї элеў. Аны да орундаттыў. 
Мына короо толо тїштї, кєўїл тынчып калды. Бир уйдун сїтї бир 
їй-бїлєнї былкылдатпай багып жатпайбы. Ыраазымын сага уулум, 
ыраазымын. Башыўдын аманчылыгын тилейм, сак бол, сак бол». 

Бул уй эмне деген товар ташыган акчага сатылып алынганын 
Мукан єзї билбеген сыяктуу апасы да кабарсыз эле. 

* * *

Алма базар. Мукан мурдагысындай эле элпек кыймылы менен 
келгендерге алма сатып жатат. Ал качантан бери алма сатып жїрсє 
да анын керемет жытын кєзгє толумдуу кєркїн байкабаган экен. 
Буга чейин канчалап сатылган алмалар Мукан їчїн жєн гана акча 
табуунун амалы болуп келген шекилдїї. Акчага марып, апасынын 
кєўїлї жайланып калган кез башкача таасир берип жатабы, айтор, 
сатылып жаткан алмалар кєзгє не бир сїйкїм кєрїнїп, жїрєктї 
жылытып турду. Ойлоп койду, карала-торала болуп кємїр сатып 
калбаганым жакшы болгон окшойт, болбосо кык жыттанып, чыла 
кечип мал сатып жїрсєм не болмок.

Алма алганы келгендер жакшы кийинишкен, мээримдїї немелер. 
Сїйлєгєндєрї да сылык. Конок тоскондо сенден алган алмалар дастор-
кондун кєркїн ачып бадырайып турду, даамдуулугун айт дешип 
мактап калышат. Алмалардын єўї кыпкызыл. Айтып бїткїс кызыл 
єў. Алардын ар бирин сылап-сыйпап тазалап сатыкка тизип коюп 
карап эле тургуў келет. Ошон їчїн элдер кооздукка, шириндикке 
тартылып келишет окшойт.

– Кандайсыў Мукан? – дароо тааныды, классташ кыз Тамара. 
Мукан жайдарылана тїштї:
– Єзїў кандай, кайдан жїрєсїў?
– Алма алайын деп келгем. 
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– Каалашыўча ал, тандап берем, – деди Мукан.
– Канчадан бересиў?
– Биринчи жолу келип жатпайсыўбы, бекер эле берем.
Мукандын бул сєзїндє ичте имерилген бир кездеги ызалык, азыр-

кы тыўып алган бой кєтєрїїчїлїк бар болчу.
– Беш кило, – деди Тамара.
Мукан кєргєзмєдє турган тандамал алмаларды тартып берди. Чоў 

десе чоў, кызыл десе кызыл, бадырайган кєзгє толумдуу алмалар. 
Тамара акчалуу бїлєдєн болчу. Бекер алып сєзгє калгыдай алым 
жок деп дароо тєлєп салды. Кайрадан тамырын тартты:

– Биздин класстын балдары быйылкы Жаўы жылды чогуу 
єткєрєлї деп жатышат, сен да келбейсиўби, – деди ал.

– Мен силер менен окубай калгам да, силер мага классташ болбой 
калгансыўар да, – деди Мукан кайдигер.

– Сенин бизден башка классташтарыў барбы?
– Бар.
– Кайсы?
– Мына мобулар, – деп жанында алма сатып жатышкан отузда-

гы, элїїнї чамалап калган аялдарды кєрсєттї. Экєє теў каткырып 
калышты. Базарда минтип бирєє менен эзилишип сїйлєшє берїїгє 
болбойт. Алма сатып алабыз дегендер кєўїл бурулбаган соў башка-
ларга кетип кала берет. Кезектеги кардарды жєнєтїї зарыл болуп 
калды. Кыз муну дароо тїшїндї кєрїнєт, дагы келем деп сырдуу 
кєз караш ыргытып жєнєп кетти. 

Мукандын тагдырын кескин єзгєрткєн дал ушул кыз болчу. Айыл-
дын батыш тарабындагы чоў сарайдын жанындагы їйдє жашачу. 
Чоў сарай булардыкы болчу. Жалаў бука кармашчу. Їйлєрїндє иш-
теген жалдама жумушчулары боло турган. Атасы айылдагы менмин 
дегендердин бирєє болчу. Тамара мектепке кїндє бир кийим кийип 
келер эле. Башкалардан єйдєсїнїп анча-мынчаларды теўине алчу 
эмес. Мектепке дайыма кымбат-кымбат конфеттерди алып келип 
ар кимге таратып берчї. Анысы бирєєлєргє жагып калайын дегени 
эмес, ошентип кылыктанганды жакшы кєрчї. Єзї бою узун, кебетеси 
келишкен сымбаттуу кыз эле. Жакшы кєрїї сезими качан, кантип 
жїрєккє уялаганын билип болбойт. Толгон кыздан Мукан ушул 
кызды жактырып, балалык сїйїї оорусуна чалдыгат. Сезимин бил-
дирейин дейт тартынат, а кезде атасы жок жетим бала, насыя алган 
акчаны тєлєй албай апасы азап тартып жаткан учур. Кїндєгї апасы-
нын таш жарган їшкїрїгї баланы да басынтып тїнт кылып койгон. 
Мукандын болгон аракети, басса-турса ошол кыздан кєзїн албайт, 
бетме-бет чыгып калса жол бошотуп четке качып берет. Тамарага 
ашык болгон балдар кєп. Сыртынан билет анын баарын. Жогорку 
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класста окуган орто бойлуу мактанчаак бала бар болчу. Дайыма эле 
Тамаранын жолун тороп тийише берет. Тамара аны кагып-силкип 
сїйлєшкїсї келбейт. Ага болбой эле бура бастырбай айта турган 
сєзїм бар деп жїдєтє берет. Бир жолкусунда ортого Мукан арала-
шып классташ катары жан тартып калды. Тиги бала бой кєтєрїп, 
эй сєлдїрєгєн жетим, сен Тамарага болушканды коюп мурдуўдун 
чимкиригин тартып ал деп шылдыў айтып койду.  Чимкирик тарткан 
андай болбойт мына момундай болот деп туруп тумшук талаштыра 
уруп калды. Мурду канжалап жол жээгиндеги арыкка кємєлєндї 
тиги бала. Туруп кол кайрыган жок. Кєрсєтєм мен сени деп мурдун 
жїз аарчысы менен аарчып кала берди. Бул окуя жєн калган жок. 
Мектепте жыйналышта каралып, атасыз єскєн баланын кылар иши 
ушул деп Муканды абдан каарып, чоў муштум деп кемсинтишип 
тиги жабыр тарткан баладан кечирип сураттырып тым кылышкан. 

Жазга маал эле. Мектепке кийип бара турган їстїндє ылайыктуу 
кийим жок, былтыркысы батпай калыптыр. Апасы кыўылдап, ку-
дайдын боору ооруп бир кезде бизге да жарык тиер, мобу атаўдын 
їстїндєгї кийим болчу, азырынча кийип тур деп кара костюм 
карматты. Костюмда атанын жыты кете элек экен. Сїйїнїч менен 
кийип алып мектепке келди. Мукан мындайды кїткєн эмес, алгач 
кєрїнгєндє эле балдар жаалап каткырып калышты, карасаўар, 
карасаўар Муканды, шєлбїрєтїп атасынын эски костюмун кийип 
алыптыр, башка киер кийими жок болсо эмне кылмак эле дегендер 
да болду. Мукан їн деген эмес, канчалык шєлбїрєсє да атасынын 
костюму да, кїлсє кїлє беришсин, кайыр сурап кийген кийим эмес 
да деп бала болсо да жокчулуктун кээрин салабаттуу кєтєрїп койду.

Жетимчилик башта бар, жокчулук жан кейитет. 
Майрам алды болчу. Тамара шоктонуп кыздарга кымбат конфет 

алып берчї жигит барбы биздин арабызда деп кылыктанып калды. 
Аттиў, шарт болуп турганда бапыраўдап Тамаранын айткан кон-
фетин алып бере салсаў кандай сонун болмок. Мукан анте албайт. 
Азыр башы менен жер казса да конфет аларлык акча таба албайт. 
Ичтен сызып, мїўкїрєп туруп калды. Тамара балдардын улам бирин 
сєємєйї менен кєзєп опурулуп атат, сен зыкымсыў, сен кытмырсыў, 
сенден сыкса да кан чыкпайт, сени атаў урушат. Мукан ошо тапта 
єзїнчє эле бїжїрєп мындай тамашага тиешеси жоктой топ балдар-
дан оолак турган. Башка кыздар тамашага от чачышып Муканды 
эмне айтпайсыў, аяп жатасыўбы деп чурулдап калышты. Тамара 
кєпкєлєў: «Анын бир тыйын акчаў жок, жетим болсо кайсы акча-
сына сатып бермек эле» – деп колун шилтеп таштады.  Капыр иий, 
ушундай да кемсинтїї, басынтуу болобу. Мукандын каны ичине 
тартып бай атасынын акчаларына кєпкєн кызды жекире карап туруп 
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калды. Тамаранын эркек болбой калганы да, болбосо азыр тумшук-
тан ары басып ала турган жагдай эле. Жакшы кєрїї сезими добул 
урган жалбырактай кїбїлїп калды. Мукан тиги кыздын алдында 
бечара, теўи эмес экенин азыр гана тїшїнгєнсїп ичинен сыздап 
турду. Аўгыча Тамарага сєз айта албай жабыркап жїргєн кєк кєз 
классташы адыраўдап:

– Эмне эле башты оорутуп жатасыўар, томаяктар качан эле конфет 
алып берип жїрчї эле, мына мен алып берем,– деп тєшїн каккылап 
калды. Ансыз да  ызасы мелт-калт болуп турган Мукан сен эле кєрїп 
калдыўбы томаякты деп туруп тумшуктан ары берип калды. Учуп 
тїштї кєк кєз бала. Мукан шарт бурулуп класстан чыгып кетти. 
Ошо менен экинчи кайрылып келген жок мектепке. 

Бул окуя Муканды балалык менен эртелеп коштоштурган аялуу 
кїн эле.

* * *

Товар жеткире турган экинчи жїрїш. Негедир тїнкїсїн 
кїтїлбєгєн окуяга туш болушту. Дал ушул тїнї, убакыт туташ чоў 
жол аркылуу чыгыш тарапка согуш машиналарынын колоннасы 
єтїп жатты. Кїтїш керек, эч арга жок. Качан гана їстїндє жарык 
чачыраткычы бар машина колоннанын куйругун їзїп жалгыз єтїп 
кеткенде жол ачылды. Бул убак макулдашылган мєєнєттєн алда 
канча кечеўирээк эле.  

Суунун жээги. Бїгїн мурдагыдай болуп дароо кечмелик кечип 
кетїїгє болбой калды. Шерттешкен убакыттан бир топ кечигип калыш-
падыбы. Кошуна єлкє тарап їчїн бул єзгєчє кырдаал. Шек санаткан 
жагдай. Кечмеликтен єтїп барганга жолугушууга чыкпай коюшу 
мїмкїн болбосо чек араны бузган делинип атып салышы ажеп эмес.

Зайнидин єзгєчє кырдаалда колдоно турган акыркы белгисин 
берди. Машинанын жарыгын кїйгїзїп єчїрдї. Ынаным берген жооп 
дароо болгон жок. Зайнидин толкундана баштады. Убакыттын єтїшї 
жїрєктї єйїтїп жатат. Таўдын атышы жакындап келатпайбы. Аркы 
єйїздєн жооп белги качан болот деп кєз тешилип бїтмєй болду. 
Кайтып кетїї бул тарап їчїн ыўгайсыз. Ал ишенимдин кетїїсї, чоў 
акчадан ажырап калуу коркунучу. Балким, ємїр да коркунучта ка-
лышы ыктымал. Аўгыча тиги тараптан жарк этип жарык кїйїп жок 
болду. Зайнидин катуу сїйїндї. Бу байланыш кайрадан тїзїлгєн 
белги. Жолугушуу калыптанган тартипте єтєт. Тез жєнє, – деп Му-
канды машинадан тїшїрїп, єзї акмалап карап турду. 

Омар КАРИМ

www.bizdin.kg



25

Иш ойдогудай орундалып кайтып келатканда Мукан сурап калды: 
– Мен бул жумушка канча убакыт иштейм? 
Зайнидин мукактана тїштї:
– Бїгїнкї окуядан кийин айный баштадыўбы.
– Андай эмес, билип алайын дегеним.
– Иштебейм деген кїнї колу-жолуў бош болот, – кесе айтты 

Зайнидин. 
Бу саам Мукан базар жактагы єзїнє тааныш алма таратыла турган 

жакка келди. 

* * *

Ушул кїндєрї Мукан сыйкырчынын таякчасын таап, ошону 
колдонуп жїргєндєй болжолу жок єзгєргєн. Кычырап кийинип, 
жаўы машина тээп мектепке жете бербей жол боюна токтоду. Акыр-
кы сабак бїтєрїн болжоп келген. Машинадан чыкпай Тамараны 
кїтїп жатат. Негедир ал кыздан кєўїлї калып кєргїсї жок болсо 
дагы жїрєктїн тереўинде єзї анча тїшїнє бербеген жылуу сезим 
уялап, жолугууну каалап тургандай. Єткєндєгї базардагы кездешїї 
качанкы єчкєн їмїттї кайрадан жандырып кеткендей. Коўгуроо 
жаўырды. Окуучулар топ-топ болуп їйлєрїнє кайтып жатышат. 
Акмалап караганы Тамара. Тигине, бир кездеги классташтар їйїрї 
менен келе жатышат. Жакындаганда Мукан машинасынан маанилїї 
тїштї.Салам узатканы:

– Кандайсыўар, мени кїтпєсєнєр керек.
Окуучу кыз-балдар Муканды бир карап, анын жылтыраган кып-

кызыл машинасын кєрїп эстери танып нес болуп туруп калышты. 
Булардын арасынан єткїрї эле Тамара:

– Биздин класстан кыйын чыккан сен болдуў окшойт, биздин ба-
шыбыз партадан чыга элек жатса сен моминтип шик машина минип 
жїрєсїў, – деди ал. Калгандары жаалап кетишти:

– Окуунун кереги эмне азыр, андан кєрє сендей болуп жумуш таап 
иштеп кетсеў жыргап жашайт окшойсуў.

– Ошону айтсаў, бу ата-энеў да, мугалимдериў да оку эле, оку эле 
дешет, же биз эмнени окуп кыйратып жатканыбызды билбейбиз. 

– Мукан кыйын бала болору кичинекейинде эле белгилїї болчу, 
ал эч нерседен тайманбаган бала эмес беле.

Муканга мактоо сєз угуу кызык эмес болчу. Ал чуру-чууну дароо 
басып, жолугушууга келген себебин айтты:

– Мен мындан кєп жыл мурун Тамарага конфет сатып бере ал-
бай калып уят болгом, эсиўердеби. Анда мен жетим, томаяк элем, 
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колумда бир тыйын акчам жок, бечара болчумун. Ошондо мен 
баарыўардын астыўарда карыз болуп калгам. Ошол карызымдан 
бїгїн кутулуп коёюн деп атайын келип калдым. Мынакей ошол 
конфеттер, – деп машинасын ачып тїркїн-тїркїн кымбат конфеттер 
їймє салынган чоў корзинаны чоў жолдун ортосуна так Тамаранын 
бут алдына коюп койду. Бул эмне? Єч алуубу, мен кыйынмын деп 
мактануубу, же чын ниеттен жасалып жаткан жигиттик шартпы? 
Оо, жаш-карысы туйбаган, оомал-тєкмєл дїнїйє! Бїгїн кєргєн эртеў 
жок, єзгєрїлмє дїнїйє, менменсинїї оошкон, дєєлєт жалгашкан 
тїшїнїксїз дїнїйє!

– Кереги жок мага конфетиўдин , – туталанып жиберди Тамара. 
– Мен мойнумдагы карыздан кутулуп жатам. Аласыўбы, жолго 

чачып таштайсыўбы ал єз ишиў, – Мукан каадалуу басып машина-
сына отурду да, зуу коюп жїрїп кетти. 

* * * 

Їчїнчї жолу товар жеткиргени келишти. Эртеў менен жааган 
жамгыр токтобой тєгїп атат. Чїй суусу бууракандайт. Жамгыр 
жааганга суусу кєбєйїп атты-жанды агызып кетчїдєй болуп їрєй 
учурат. Ат-жан аккан учурлар кєп эле болгон. Зайнидин кабатыр, 
«Мобу чоў суудан акпай єтїп кете аласыўбы» – деди кабатырланып. 
Кандай да болбосун товарды аркы єйїзгє єткєрїї керек. Катаал та-
лап ошондой. «Таяк болсо кыйналбайт элем» – деди Мукан. Зайни-
дин камбыл жїргєн адам, багажниктен кол арааны ала коюп бир 
заматта суу жээгиндеги талдардан ылайыкташтырып таяк жасап 
келе калды. Шердене тїшкєн Мукан кїркїрєп-шаркыраган Чїй 
суусун жиреп наркы єйїзгє єтїп кетти. Кайра кайтып сууга кирген-
де кызык кєрїп ал, суу мурдагыдан кєбєйїп калгансып Муканды 
єткєргїсї келбей калтылдата баштады. Колундагы таяк керекке 
жарап жатат, мына-мына агызып кетчїдєй болгондо таяктын бир 
учун ташка такап албуттанган суунун мизин кайтарат. Мукан єжєр 
бала, агын суу кєйрєўдєнїп єз билгенин кылгысы келген сайын бала 
кєктїгїнє салып моюн бербей жээкке умтулат. Оюнда эч жамандык 
жок, жээкке чыгып Зайнидинден мактоо сєз угам, бїгїнкї кїндїн 
акчасын алам деген ойлордун чамгарагында. Ошо кезде чуу-чуу этип 
удаа атылган ок кулагынын сыртынан учту, жїрєгї шуу дей тїштї. 
Дагы бир кєз ирмем, кийинки атылган ок толтосуна кадалып кал-
чудай. Сууга боюн таштады Мукан. Биртике агып барып оркойгон 
чоў ташка денесин жашырды. 
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Капкараўгы тїн. Жамгыр чакалап тєгїп жатат. Чїй суусу албуут-
танып єз кербезинде. Жарык эўсеген кара топурак жер. Эки жээкте 
биригїїдєн оолактаган экєє, биринин колунда курал, кара жамгыр 
кас болуп таамай атып баланын кєзїн тазалай албай калды, беркиси 
эки єлкєнїн чек арасында шємтїрєп суу болуп, жанын оозуна тиш-
теп ажал менен кармашып жатат. Жан деген кандай таттуу, колуна 
эки таш алды, ыўгайы келе калса как чекеге уруп калайын дегени. 
Балээниби, алчы-таасын жеген канкор кантип эле чекесин тосуп бере 
салсын. Кайрадан ок жаўырды. Кайран гана кара таш, канча жылдан 
бери агын сууга омкорулбай бек турганы Мукандын пешенесине жа-
зылган окшойт, калкан болуп атылган октон сактап жатат. Ок атуу 
канчага созулат, мынча єчєгїшїп калды, тиги канкор мїдєєсїнє 
жетмейин аткылай берет да. Сууну кечип келип калсачы. Анда иш-
тин бїткєнї, жаўылган бир ок ємїрдїн кырчылганы ошо. Мукан 
эс-учун жыйгандай болду, бу жерде тура берген болбойт, качыш 
керек, кай тарапка, бул жак кошуна єлкєнїн аймагы, чек арачылар 
байкап калса суроо-жоопсуз атып ташташат, тигил тарапты ойлоп 
да кереги жок, ажал кезеп турат. Жалгыз айла, кїргїштєгєн сууга 
бой уруп ылдый агыш керек. Ошол туура, ылдам, ылдам дагы бир 
кєз ирмем кийин кеч болуп калышы ыктымал, сууга бойду таштоо 
керек, калганын тагдыр єзї ырастайт.

Шар аккан суу менен агып жєнєдї Мукан. 
Оо, кара мїртєз караўгы тїн. Ыпылас иштерге ыўгай тїзїп берсеў 

да бу баланын ємїрїн алып кал. Тиги жїзї чїмбєт канкордун кєзїнє 
кєрсєтпєй калкалап тур. Оо, нєшєрлєп тєккєн кара жамгыр, жашыл 
дїйнєнїн гана пири деп жїрсєк, кара ниет адамдарды мїдєєсїнєн 
адаштыраган амалыў бар турбайбы, сенин нєшєрїў жолтоо болуп 
балага мээленген ок таамай атылбай калды, бир ємїрдїн сообу ушул. 
Оо, соолбогон, агымы кїчтїї Чїй суусу, жаш ємїрдїн калган тагды-
ры сенин колуўда. Агымыў менен алыс алпарып, буту-колун сын-
дырбай, башы-кєзїн ташка урдурбай аман-соо жээгиўе чыгарып кой.

Кара мїртєз караўгы тїн, нєшєрлєп тєккєн кара жамгыр, соолбогон 
агымы кїчтїї Чїй суусу бир ємїрдїн тагдыры силердин колуўарда.

Кїргїштєгєн Чїй суусунда агып баратат Мукан.
Кай жерден жээкке чыгышым керек. Тиги канкор акмалап жээк-

теп келе жаткан жокпу. Мынча болду ал менин кєзїмдї тазаламайын 
жєн калбайт го. Тиги бажы пунктундагы кєпїрєгє чейин чыдайын, 
ошол жерден кыйкырсам да алып чыгышат да. Бажы пунктундагы 
жарык кєрїнє баштады. Ага жете бербей Чїй суусунан кїтїрєп мал 
кечип єтїп жатканын туйду. Кудай берет деген ушу да, сїрмє топко 
кошулуп башын жашырып кетїїгє ыўгайлуу жагдай. Алтынчы, 
дем алыш кїндєрї байма-бай ушинтип базарга мал айдап єтїшєт. 
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Бул кєнїмїш кєрїнїш. Мынча малды бажы тосмосунан айдап єтїш 
єзїнчє бир азап. Нары-бери єткєн машиналарга жолтоо болуп мал-
ды бирден чубатмай, анысы го болуптур тиги жемсєєсї толбогон 
бажычылар ар кандай документтерди талап кылып мазени чагат, 
ашмалтайды чыгарат. Андан кєрє ызы-чуудан алыс суу кечирип єтїп 
кеткен оў. Бу жосун бажычыларга да, мал саткандарга да ылайык 
єўдєнєт. Бири-бирин кєрмєксєн, билмексен болушат. Кудай берет 
деген ушул, караўгыда кимди-ким кєрмєк эле, жанталашкан Мукан 
кєп торпоктордун арасына ыўгайлашып, бирєєнїн куйругун кармап 
жээкке чыгып алды. Эми коркунуч аз, єз єлкєсїнїн аймагында. Чоў 
жолдон єткєндє эле мал базар. Анан элге аралашып кетет. Сактан-
ганы єчєгїшкєн канкордун кєзїнє урунбаса болгону. Анда жалгыз 
октун курманы болуп калышы ажеп эмес. Ушул сааттан баштап 
Мукан улгая тїшкєндєй болду, ал єлїм деген эмне экендигин каны-
жаны менен туйгандай болду, ємїр ширин болору кєкїрєгїнє катуу 
жатталды. Эми мындан аркы жашоо да кыл кєпїрєнїн учунда болот. 
Зайнидин кандай да болбосун бул баланын кєзїн тазалоонун араке-
тинде болот, тирїї калып єчєгїшкєн Мукан Зайнидиндин єлїгїн 
єз кєзї менен кєрмєйїн жаны жай албайт. Бул экєє жарык дїйнєдє 
батышып жашай алышпайт. Кєп акчанын арты илгертен єлїм менен 
бїтїп келген, бу саам да ошого баратат. Мукандын апасы кєп акчага 
сїйїнгєн эмес, уулунун эртеўкисин ойлоп кабатыр болгон, сак жїр, 
этият бол деп зар какшаганы бекер эмес эле.

Базарга агылып кирген кєп торпоктордун шары менен Мукан 
кєпчїлїккє аралашып кетти. Издегени Исабек байкеси болчу, ылдам 
эле тапты. Байкеси базарда алып сатар. Аны ишинен алаксытты, эл 
укпай турган сєз бар деп акелеп-жакелеп атып машинасына алып 
кирди. Алгач сєзї: «Асылбекти ким єлтїргєнїн мен айтып берем». 
«Ок!» – деп чочуп кетти Исабек байкеси. Асылбек Исабектин кара 
чечекей иниси, эки айдан бери дайынсыз, кабары жок издєєдє эле.  
«Асылбек тирїї, ал кошуна єлкєгє акча тапканы кеткен болуу ке-
рек» – деди Исабек. Мукан бїгїнкї окуяны тєкпєй-чачпай айтып бер-
ди. «Билесиўерби, Асылбек да кєп акчалуу болуп анан эле кабарсыз 
жок болуп кеткен». Исабек байкеси инисинин ажалга туш болгонун 
уккусу келбей: «Асылбек тирїї, ал жакында келип калыш керек» 
– деп єзїн єзї алаксыткысы келди. «Жок, Асылбек келбейт, аны 
мен айтып жаткан канкор кєзїн тазалаган болу керек» – деп канын 
дїргїттї. «Сен кошо аралаштыў беле?» – деди Исабек туталанып. 
«Мен жаза атылган октон качып аман калып жатпайымбы, Асыл-
бек менин астымда азгырылып барып иштер бїткєндєн кийин окко 
учкан болуу керек» – деди Мукан. «Таап бер ал кан ичкичти, эгерим 
айтканыў чын болсо ошол жерден мойнун жулуп таштайын» – деп 
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ызырынды Исабек. Мукан мына ушуну кїтїп жаткан. Жалгыз єзї 
куралдуу канкор менен таймаша албайт болчу. Милицияга кабар 
берсе єзїн кошо камап таштамак, анан азыркыга чейин билбеген 
товардын эмне экендиги аныкталып, аныў ызы-чуулуу товар болсо 
ага жооп берип отуруу машакат. Муну жаш болсо да жакшы тїшїнєт 
Мукан. «Бїгїнкї базардан кечтим, кеттик, кайдан издейбиз аны» – 
деп Исабек тиштерин качыратты. «Мен анын уюгун жакшы билем, 
ошол жерге алпара алам, бирок ал куралчан, єтє сак, оўой менен 
баш ийип бербейт» – чочугансыды Мукан. «Жашы канчаларда?» 
– деди Исабек. «Элїїлєрдєн ашып калган», «Андай картаў немени 
бир секирип  єпкєсїн їзє тебем, менин каратист экенимди билесиў 
да, таап бер аны мага».

* * *

Табигаттын кайталанып келе турган жаандуу тїнї. Тобокелге 
салган иш. Єч алууга бет алып, кан кєксєгєн экєє. Бирєєнє тааныш, 
экинчисине табышмактуу  сын-сыпаты жок эшикке келишти. Мукан 
шыўгыракты басты. Нарытан киши чыгабы, чыкпайбы белгисиз. 
Ажалдан калган Мукан кол топтоп келип чаў чыгарат деп коўулда 
жашынып жаткан канкор эшик ачылар менен чекелерине ок кадай-
бы, муну билип кайдан. 

Асман бети чылк жабык. Кїн себелеп жаап жатат. Муздак жаан. 
Кїз кїндєрї карып баратканынын алгачкы белгиси. Аягы карга 
айланып кетиши да ыктымал. Караўгы тїн дїйнєнїн бїт сырын 
кучагына катып жымжырттыкта тїнєрєт.

Эшик ачылды. Коркуп-їркпєй шып кирип барышты экєє. Сыр 
бербеген сыпаа чал. «Эч ким жокпу?» – деди Мукан. Баш ийкегендей 
болду. Їй ичи мурдагыдай эле иретсиз. Эски-уску буюмдар чачы-
лып жатат. Ургаачы болбогондон кийин ошо да. Жалгыз жашаган 
картаў чалга эмне керек, ысык тамагы, жылуу жатагы болсо болду 
да. Ошондой. Бу чал єзїн капа кылбай турган кыйын чыкмалардан. 
Тамагы толо, їйї жылуу.

– Сєз кыска, – деп оўураўдады Исабек, – менин иним Асылбектин 
кєзїн тазалаган ким, кайда анын сєєгї?

Сыпаа чал эки колун бооруна алып ачыгын айтты:
– Иниўди Зайнидин атып єлтїргєн, сєєгї кай жерде экендигин 

айта албайм!
– Айтасыў, акмак! – каны кайнаган Исабек тиги чалды алка жа-

кадан алды, кєпєлєктєй болгон арык чал тырпырап туруп берди. 
– Чырактай баланы кантип єлїмгє буюрдуўар, кантип!  
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Исабектин карылуу колунан муунуп барып бошонгон сырдуу чал 
акырын унчукту:

– Иниў наркотик торуна илинип калган, утурумдук акчага азгы-
рылган, наркотик ташыгандарды пайдаланып туруп из билдирбеш 
їчїн улам кєздєрїн тазалап турушат. 

Наркотик ! Так секирди Мукан. Коўшу єлкєгє ташыган товар нар-
котик турбайбы. Дароо билгенимде жолобойт элем да. Чапкенедей 
жабышып, бал тилге салып эритип, тутам-тутам акча берип азгырып 
кул кылып жумшаган экен да Зайнидин. Анан ит аткандай жайлап 
салам деп ойлогону оўунан чыкпай калып отурбайбы.

Исабек чалга ызырынды: 
– Ушунча жашка келип, жаш баланын єлїмгє баратканын билип 

туруп токтотуп койбойсуўарбы!
– Анда менин башым кетмек.
Исабек чалды тумшуктан ары бир уруп калайын деп муштумун 

таптап барып токтоп калды, чалыў мїрт кетсе тиги жан алгычты 
кайдан тапмак. Жаш баланын жайран болушу булар їчїн чымындын 
єлїмїнє да татыбай калса керек. Айтып турганын карабайсыўбы, 
атып салган деп. Адам сыпатынан кетип кєркєє болуп калган тур-
байбы бу чал. Асылбек иниси келди кєз алдына. Жароокер, мїнєзї 
кебез жигит эле. Чоў борборго окууга єтєм деп зар какшап калчу. 
Базар сайын  байкеси менен мал сатышчу. Анан эле жок болуп кетти. 
Єзї курдууларга кошулуп кошуна єлкєгє иштегени кеткен чыгар – 
деп боолголоп коюшкан. Жалгыз їмїт ошол эле. Аман болсо келип 
калар – деп єздєрїн сооротуп жїрїшкєн эне-ата, туугандар. Исабек 
тутулуп каны кайнап кетти, кетмендей болгон муштумдарын тїйїп 
кекенди:«Асылбек, алтыным! Мен караўгы тїн алдында ант берем, 
сени аткан адамды бїгїн таап дароо кєзїн тазалайм! 

– Качан келет канкор? – деди Исабек каары бетине чыгып.
– Силер биринчи шартты так орундатып жаўылган жоксуўар, кїн 

бїркєлгєн тїнї келдиўер, экинчи шарт жєнєкєй, туптуура тїнкї 
саат эки нєл-нєл болгондо торго илинген дагы бир жаш бала келет, 
болбосо Зайнидин жалгыз єзї баш багат.

– Ага чейин сенин кєзїўдї тазалаш керек! – деп албууттанды 
Исабек.

– Сен мени азыр мууздап салсаў да ошого кайылмын, – деди тиги 
чал Исабекти тике карап. Анын ошол турпатында куурап бараткан 
даракка окшогон кунарсыз тїр бар эле, єўї кубарып тирїїлїктїн 
жышаанасы жїзїнєн єчїп калгандай. Їнї каргылданып, акыркы 
деми менен ички бугун чыгарып жаткан єндїї:

– Мен чоў кїнєєгє чыланган адаммын. Адам баласына мїшкїл, 
азап алып келе турган ыпылас иш жїргїзгєн кылмышкерлердин 
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арасында жїрєм. Он жылдан ашып баратат. Мен эў чоў деп эсептел-
ген наркотрассанын ортомчусумун. 

Бул ыпылас ишке кандайча кирип кеткенимди єзїм да билбейм. 
Алгач акча азгырыгына кирип адаштым. Анан баш отум менен 
кирип кетиптирмин. Мобу колум менен канчалаган наркотиктер 
дїйнєнїн булуў-бурчуна таркатылды. Аны колдонуп канчалаган 
адамдар турмуш нугун єзгєртїштї, утурумдук жыргалга алданы-
шып кырчындай ємїрлєр кыркылды, ырк бузулду, о дїйнє кеткен 
адамдардын саны канча.

Тиги чал негедир жашоо менен коштошуп жаткансып арман 
сєздєрїн тєгїп жатат:

– Адашуунун азабынан їй-бїлємдєн ажырадым, досторумдан кол 
їздїм, туугандарым єлїї-тирїї экендигимди алигиче билишпейт. 
Бул кылмышкерлердин уюгуна бир илинсеў кутулбас куя. Єлїп гана 
кутулбасаў, тирїї башыўды чыгарып кете албайсыў.

Сєзгє эритип алаксытып жатканын карабайсыўбы муну. Ошен-
тип туруп бирєєлєрдїн колуна салып бергени турат окшойт. Алчы-
таасын жеген немеден ар нерсении кїтсє болот. Жан сырын тєгїмїш 
болуп жатканы жанымды аман койгула деген амалы да. Канча жыл-
дардан берки ашына адамын бир кєргєндєргє эле сатып жибериш 
оўойго турбастыр. А жан деген кандай таттуу.

– Биз кылтакта илинип турган жокпузбу? – калтаарый сурады 
Исабек.

– Жок, жок. Ємїр жашым менен карганам, – ал алаканын жайып 
бата кылып карганып жиберди. Буларга ыктап турганы:

– Мен силердей адамдарды кїткєнїмє кєп болгон. Зайнидин 
зєєкїрдєн жазгыз єзїм кутула алмак эмесмин. Чоочун бирєєгє арызда-
нуу кооптуу эле. Куда кааласа бїгїн менин буга чейинки кїнєєлєрїмдї 
жууй турган кїнїм келген окшойт. Ошол кїнєєлєрїмдї Зайнидиндин 
каны менен жууюн, аны мен єз колум менен єлтїрєйїн – деп нары 
жактан шамшар бычак алып келип берди. – Ушуну ылайыктап туруп 
мага бересиўер. Андан аркысын єзїм билем.

Болжонгон убакыт жакындап келаткан. 

* * *

Сааттын жебеси экини какты. Эшик шыўгырады. Єч алганы 
келгендер тарамыш тїйїп сак. Картаў чалга ишенип болобу, ал 
шеригине шек билгизип коюшу ажеп эмес, анда окуя башка єўїткє 
оодарылат. Ага да даяр болуп туруу керек. 

Таймаш
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Зайнидин їйгє кирип, бир нерседен шек алгандай эки жакты 
алактай карап: 

– Иш чатак, – деп столго отура бергичекти мойнуна кыл чыл-
быр оролду. Колтук астындагы їн чыкпас мылтыгын колдонууга 
їлгїргєн жок. Кыл чылбыр кыйкылдатып муунтуп эсин оодарып 
таштады Зайнидиндин. Мукан келип эки колун артына арчындап 
столго байлай салды, буту кошо тушалды. Эми коркунуч артта. 
Канкорду каалагандай жайлай берсе болот. Кыл чылбыр кичине 
бошогондо жалбарып кирди канкор:

– Сураган акчаўарды берем, жан соога!
– Ачыгыўды айт, Асылбекти ким єлтїрдї эле?
– Мен атып салгам.
– Сенби, – тумшук талаштыра уруп калды Исабек. Кєзї кєгєрїп 

шишип чыкты Зайнидиндин. Исабектин ичи єрттєнїп каўырыгы 
тїтєп кетти, жарык  дїйнєдє инисинен ажырагандыгын даана туй-
ду, буркурап ыйлап жиберди. Асылбек инисинин арбагы жандап 
жїргєндєй болду, їнї коштоп атат: «Жашагым келген, кєп досторум 
бар болчу, жакшы кєргєн кызым башка бирєєнї сїйїп кетеби эми, 
мен аны эч кимге ыраа кєрчї эмесмин да, апам, атам менин єлїп 
калганымды угушса кїндїр-тїндїр ыйлай беришип соолуп калышат 
го. Сен эми мен їчїн єч алганы келдиў. Колуўду канга боётпо, бул 
адамдар єзї менен єзїлєрї кырылышы керек. Мен їчїн сен азап 
торуна илинип калышыўды каалабайм». 

Урушта туруш жок. Зайнидинди сыртка алып чыгышты да, єз ма-
шинасынын алдынкы отургучуна таўып салышты, колу-буту таўылган 
шерик чал арткы отургучта. Рулда Исабек єзї. Арткы машинада Мукан. 
Караўгы тїндї жамынып эки машина Чїй суусу тарапка бет алды. 
Жолдо ката Зайнидин Исабекти арбап келатты, ширин сєз агытып 
торго тїшїрсєм деген жан алакет. Буга чейин анын сунушуна мойнун 
толгоп кеткен бир да адам болгон эмес. Азыр да єч алам дегендерден 
чочубай аларды кайырмакка тїшїрєм деген їмїтї зор.

– Бу дїйнєгє келген адамга кудай ченеп ємїр берет, бирєєнїкї 
кыска, экинчисиники узун болот. Сенин иниўе кыска ємїр берген, 
анын тагдыры ошондой дегичекти:

– Токтот былжыраган сєзїўдї акмак, – деп Исабек кыйкырып 
калды. Алчы-таасын жеген, куулук-шумдугу ашынган неме ага 
болобу, актанып атат:

– Эгерде мен иниўди кыйноого салбай атып таштабаганымда ал 
ошол кїнї машинанын алдында калып аварияга учурамак, болбосо 
аттан жыгылып єлмєк, балдар менен мушташа кетип дал жїрєгїнє 
бычак жеп кыйналып жатып кєз жумат беле. Кудай ага ошо кїнї 
єлїм буюрган.

Омар КАРИМ
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– Ошол єлїм азыр сага келди, – деди Исабек.
– Тирїї адам єлїмдїн кунун тєлєсє болот, машинанын багажында 

жїз миў доллар турат, ошону ал дагы мени коё бер. Мен кылчайбай 
туруп, аэропортко барайын да Дубайга учуп кетейин, билет мага 
кайсы убакта болсун дайын турат, тїшкє кирбес акчага мїдїрїлїп 
кетеби деген ишеним ниети таш капты. Исабек єкїм:

– Асылбек инимдин куну – сенин єлїмїў! – деди Исабек ызыры-
нып. Аўгыча машина Чїй суусунун жээгине келип токтоду. Исабек 
шумдуктай шамдагай кыймыл менен машинадан сыртка чыкты да 
чалдын байланган колун бошотуп шамшар бычакты карматты. Ал 
ошону гана кїтїп тургансып: «Алло акбар, алло акбар» – деп келме 
келтирип кїбїрєнїп алды да, анан эки миздїї шамшарды Зайнидин-
дин как шилисине матырып калды. Бир кездеги їн-сєзї жок момун 
чал заматта жырткыч кейпин кийип зєєкїргє айланып кетти. Бул 
анын денедеги їрєгєн акыркы кубаты болчу. Бул анын абийирин 
тазалап жаткан, буга чейинки нысапсыз жасаган иштерин моюнга 
алып, кїнєєдєн арылайын деген акыркы ишеними эле. Атылган 
ысык кан чалдын жїзїн жаба берди, кандын даамын тил учу ме-
нен жалаган чал ушул кїндї кєрєрїбїз анык болчу деп кайрадан 
келмесин келтирди да, кан жалаган шамшарды єзїнїн колкосуна 
урду. Ошо кезде машинанын їстїнє конистрлеп бензин куюлуп, от 
ыргытылып машина алоолоп кїйїп баштаган.

* * *

Базар ичинде кїндє бир жаўылык. Бїгїнкїсї тири укмуш, кечээ 
тїнї Чїй суусунун боюнда бир машина єрттєлгєн имиш. Ал кимдин 
машинасы, кимдер єрттєгєнї белгисиз бойдон калыптыр.

Исабек да, Мукан да базарда, єз ордуларында. Убада боюнча 
шек санабасын деп базарга келишкен. Мукан эч нерсе билмексен, 
кєрмєксєн болуп шуулдатып алма сатып жатат. Кардарлар кєп, ал 
кыпкызыл, кєзгє урумдуу, кєркїнє келген алмаларды таразага тар-
тып жатып, жїрєгїнєн шыбыр уккансыйт, ушул алмалардан тандап 
туруп калтырып кой, балким, тымызын кїтїп, тїшїўдє жолуккан 
кымбат адамыў алма алам деп келип калабы. 

Ал ансайын базарчылар агылып кирип жаткан темир дарбаза та-
рапты кєзї тешилгиче карап, їмїт шооласын чачыратат. Балким, 
кїткєнї келип калар. 

Таймаш
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Эркин РАсулОв
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Кадырбек КАРАТАл

аТы  ТоТу,  єзЇ  Дагы  ТоТуДай

(Аўгеме)
      

Отпуска алып, айылда болуп, аным аяктап калганда облустун 
борборуна келип, учураша кетейин деп, кєз догдур бажамдын иш-
теп жаткан жерине кайрылып калдым. Єзїндє экен, кош колдошуп 
кызуу учураштык. Кенен бєлмєсїнїн терезе жагына тизиле коюлган 
орундуктардын бирине отургуза берип:

– Мен бир кагазды бїтїрє коёюн. Сен ушул жерге отуруп тур, – 
деди. 

– Мен учурашканы эле кире калдым. Фрунзеге кетип баратам. 
Жолдон калбайын, – дедим жайымды тїшїндїрїп.

– Ой, бажа, бул эмне дегениў? Алты ай жайда бир келсеў. Бол-
бойт. Їйгє конуп кетесиў. Кайнежеў жок. Балдар менен кєлгє, 
тєркїндєрїнє кеткен. Єзїбїзчє болобуз. Анан сенин ыр-кїїлєрїўдї 
да сагындым, – деп, ал иш їстєлїн кєздєй басты. 

Менин каршымдагы дубал тїбїнє коюлган орундуктардын би-
ринде чїрєктєй сулуу бир келин отурат. «Кєзї ооруп келгендердин 
бири болсо керек» – деп койдум ичимден. Кокусунан келин экєєбїз 
тиктеше тїштїк. Татынакай кєздєрїнєн анын ооругандай деле тїрїн 
байкаган жокмун.  

Бажам карап жаткан кагаздарын колуна алып:
– Силер бир аз кїтїп отура тургула. Мен бат эле, – деп чыгып кетти.
Кенен бєлмєдє бейтааныш келин экєєбїз калдык. Унчугушпай 

бир-эки мїнєт отурдук. Анан мен ордумдан єйдє боло берип, терезе 
аркылуу тышты бир азга карап турдум да, келинге кайрыла берип:

– Карап отурганча каймакка талкан кєєлєп жеп отурбайлыбы? – 
дедим їнїмдї тамашалуу чыгарып.
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Келин мени бир сырдуу карап турду да, жагымдуу жылмайып 
койду.

– Алды менен таанышып алалы, – деп атымды, Фрунзеде иштээ-
римди айттым.

– Менин атым Токтобїбї. Бирок кыз кезимден Тоту деп эркеле-
тип, Токтобїбї атым паспортумда эле калып, мени тааныгандардын 
баары Тоту дешет, – деди келин сырын жашырбай.

Мен бир саам ойлоно тїшїп, ичимден тєрт сап ырды чїргєй койдум 
да, коўур добуш їнїмдїн кыраатын келтирип, айтып єттїм:

Аты Тоту, єзї дагы тотудай,
Мїчє-башын ченеп-бычып койгондой.
Алар белеў, эгер десе жар кылып,
Макул демек бир кєргєндєр ойлонбой. 

Келин мени ушунчалык таў калуу менен карап калды. Куулугу 
жок, татынакай кєздєрї бир ирмелбей мага тигилди.

– Сиз ыр жазасызбы? Бул ыр сиздикиби? – деди ал саамдан кийин.
– Ооба. Ыр да жазам. Кара сєз да жазам. Баарын жазам.
– Ыр жазган акын менен биринчи жолу бет алышып кєрїшїп 

отурушум, – деди Тоту дагы деле болсо таў калганы таркабай.
– Кєзї оорубаса деле, кєз догдурга кєрїнєм деп келген келинди 

менин да биринчи кєрїшїм, – деп мен да тамаша таштадым.
«Мен го-о, бажама келдим, а сен эмнеге келдиў?» дегенди тїшїндї 

го, келин быйыл Фрунзеге окууга бара турганын, медициналык 
справканы тезирээк бїтїрїп берїїсїн суранып, бажама келгенин 
айтып єттї.

Аўгыча бажам кирди.
– Мына справкаў, – деп колундагы кагазын келинге сунду. –  Эми 

Фрунзеге качан жєнєйїн деп жатасыў?
– Эртеў-бїрсїгїндєн, – деди келин.
– А сенчи? – деди ал мага кайрылып.
– Конуп кет деп жатасыў. Эртеў таў ата жєнєйм го...
– «Жигулиў» менен жїрєсїў да?
– Ооба.
– Анда Тотуну кошо ала кетпейсиўби?
– Мейли, – дедим мындайды кїтпєгєн мен арсарланып.
Аўгыча телефон шыўгырап, бажам трубкасын алып, кулагына 

тосо берди. Бир азга угуп болгондон кийин:
– Апамбы? – деди бажам эмнегедир дїрбєлєўгє тїшїп. Анан теле-

фонду ордуна коюп:

Аты Тоту, єзї да тотудай

www.bizdin.kg



38

– Апам жїрєк оорулуу эле. Ошонусу кармап, тил-оозу жок жатат 
деп айылдан телефон чалышты. Мен азыр тез жєнєшїм керек болуп 
калды. Силер эмне кыласыўар? Кеч да кирип кетти. Эмне, тїндєп 
болсо да кете бересиўерби?

– Тїндєп кетїї опурталдуу. Эртеў кїндїз эле кеткенибиз оў го, – 
дедим сєздїн жайын айтып. 

– Анда кандай кылсак? Їйдє аялым да жок эле. Жана айтпадым-
бы, тєркїндєрї жакка кеткен деп. Азыр биздикине баралы. Їйдєн 
чай-пай ичели. Анан Тоту їйїнє кетсин. Мен жогору, айылыма ке-
тейин. Бажа, сен биздикине жатып ал. Эртеў эртеў менен чыгасыў. 
Жолдо баратып, Тотуну їйїнєн ала кет. Грозныйды билесиў да.

Ушундай кылмак болдук. Бажамдыкына бардык. Газга чай коюп, 
їстєл їстїнє арыдан-бери нан-пан, бир бєтєлкє арак коюлду. Бажам 
рюмкасын колуна алып:

– Кырсыкты кайдан деп болбойт. Апамдын тигинтип калганын 
карачы. Болбосо кеўири отуруп, чер жазышып сїйлєшїп, ко-
муз кїїлєрдєн, ырларыўдан угат элек. Мен бирди алып, эртелеп 
жєнєйїн. Айылга чейин жетимиш-сексен чакырымчалык бар. Жол 
да начар. Балким, апамды биерге апкелермин. Тоту, жолуў болуп, 
бараткан окууўа єтїп кет. Кадыр экєєбїз бажабыз. Бажалыктан да 
жолдоштугубуз жакын. Эртеўки жолуўар шыдыр болсун. Кадыр, 
Тоту экєєўєр шашпай отуруп, чай ичкиле. Анан Тотуну автобекет-
ке таштап кой. Автобусу менен кетсин. Эртеў кайдан жолугуша 
турганыўарды сїйлєшїп алгыла.

Бажам экєєбїз тышка чыктык. Ачкычты ката турган жерди 
кєрсєттї.

– Мен анча-мынча арак ичип алдым. Тиги келинди автостанцияга 
жеткизип кой деп жатасыў. ГАИге кармалып калып жїрбєйїн. Арак 
ичип, рулга отурбайм. Ач кулактан тынч кулак жїргєн жакшы. 
Шашпасаў келинди автобекетке єзїў эле жеткизип кой. 

Бажам алаў кєздєрїн мага жиберип ойлонуп калды. Анан эшик-
тен башын салып, келинди тышка чакырды.

– Тоту, бу бажам: «Арак ичип алып, машина айдабайм» – дейт. 
Мен да шашып жатам. Эмне кыласыў? Автобекетке чейин єзїў эле 
жетип аласыўбы? – деди ал.

Келин саатына кєз жїгїртїп:
– Биз жакка кетчї автобуска їлгїрбєйм. Ага тїшпєсєм Грозныйга 

жетпей, ай-талаада калам, – деди анчалык камаарыбай.
– Анда эмне, биерге, биздикине эле жатып алсамбы дейсиўби?
Келин бажамды карап тим болду. 
– Кадыр, сен эмне дейсиў?

Кадырбек КАРАТАЛ
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– Эми аны єзїўєр чечкиле да. Мен тїнєп, эртеў жолго чыксам 
болду. Тотуну Фрунзеге ала кетип, жетер жерине жеткизип коём. 
Аны Грозныйдан аламбы, же биерден, Таластан аламбы, мага баары 
бир, – деп сєздїн жєнїн айттым. –  Чын-чынына келгенде, мага То-
туну биерден алып кеткеним оў. Эртеў барып, аны Грозныйдан издеп 
жїрбєй. Анын їстїнє Грозный да чоў жолдон нары, бир топ четте.

– Їйїўдєн алчу буюм-тайымдарыў жок беле? – деди бажам Тотуга.
– Жок. Єзїў телефондон айтпадыў белеў, биротоло даярданып 

кел деп, – деди Тоту кыўырыла.
– Эў жакшы. Анда эмесе экєєўєр теў эле биерге жатып алып, эртеў 

эртеў менен жєнєгїлє. Тоту, колбаса, жумуртка бар. Аралаштырып 
кууруп жегиле. Кадыр, Тотуну зериктирбе. Комуз чертип, ырдап 
бер, – деп бажам тышта турган машинасын кєздєй ачык турган 
дарбазадан  чыга жєнєдї. Мен ээрчий бастым.

– Э, бажа. Эми «ычкыр бажа» болуп калабыз деп коркуп жатасыў 
ээ? Тийбейм. Аман-эсен Фрунзеге жеткизип таштайм, – дедим 
тамаша-чыны аралаш.

–  Жок. Мен да тие элекмин. Бїгїн тїндє бирге болуп, эртеў ав-
тобуска салып жиберейин дегем. Бирок «Кул жесем дейт куйрукту, 
кудай билет буйрукту» дегендей ушу Тоту сага буйруп турат окшойт. 
Анан бу келин Фрунзеге бир кетсе, экинчи биякка кайрылбайт, окуу-
га єтсє да, єтпєсє да. Мага ошентип айткан. Кєўїлїўє жагып калса, 
ошол жактан да жолугушуп турарсыў. Мен кеттим.

Ошентип, бажам машинасын минип, айылына кетти. Мен «Жигу-
лимди» короо ичине айдап кирип, дарбазаны бекиттим да, багажник-
тен комузумду алып, їйгє кирдим. Тоту їстїндєгї кїрмєсїн чечип, 
белдемчи тагынып, кадимки эле їйдїн кожейкесиндей, ашкана 
бєлмєсїндє колбаса менен жумуртка кууруп жатыптыр. Кууруп 
болуп, чоў тарелкага салып, оозу жаўы эле ачылган бєтєлкє арак, 
рюмкалар, тууралган нан турган їстєл їстїнє койду.

– Келиўиз, тамакка караўыз, – деди Тоту сылыгынан.
Тегерек їстєлгє маўдайлаша отурдук. Тоту эки рюмкага арактан 

куюп, бирин мага суна берип:
– Мен берген тамакты кайнежеўиз бергендей эле тартынбай 

ичип-жеўиз. Кана, алды менен мындан алып коёлубу? Эми аныктап 
таанышканыбыз їчїн.

Алдык. Тамакка карадык. Дагы бир рюмкадан алдык. Кєўїлїм 
кєтєрїлє тїштї.

Мен анын жашын сураган жокмун. «Жыйырма їчтємїн» – деп 
єзї айтты. Менин канчада экенимди сурады. Отуз беште экенимди 
айттым.
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– Агамдай экенсиз. «Сен» дегеним ылайыксыз болор. «Сиз» деп 
эле кайрылайын. «Єнєрїў болсо єргє чап» дегендей, комуздан чер-
тип, ырлардан  ырдап отуруўуз. 

Алды менен «Насыйкат», «Кер толгоо» кїїлєрїн кайрып, артынан 
элдик болуп кеткен «Їкєй», «Кыздар ай», «Арпанын Ала-Тоосунан», 
«Алмага», «Ак Зыйнатты» биринин артынан бирин ырдап єттїм.

Тоту їн катпай, «эси ооп» отуруп укту.
– И, кандай, Тоту, ыр-кїїлєрїм сага жактыбы? – дедим жайда-

рылана берип.
– Ыр-кїїлєрїўїз гана эмес, єзїўїз кошо жактыўыз, – деди Тоту 

тамашасы жок. –  Тимеле, керемет адам турбайсызбы?
Элїї граммдык рюмкадан дагы бирден кєтєрдїк.
– Сиз эмне, артист болуп иштейсизби?
– Жок. Єз кесибим менен иштейм. Инженермин. Ошол адистигим 

менен кызмат кылам.
– Їй-бїлєўїз бардыр да?
– Албетте, бар. 
Тоту їндєбєй, мени телмире карап отура берди.
– Баса, Тоту, менин «Таласымдын татынакай кызына» деген 

ырым бар. Обон да чыгаргам. Сен Таластын кызысыў. Ошол ырым 
сага арналгансып турат. Ошону ырдап берейинби?

– Мейлиўиз, – деди Тотунун кєздєрї жанданып.
Комуздун толгоосун келтирип, тємєнкї ырымды ырдап єттїм:

Билбептирмин мурда єзїўдєй чїрєктї, 
Бир кєргєндє толгоп алдыў жїрєктї.
Таласымдын татынакай кызынын,
Табар бекем жїрєгїнєн тїнєктї?

Жагымдуу бир нур чачырап жїзїўдєн, 
Жактыргамын мен тымызын ичимден.
Жаркылдаган кабагыўа баа берип,
Жан бар бекен сени мендей тїшїнгєн?

Аял затын эч бир капа кылбаймын,
Алпештеймин, ардактаймын, сыйлаймын.
Єзїўє окшош марал сындуу кыздарды,
Ємїрїмдїн жетишинче ырдаймын.

Тотунун атын кошуп, биринчи куплетти кайталап ырдадым:
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Билбептирмин мурда єзїўдєй чїрєктї,
Бир кєргєндє толгоп алдыў жїрєктї.
Таласымдын Тоту аттуу кызынын,
Табар бекем жїрєгїнєн тїнєктї?

– Эбак эле тапкансыз, –деди Тоту жылмая берип…

* * *

Тоту менен айкалышып бирге жаткан асыл тїн да єттї.
Эртеў менен жолго чыктык. Казактардын Жамбыл шаары аркы-

луу кеттик,  Фрунзени (Бишкек) кєздєй.
– Тоту, алыскы жолду кыскартыш їчїн мына эми сырдаша бер-

сек болот. Мен їй-бїлєлїї адаммын. Аялым, эки эркек балам бар. 
Єкмєттїн бир кызматында иштейм. Байкашымча єзїў бой жїрєт 
кєрїнєсїў, жыйырма їчтє болсоў. Анан эми окуйм деп баратканыў 
кандай? Жашыўа караганда орто мектепти мындан тєрт-беш жыл 
мурда бїткєндєйсїў. Онду бїтєрїў менен неге окубадыў? Болбосо 
сага окшогон чїрєктєй сулуу жанга ушуга чейин бир жигит табыл-
ган жокпу?

Тотудан дароо жооп болбоду. Ойлонгонсуп калды
– Ошол сулуу болуп тєрєлїп калышым єз башыма токмок болуп 

урулуп жїрєт деген Тотунун кейиштїї їнї угулду. –  Эмнегедир 
апам менден башка тєрєбєй, бир їйдїн жалгыз кызы болуп єстїм. 
Он бешке чыкканымда атам бир ооруга чалдыгып, кєп узабай кєз жу-
муп кетти. Апам экєєбїз калдык. Мен эркекмин дегендин баарынын 
кєздєрїнїн сугу мага тїштї. Онду бїтєрїм менен єзїбїздїн айылдын 
бир жигити мени ала качып алды. Ошол эле тїнї зєєкїрлїк менен 
кыз белгимден ажыратты. Кан кетип, ооруганына карабай, чала кы-
зуу неме мени ого бетер кыйнап, тамтыгымды кетирди. Жан жерим 
сезгенип, бир топ кїн ооруп жїрїп айыккансыдым. Ошол кїйєєм 
кєўїлїмє деле жакчу эмес. Єзї кара мїртєз неме болучу. Эми анын 
мага карата болгон ичинин тардыгын айтпаўыз. «Баланча карап кой-
ду, тїгїнчє кїлїп койду» – деп эле  кулагымдын кужурун ала берчї. 
Болбогон эле шылтоолор менен колу да тийип жїрдї. Антсе да аны 
менен жашоону уланттым. Бир жыл жашадым, эки жыл жашадым, 
эмнегедир боюма бїтпєдї. Догдурга кєрїнсєм, жатыныўызга доо кет-
кен, балалуу болбойсуў дешти. Доо кетирген алгачкы тїнї айбанча 
мамиле жасаган кїйєєм экенин єзїм билчїмїн. Балалуу болбосом, 
анан кїйєємдїн уруп-сокконуна чыдабай, бир кїнї їйдєн кетип 
калдым. Ошо менен апам экєєбїз кайрадан бирге жашай баштадык. 
Айылдык ооруканада санитарка болуп иштеп жїрдїм. Эркектер-
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дин кєздєрїнїн тїшкєнї эле мен. Жашырганда эмне, кай бирине 
азгырылып да кеттим. Тєрєбєсєў мейли, баш кошолу дегендер да 
болду. Сиздин кєз догдур бажаўыз менен жакындан бери таанышып 
калдым. Апамдын кєзїн операция жасатып кеткем. Ошондон бери 
таанышпыз. Жакшы жигит. Ар кандай кеп-сєздєргє калып, айыл-
га батпай калгандан кєрє Фрунзеге кетїїнї чечтим. Балким, бир 
окууга кирермин. Єз кїчїм менен єтїп кетїїгє деле кєзїм жетпейт. 
Балким, бир ылайыктуу иш табармын. Фрунзеге жайгашып калсам, 
байкуш апамды колума алып алсам деген оюм бар. Билбейм, мени 
кандай тагдыр кїтїп турганын.

Кєз кыйыгымды Тотуга жибердим. Ал ойлонуўку жїзїн жолдон 
албайт. «Аялдын жарым бактысы сулуулугунда» дегендей, Тотунун 
тайкы тагдырына ишенбей турдум. Чєккєн кєўїлїн кєтєргїм келди.

– Тоту, мен сага бир ырымды айтып берейинби? «Сулуулар кимдер 
їчїн жаралышкан?» – деп аталат.

Тоту мени карап, жымыў эте кїлїп койду. Макул дегени го.

Биз кимбиз, жаманбызбы, жакшыбызбы,
Билимдїї же бир жїргєн бакшыбызбы?
Баарыбыз бала кезден їмїт кылып,
Байлайбыз сулууларга бактыбызды.

Сулуу аз, жетет алар кимибизге,
Жар болот бактысы бар бирибизге.
Калгандар буйруганды їйгє кийрип,
Сулуулар жашап калат дилибизде.

Сулууга кимдер даап баралышкан,
Сулуулар кимдер їчїн жаралышкан?
Суусатып, бирок суусун кандырбаган,
Сулуулар миўдер їчїн жаралышкан.

– Ооба. Абдан туура жазгансыз. Ар бир эркек, жакшысы деле, 
жаманы деле сулуудан суусунун кандыргысы келет, – деп Тоту менин 
ырымды мактап, єз оюндагысын ортого салды. –  Ошондон качып, 
Фрунзеге баратпаймбы?

– Жакшысы деле, жаманы деле деп жатасыў. Мен кайсынысына 
кирем? – деп тамаша таштадым.

– Сиздин жєнїўїз такыр башка. Сиздей жигитти бир эмес, 
миў кыз сїйсє да аздык кылат. Кечээтен бери сиз менен болгону, 
тєшєктєн башканы да ойлогон, ыр жазып, комуз чертип, ырлардан 
ырдап, адамдын чер-кумарын жазган жигиттер болоруна толук 
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кєзїм жетти. Мындан мурда сизге кєўїлїм тїшкєндєй, эч кимге 
мынчалык кєўїл бурган эмесмин. Анын їстїнє мага окшоп, эч 
куулугуўуз жок, ичиўиз да таза экен, – деп Тоту мени кєздєй моюнун 
буруп, ууртумдан єєп койду.

– Тоту, кыскасы, мени сїйїп калдым дечи?
– Єў-тїсїм гана болбосо башка жагынан сизге татыбайм го? Айыл 

жеринин бир караўгы келини.
– Жок, Тоту, антпе. Сенде бардык жакшы сапаттар бар: єў-тїс 

да, адамгерчилик да, кичи пейилдїїлїк да. Сендей аялзатынын 
бактысыз жашоого эч акысы жок.

– Сиз угуўузчу, мен тєрєп, эне болуу мїмкїнчїлїгїнєн ажырап 
отурбаймбы? Аялзатынын эў башкы бактысы омурткасын сыздатып, 
тогуз ай кєтєрїп, бала тєрєє эмеспи?

– Ооба, мунуўдун туура жагы бар. Тагдырыўа жазылып калса, 
кандай оорчулук болсо да кєтєрбєскє чара жок. Балалуу болбосоў да, 
бакыттын башка жолун издегин. Эў башкы бакыт бул – тирїїчїлїк, 
ден соолук. Буйрусун, бул экєє теў сенде бар. Мен сага бир турмуш-
тук философияны айтып берейин. Ой-кыялды тїздєбєсє, адамдын 
жашоо-тирилиги да тїзєлбєйт. Кыргызда: «Жакшы тилек–жарым 
ырыс» деген макал бар. Эмнени кєп ойлосоў, эмнени кєп тилек 
кылсаў, ошол акыры иш жїзїнє ашат. Жакшыны ойлосоў жакшы-
лык, жаманды ойлосоў жамандык келет. Менин бечара апам атам 
менен баш кошкону бир топ жыл боюна бїтпєй токтолуп жїрєт. 
Ошондо ал кудайдан бир эле эркек бала бер деп, зарлап жалына 
бериптир. Он жылдан кийин барып, мени тєрєптїр. Мен чеди-
рейип басып калганымда, апам жетине албай: «Апаў сенин алдыўа 
садага кетпей, эмнеге гана басып жїрєт болду экен?», «Апаў сенин 
курманыў болбой, эмнеге гана басып жїрєт болду экен?», «Апаў 
сенин секетиў болбой, эмнеге гана басып жїрєт болду экен?» – деп 
мага жалына берчї дейт. Мен їчкє чыкканда апам экинчи тєрєттєн 
каза болду. Кєрдїўбї, бир эле балалуу болсом деп зарлаганы да, 
«алдыўа садага кетпей эмнеге гана басып жїрєт болду экем» дегени 
да иш жїзїнє ашып отурат.

– Анда сиз энеден эртелеп жетим калган экенсиз да? – деди Тоту 
мени аянычтуу карап.

– Ооба. Энеден їч жашымда калдым. Энеге эркелебей, атаны ар-
калабай, катаал мїнєз, жаш єгєй эненин колунда єстїм. Кєрдїўбї, 
баарын тирїїлїк жеўет экен. Єлбєй тирїї жїрїп, баарына жеттим. 
Жогорку окуу жайын бїттїм. Иштеп жатам. Ишим жаман эмес. Сен-
ден кем эмес, кыргыздын сулуу да, акылдуу да, жогорку билимдїї да 
кызына їйлєндїм. Татынакай эки балалуу болдук. Їчїнчї балалуу 
болсок деген да оюбуз бар. Санап отурсам, кєп єнєрїм бар. Ошонун 
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баарын бала кезимден башымдан чыгарбай ойлоп жїрдїм. Ошонун 
баары келди. Єзїмдїн Таласымдын бир сулуусуна жолугуп калар-
мын деген ой башымдан чыкпай жїрчї эле, мына, издетпей эле єзїў 
жолугуп отурасыў.

Ушуларды айтып болуп, жылмая берип, Тотуга кєз кырымды 
жибердим. Ал экєєбїздїн ортобузда тїндє бир тєшєктє эзилишип 
жатканыбыз унутулуп, биринчи кєрїп жаткандай, же коркконубу, 
же таў калганыбы, айтор, билбейм, Тоту мени їркє карады. 

– Кудай сїйгєн кишисине баарын берет дейт. Сиз кудайдын сїйгєн 
кишиси болуп жїрбєўїз?

– Кудайдын сїйгєн адамынын кылдай да кїнєєсї болбошу керек. 
Биз экєєбїз тїндє кїнєєгє батпадыкпы? Никеси жок туруп, эркек-
аялдын тєшєктє бирге болуусу кїнєє болот деп айтылат.

«Чын эле ошондойбу?» дегенсип, Тоту їмїтсїз кєздєрїн мага 
жиберди.

– Никеге турбай, эркек менен аялдын тєшєктє кошулушу кїнєє 
болсо, тиги дїйнєгє барганда бейишке барар адам табылбайт ко? 
– деди Тоту чын-тєгїнї аралаш. – Эмне дегенде, башка бирєєнїн 
койнунда болбогон кїндє да, ар бир эркектин оюнда ошондой дегдєє 
бар. Ошол дегдєєнїн єзї да кїнєє деп жїрїшпєйбї?

– Биз философияга аябай эле тереўдеп кеттик. Никесиз бир 
тєшєктє болгонубуз, балким, кїнєє болсо болгондур. Мен антип деле 
ойлобойм. Кудай кечирбеген эў чоў кїнєєлєр бар: маселен кудай-
дын бар экенине ишенбєє; кїнєєсїз адамдарды єлтїрїї; ата-энесин 
карабай таштап кетїї; эки ортого от чыгарып, єлїмгє же кыргын 
согушка алып келїї. Алла Таалам эў эле мээримдїї да, кечиримдїї. 
Мухаммед пайгамбарыбыздын осуяттарынын биринде: «Сооптун со-
обу–жетимдер менен жесирлерге кайрымдуу болуу» – деп айтылса 
керек эле. Кудай адамга акыл-сезим жана жїрєк берди. Биз экєєбїз 
бири-бирибизди зордошкон жокпуз. Эки сезим, эки жїрєк бири-
бирине тартылышты. Дїйнєдєгї кайсы динди албагын: «Жакшылык 
кыл, жакшылык кыл жана да жакшылык кыл» – деп айтылат. Биз 
экєєбїз бири-бирибизге жакшылык гана кылдык. Болгону ошол. 
Кана, їрпєйбєй кїлїп койчу.

Тоту тегиз тиштерин кєрсєтє, бєрсєйгєн эриндерин ача, жарк эте 
кїлїп жиберди.

– Тоту, жанатан бери бир топ сєздєрдї айттым. Ошолордон эмнени 
тїшїндїў? 

– «Жаман ойлордон кач, жакшы ойлорго жанаш, жетим-
жесирлерге, кары-карыптарга, бей-бечараларга кайрымдуу бол» 
дегенди тїшїндїм.
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– Туура, Тоту. Эми дагы кайталап коёюн. Єткєн ємїрдєгї болгон 
жамандыктарды, кырсык-курсук окуяларды тїк дагы эсиўе салба. 
Баарын унут. Азыр ушул мїнєттєн баштап: «Менин келечегим 
жакшы болот. Ден соолукта болуп, єзїмє жакшы ємїрлїк жол-
дошту кезиктирем. Ал экєєбїз баш кошуп, бактылуу болобуз. 
Жетим калган балдардан болсо да багып алып, аларга тєрєгєн 
энеден артык мээримимди тєгєм» деген ойду башыўа, кєкїрєгїўє 
сиўирип, кїн сайын эртеў менен турганда кайталап жїр. Анан кол-
дон келген жакшылыгыўды эч кимден аяба. Жогорто бир жерден 
сурап калдыў го: «Сиз, эмне, кудайдын сїйгєн адамысызбы?» – деп. 
Канчалык кєп сооп кылсаў, жараткандан ошончолук оў жооп алып, 
Кудайдын сїйгєн адамы болуп каласыў. 

Ошол кїнї бешим ченде Фрунзеге жетип, Тотуну эки бєлмєлїї 
їйї бар айылдаш курбусунукуна калтырдым. Коштошуп кетеримде:

– Ушу менен мындан ары кєрїшпєйбїзбї? – деди Тоту 
кыўырылып.

– Кєрїшїп турууну каалар белеў?
– Курбумдан башка биерде тааныштарым жок. Эў болбосо акы-

балымды сурап, телефон чалып туруўуз. Билбейм, эмнегедир сиз 
эбактан бери тааныш, эў жакын адамымдай болуп калдыўыз.

– Макул, телефон чалып турам.
Бєрсєйгєн эриндеринен чоп эткизе єєп, Тоту менен коштошуп, 

машинамды айдап, андан ары жєнєп кеттим.

* * *

Отпускам бїтїп, ишиме кириштим.  Їч кїндєн кийин Тотуга 
телефон чалдым. Келип-кетїїмдї суранды. Жумуштун аягында 
барып жолугуштум. Ал кєзїнїн жашын мєлтїлдєтє тємєнкїлєрдї 
айтып берди. 

Документтерин университеттин тарых факультетине тапшырып 
жаткан Тотуну кєргєн, жашы жетимиштерге жакындап калган де-
кан аны менен тааныша кетет да, ачык эле Тоту макул болсо кирїї 
сынактарын тапшырганга, кийин университетти бїтїргєнгє жардам 
берерин ачык эле айтат. Тоту эмне деп жооп берерин билбей, уялып 
тємєн карайт. «Єтїп, окуйм десеў шарт ушундай, жок десеў анда єзїў 
бил» – дейт да, картайып калган декан бутун сїйрєй басып кетет.

– Сиз эмне дейсиз буга? Декандын айткан шартына макул болом-
бу?– деди Тоту башын кєтєрбєгєн бойдон.

– Тоту, эгерде менден акыл сурап жатканыў чын болсо, окубай эле 
кой! Бирин-серин сары тиштїї оозу сасык чалдын астында жатканыўды 
элестете албайм, – дедим ичимден туттуга Тотуну кызганып.
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– Анан эмне кылам, айылдан ушунча келип?
– Ылайыктуу иш караштырабыз. Иштеп, акча таап, єз жаныўды 

багышыў керек да. Анан апамды колума алсам деп да жатасыў. 
Иштебесеў ал экєєўдїн кїнїў эмне болот? Иш табылса, иштеп жїрїп 
деле сырттан окуп аласыў.

Мен ачууланган демимди басып, аны имере берип, эрининен 
єптїм.

–  Тоту, сага ыйлаган жарашпайт. Бети-колуўду чайкан. Чай 
кайнат. Чай ичип отуруп, бир аз сїйлєшєлї. Бир башка караганда 
эки баштан акыл кєбїрєєк чыгат дейт эмеспи?

Эгерде мен тааныган балдар бакчасынын башчысы макул десе 
Тоту ошол жерге ишке орношмок болду. 

Ошо менен Тоту университеттен документтерин кайтарып алды. 
Экєєбїздїн ортобуздагы махабат жалындагандан жалындады. Тез-
тез жолугушуп турдук.

Отпускага кеткен балдар бакчасынын башчысы Алевтина Сер-
геевна ишине чыгып, мен ага жолуктум. Ал биздин дачадагы кєп 
жылдардан берки коўшубуз. Тоўураак мїнєздєрї тєп келишип, 
аялым экєє ынак. Мен айткандарды угуп туруп, Тотунун мага кан-
дай жакындыгы бар экенин такып сурабастан Алевтина Сергеевна: 
«Мага келип жолуксун» – деди.

Мен дал ушул учурда Ош тарапка командировкага кетип, он кїндєн 
ашыгыраак жїрїп калдым. Тоту Алевтина Сергеевнага жолуктубу, 
али билбейм. Командировкадан кайтып келип, аялым сыркоолоп їйдє 
калып, ишемби кїнї бак-даракты сугармакка дачага жалгыз бардым. 
Алевтина Сергеевна мени кєрїп, жаныма басып келди.

– Кадыр, – деди ал менин атымдан чакырып. –  Алиги сен айт-
кан келинди ишке алдым. Тєрт-беш жаштагы кенже балдар тобуна 
(группасына) тарбиячы болду. Єўї-тїсї, мїчє-башы, мїнєзї да жум-
шак, куп келишкен бир назик жан экен. Менимче, Тотудан жакшы 
тарбиячы чыгат.

Тоту экєєбїз жолугуштук. Ээн їйдє бир тєшєктє жанаша жат-
канда:

– Балам жок деп жїрчї элеў. Мына эми, отуз балалуу болупсуў. 
Куттуктайм, – дедим чын-тєгїнї аралаш. 

– Рахмат, Кадыр Айтиевич. Алевтина Сергеевна да алтындай 
киши экен. Бир тууган эжемден артык кєрїп калдым.

– Тоту, баягында бир жолу сага: «Мага кїйєє боло турган бир жак-
шы адам сєзсїз жолугат. асыранды болсо дагы эки балалуу болом 
дегенди кїн сайын кайталап, эси-дартыўдан чыгарбай жїр» – деп 
айткан элем. Ошону аткарып жїрєсїўбї?
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– Эсимде. Бирок аны эмес: «Бир иш табыла кєр!» – деп катуу тилек 
кылдым эле, ошонум келип, єзїўїздїн жардамыўыз менен момин-
тип балдар бакчасына ишке орноштум. Бул иш мага абдан жагат. 
Чын эле отуз баланын энесиндей сезем єзїмдї. –  Бир аз унчукпай 
жаткандан кийин сєзїн улады. –  Кадыр Айтиевич, айтыўызчы, мага 
деги кїйєє дегендин кереги барбы?

Мен: «Эмне їчїн кереги жок?» дегенсип, Тотуну таў кала, суроо-
луу карадам.

– Эркек-аял эмнеге їйлєнїшєт? Эў башкысы артына тукум кал-
тыруу їчїн. Тєрєбєсєм, менин кайсы эркекке керегим бар? Туурабы, 
Кадыр Айтиевич?

Мен дароо жооп берген жокмун. Тотунун айтканынын чындыгы 
бар экенин мойнума алганым менен єз оюмдагыны ортого салдым:

– Ооба, Тоту, бу жарык дїйнєгє келген адамзатынын эў башкы 
милдети–артына тукум калтыруу. Бирок баш кошкон эркек-аял 
балалуу болуу менен гана чектелишпейт да. Аял-эркек бири-бирине 
ємїр бою керек. Бир їйдє коколой баш жалгыз жашоодон єткєн кор-
дук болбос. Ооруп калсаў оозуўа суу тамызар бирєє керек ко? Єзгєчє 
жашыў улгайып бараткандагы жалгыздыгыў курусун дегендердин 
далайын кєрїп, далайын угуп жїрєбїз. Мен бир улгайып калган 
аялды билем. Башы кыйшайып, бир жак ийнин кєздєй ооп калган. 
Кєрсє, бешиктеги кезинде, энеси бир жагынан эмизе берип, башы 
ошол жагына кыйшайган бойдон катып калыптыр. Ошо моюнунун 
кыйшыктыгынан кїйєєгє да чыкпаптыр. Жалгыздыктан жабырка-
ган бечара: «Жаш кезимде жанды койбогон жалаўдаган жигиттер-
дин бирине макул болуп, эркегиби-кызыбы бир перзент тєрєп алсам 
эмне? – деп зарланат экен. «бир жакшы кїйєєлїї жана асыранды 
болсо да бир эркек, бир кыздуу болом» деген тилекти башыўдан 
чыгарбай, ичиўден кайталап жїрє бер.

Бир саам унчугушпай жаттык. Тоту сєз таштады:
– Эркек-аялдын ортосунда сїйїї деген болобу? Єзїўїздїн 

айтымыўызда сулуу аялыўыз, эки эркек балаўыз да бар экен. Анан 
мени менен болгон байланышыўызды эмне деп тїшїнсє болот?

– Сїйїї деген бир башка. Анан тєшєк кумары деген бар. Анын 
жєнї бир башка. Аялым боюма бїтїп калат деп сактанат. Анан жана-
гы «баштыгын» колдонобуз. Ошо да оокатпы? Аны менен кумардан 
толук канбайсыў. Жаратылыштын тартуулаган ырахатынын бири, 
болгондо да баа жеткис кылда чокусу ошо болсо, анан аны єзїнїн 
маанисиндей пайдаланбасак, ошо кантип болсун. Сени менен иш 
башка. Боюма бїтїп калат деп коркпойсуў. Сени менен болгондо 
жыргал-ырахаттын кыл чокусуна жетем. Єзїў да жагасыў. Сага 
арнап тємєнкї ырды жаздым:
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Кєргєндєрдїн кєєнїн бурган єзїнє,
Кєрдїм сулуу бир келинди Таластан.
Айран-таўмын жаратылыш кїчїнє,
Адамзаттан мындай жанды жараткан.

Кырдач мурун, мєлтїр булак кєздєрї,
Сулуу жїздїн кызылы бар, агы бар.
Атайылап бирєє чегип койгонсуп,
Сол бетинде татынакай калы бар.

Аты Тоту, єзї дагы тотудай,
Мїчє-башын ченеп-бычып койгондой.
Жолугушаар-макулдашкан кїндєрї,
Жєнєчї элем бир мїнєткє ойлонбой.

– Чын эле ушундаймынбы? Ушул жазган ырларыўыздаймынбы?
– Ооба, Тоту. Сулуулук жєнїў бир башка. Анан сенде кєп эле аял-

дарда кездешпеген назиктик бар. Мени эркек катары ыйбаа кылып, 
сыйлаганыў жагат.

– Кадыр Айтиевич, сыйлоонун жєнї бир башка. Кєпчїлїк эле 
адамдар бирин бири сыйлашат. Мындан мурдагы бир дагы эркекке 
сизге дегендей сїйїї сезими менде болгон эмес. Мындан кийин деле 
болоруна кєзїм жетпейт.

– Жок, Тоту. Анткениў болбойт. Сїйїшкєн аял-эркек баш кошуу-
лары керек. Менин їй-бїлєм бар. Аларды таштап кетїї тїк дагы 
оюмда жок. Кудай буйруп, сен бирєє менен турмуш курсаў, сени 
менен байланышты дароо токтотом. Ал эми бойдок аялдын жєнї 
бир башка. Ага деле утурумдук болсо да эркек деген керек. Мен 
айтпадым беле: «Мен сєзсїз бир жакшы кїйєєлїї, асыранды эки 
балалуу болом» деген тилекти кєўїлїўдє кайталап жїрє бер деп. 
Акыры ошол тилегиў ишке ашат.

* * *

Ооба. Ишке ашты. Їч жылдан кийин гана барып ишке ашты. 
Тарбиячы болгон кенже балдар тобунда їч-тєрт жаштардагы эгиздер 
бар эле. Баланын аты – Сабыр, кыздыкы – Сабира. Бул экєєнїн ата-
энесин Тоту жакшы таанычу. Балдарды бакчага кєбїнесе машинасы 
менен атасы алып келип, алып кетчї. Эгиздерди кошоктотуп ээр-
читип, єўїндє дамамат бир нерсеге ыраазы эместей энеси да келип 
калчу. 
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Бир жолу эгиздерди алганы атасы да, энеси да келбей кечигет. 
Башка балдардын баары кетип, эгиздер гана калды. Убакыт єтє бе-
рет. Тоту эмне кыларын билбейт. Балдардын їйїнє телефон чалат. 
Трубканы эч ким кєтєрбєдї. Айласы жок, эгиздерди єз їйїнє алып 
кетїїгє аргасыз болду. Баягы курбусу кїйєєгє чыгып, тамын Тоту-
га таштап кеткен. Тоту энесин колуна алып, бул тамда экєє жашап 
жаткан болчу.

Кєрсє, Сабыр менен Сабиранын ата-энеси єз машиналары менен 
баратышканда, жолдогу мас айдоочу аларды капталынан коюп ке-
тип, аялы ошол жерден жан берип, кїйєєсїнїн бир жак буту талкала-
нып, эс-учун билбей реанимацияга жатып калат. Бутун кесип, эсине 
келгенче эгиз балдар Тотунун їйїндє жашап турушат. Бир кїнї 
Тоту эсине келген атасына балдарын ээрчитип барат. Аялынан ажы-
раган бечара балдарын кучактап, єксїп ыйлайт. Ага кошулуп Тоту 
да ыйлайт. «Мен жакшы болуп чыкканча балдар єзїўдїн колуўда 
тура турушсун» – деп балдардын атасы Тотудан суранат. Кесилген 
буту їч айдан кийин гана барып айыгып, ооруканадан чыгат. Ушул 
їч айдын ичинде балдар Тотуну єз энелериндей кєрїшїп, єлгєн 
энесин эстеринен да чыгарып коюшат. Балдарды єз їйїнє алпарып, 
атасына таштап кетмек болгондо, алар Тотуну ээрчишип ыйлашат. 
Айласы кеткен балдардын жалгыз буттуу атасы эмне кыларын бил-
бей мїўкїрєйт.

– Айланайын, Тоту, балдар дагы деле болсо сенин колуўда туруп 
турушсунчу, мен їйлєнгєнчє. Аялымдын бир тууган сиўдиси бар 
айылда. Турмушка чыга элек. Балдызым. Балдарга карап, ошого 
баш кошмок болуп акылдаштык, – деди, балдардын атасы суранып. 
– Тыйын-чакадан жардам берип турам.

Ошентип, антип-минтип арадан бир кыйла убакыт да зуу этип 
єтїп кетет. Бир кїнї балдардын атасы балдактарын таянып, жанына 
кейпи-сыны жок, болтойгон-солтойгон бир жаш аялды ээрчитип, 
балдар бакчасына келет. Тоту атаўар келди деп балдарды кийин-
дирип тышка чыгат. Балдар чоочун немелер катары кєздєрїнїн 
їстїлєрї менен тигилерди чоочуркай карашат. Тоту балдарды жону-
нан тїртїп: «Атаўарга баргыла, мен группадагы балдарга барайын»  
– деп артына жєнєйт. Эки бала адегенде эмне кыларын билишпей, 
анан эле адегенде Сабыр, андан кийин Сабира чаўырышкан бойдон 
Тотунун артынан чуркашат. Балдар бакчасынын эшигине жакын-
дап калган Тоту балдардын їнїн уга-сала артына бурулуп токтойт. 
Балдар барып эле анын этегине жармашышат. Тоту тизе бїгїп отура 
калып, аларды баштарынан сылап: «Эмне ыйлайсыўар? Соорон-
гула. Атаўарга баргыла. Мен бакчадагы балдарга барайын» – деп 
балдардын єпкєсїн басууга аракет кылат. Бул кезде анын жанына 
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келген атасы эмне кыларын билбей, тиги їчєєнї жалдырай карайт. 
Жанында жїргєн жаш аял да жакындайт. «Эмнеге оозуўарды 
ачасыўар? Чакырбайсыўарбы балдарыўарды!» – деп жалжылдап 
кєздєрїнє жаш толгон Тоту ордунан тез тура калып, балдар бакча-
сынын имаратына кирип, артынан эшигин бек жаап коёт. Эгиздер 
тырмалашып, эшикти ача алышпай чаўырышат. Имаратка кирген 
Тоту кєздєрїнє жаш алып, эмне болор экен дегенчелик, терезеден 
тышты карап, алиги жаш аял болбос оюна койбой, эки баланы эки 
колдон алып, сїйрєй жетелегенин кєрїп, терс бурулуп кетет…

Балдардын кїйїтїн тартып, ошол тїнї жакшы уктай албай, Тоту 
кыйналып чыгат. Эти ысып, ал кїнї Тоту ишке барбай, анын орду-
на энеси барат. Атасы менен алиги жаўы энеси балдар бакчасына 
апкелген эгиздер Сабыр менен Сабира Тотунун энесин кєрїшїп эле: 
«Чоў апа-а!» дешкен бойдон чуркап барышып, кемпирдин этегине 
жармашышат. Балдардын атасы да, жаўы апасы да ооздорун ачып 
таў калышат.

– Тоту кайда?–дейт балдардын атасы.
– Їйдє. Ооруп калды. Бу Сабыр менен Сабиранын кїйїтїн тар-

тып, таў аткыча уктабай, чабалактап чыкты. Жарым жылдан бери 
бу балдарыў єз энесиндей болуп калган байкуш кызым майып болуп 
калбаса экен деп менде жан жок, – деди кемпирдин кєздєрї жашыл-
данып.

Берки экєє бирин бири суроолуу тиктешет.
– Мен балдарыўызга эне боло албайт кєрїнєм. Жезде, сиз мурда-

гыдай эле жезде бойдон калыўызчы. Тоту эжем буга чейин балдардын 
тарбиячы энеси болсо, эгер кааласа мындан ары єз энеси болсун, – 
дейт балдардын єгєй энеси чындап эле.

Ушул сєздї угалбай турганбы, эркек:
– Апа, – деди Тотунун энесине кайрылып. – Бїгїн балдарды ал-

ганы кечинде келбейбиз. Їйїўїзгє алып кетиўиз. Байкасам менин 
балдарым да Тотусуз жашай албайт кєрїнєт. Кызыўызга айтыўыз, 
балдарыма тїбєлїк эне болсун. А сиз болсо мен кадырлаган кайнене 
болуўуз…

* * *

Ошондой болду. 
Бир кїнї Тоту экєєбїз жолугуштук.
– Кадыр Айтиевич, сиздин айтканыўыз келди. Балдак менен басса 

да, бактыма жакшы кїйєє кабылды. Єзїм туугандан артык тутунган 
бир эркек, бир кыздуу болдум. Сизге чоў карыздармын. Алардын 
баарын кантип тєлєп берер экем?
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– Карызыўды эбак эле тєлєп койгонсуў. «Ээси келсе бээсин бер» 
деген кыргызда сєз бар. Азыр сен башка адамдын ээлигиндесиў. Эми 
сен кїн сайын эртеў менен турарыў менен кїйєєўдїн, балдарыўдын, 
єзїўдїн амандыгыўды тилеп жїр. Ошол тилегиў келерине тереў 
ишенгин. Ишенгин, ишенгин жана да ишенгин! Ооба, Тоту, бакты-
луу болосуўар.

* * *

Ошондой болду.
Тоту сырттан окуп, институттун кенже балдарды тарбиялоочу 

факультетин бїтїрїп, адегенде єзї иштеп жаткан балдар бакчасы-
нын деректиринин орун басары, андан кийин деректири пенсияга 
кетип, анын ордун ээледи. Эгиз балдар Сабыр менен Сабира орто мек-
тепти, анан жогорку окуу жайларын бїтїрїшїп, иштеп, їйлєнїп-
жайланышты, бала-чакалуу болушту.

Мен жетимиштен аша бергенде, Тоту бири кем алтымышка кел-
генде экєєбїз анын деректирлик кабинетинен жолугуштук. Небере 
кызымды балдар бакчасына єткєрмєкмїн.

– Тоту, єткєн ємїрїўє ыраазысыўбы? – деп суроо таштадым.
– Ыраазы эмей. Жарым жандуу болсо да кїйєєм, балдарым аман-

эсен. Азыр мен апа эмес, чоў апамын: їч эркек, їч кыз неберелерим 
бар. Чоў балдар бакчасынын бакыйган деректиримин. Мына ушун-
дай бактылуулукка жеткизген, Кадыр Айтиевич, сиз болдуўуз. Сиз 
айткан тилек менен кїйєєлїї, балдарлуу, неберелїї  болдум. Жаш 
кездегилеримдин баарын унутуп, таза, ак ниет жашадым. Колум-
дан келген жакшылыгымды эч кимден аябадым. Бирєєгє жаман-
дык кылмак турсун, ошондой жамандыкты ойлободум. Кїн сайын 
эртеў менен турганда кечээги єткєн кїнїмє рахматымды айтып, 
ыраазычылыгымды билдирем. Мага жаўы ийгиликтерди, жаўы 
кубанычтарды берерине ишенип, жаўы кїндї кучагымды жая тосуп 
алам. Эгерде ишенсеўиз, єткєн ємїрїмдєн ушул кїнгє чейин сизге 
да жакшы тилектерди каалап келатам.

– Тоту, рахмат. Ишенем. Сен кудайдын анык сїйгєн ада-
мы болупсуў. Эгерде уруксат болсо мен кетейин, – деп ордуман 
кєтєрїлдїм.

Тоту да ордунан туруп, мени ээрчий басты. Эшиктин жанына 
барганда токтоп:

– Сиз кудайдын анык сїйгєн адамысыз. Бирок кудай сизди менче-
лик сїйє алды бекен? – деди да, ак муруттуу калбык эриндеримден 
келтире єєп, анан эшикти ачып, мага жол кєрсєтє берди.
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жанжаза

(Романдан)

(уландысы. Башы єткєн санда)

ЧЫНГЫс ХАН

...Чылк караўгыда кєзї ирмєєгє келбей, акыркы демин ичине жу-
туп, єў-алеттен кеткен Чынгыс хандын кєз алдынан єткєн кїндєрдїн 
кумдай куюлган элестери биринен сала бири чууруп єтїп жатты... 
ушу тїндє ал бир жаман тїш кєрдї... Тїшїндє єлїп калыптыр... 
Сєєгїн жерге берип, жайга койгондон кийин ошо Чынгыс хан жаткан 
мїрзєнїн топурагын жин оорулуу адамдар, сокурлар, мунжулар, 
колу-буту кыйылган жаш балдар, карышкырлар, чєєлєр кадимки 
эле ун-талкан жегендей ооздоруна салып ашап жатышыптыр... 
Ошо тїшї эбаккы бир шамандын айтканын эстетти... Ал ага «Се-
нин жаныў тїбєлїк, бирок сен  єлгєндєн кийин кабырыўды ундай 
талап, адамдар жейт... бу шумдукка кабылбайын десеў, жаткан 
жериўди эч ким билбесин, сен качандыр бир убакта ошол жайдан 
кєтєрїлєсїў да жаткан жайыўдын топурагын бир адамга бересиў, 
ал ошо топурагыўды ун-талкандай жейт... ошо топурак менен кошо 
сенин жаныў ал адамга оошот... Ал адамда сенин жаныў жашоосун 
улантпастан, жазасын алат... Анткени ал жин оорусуна чалдык-
кан адам. Сенин азап-сурагыўы ошол адам алат... Ал сенин укум-
тукумуўан тараган...» – деп айткан. Чынгыс хан ушул єлєсєлїї 
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тїштє ошол шаманды кєргєн... Бу тїш да аны чачкын  ойго салып 
кетти... Алаканга салгандай бу єткєн кїндєрдїн тїрмєгї бат-бат 
алмашып али кєзї жумулуп, жаны їзїлїп кеткичекти бардык 
кыялында чууруп єткєн кїндєрдєн кай бирин кармай калып, ошол 
элестерди жыртылган барактай кайрадан їлєштїрїп, кайрадан шу-
рудай тизип єтєт... Бири-бирине їлєшпєгєн чачкын ойлор мээсин 
мыкчып,  актык деми барган сайын єз тулкусунан а-бу дегиче «їлп» 
этип чыгып кетчїдєй туюлат... Эки эле ой ушу саам кєкїрєгїнє ка-
зыктай кагылып туруп алды... кєргєн-баккан санааларынын баары 
чогулуп келип эле ємїр... єлїм деген жар кырына такаган бейжай 
келген тїгєт ойго арбалтат да, жанын кыйнап,  сары изине чєп са-
лып, мээ капкагын мыжыккан учу-аягы жок дейди  абалга такаат 
бералбай тунжурап туруп  калат... Шул ойлордун учу бирикпеген эки 
сєз їчїн дїйнєнї жалмаўдата басып, араанын ажыдаардын отундай 
чачып, тїндєсї ай чапчып, кїндїзї кїн чапчып, жер аўтарып, аалам 
сапырган, їйїр-їйїр жылкы чабып, дїйїм-дїйїм дїйнє топтоп, 
алсыздын жанын алып, алдуунун каруусун алып, бу жараткандын 
баарысын таман алдына каратып элден эл койбой, журттан журт 
койбой, дїйнєнї санкара колу менен кылычтын мизинде аўтарып 
келген Чынгыс хан эми ордонун тєрїнє салынган кат-кат тєшєктє 
кудайдын ырайымы келгидей акыбалга келип, узун  ой басып, бу 
жалгандын кыр оозунда турду...  Жїзїнєн каарын  чачкан кадими 
Чынгыс хан бїрїшкєн чїкєдєй алсыз бир жанга окшоп, кайрымсыз 
дїйнєдє камалып жаткандай сезди єзїн... эгиндеги сербейген 
сейрек кунарсыз сакалдары гана кез-кез кыймылга келип, кєздєрї 
желимдеп койгондой жармашып, саам-саам гана эч бир жанга 
тїшїнїксїз кептерди ичинен кайрып, эчтекеден ноюбас денеси 
кїндєн кїнгє кїзгї бариктей куурап баратты... Жулунган шамалдай 
ойлору єткєн кїндєрдїн їзїк-їзїк їзїмдєрїн чарпып кетет да, бир 
паска ошол элестердин бїктємїн эске салган аракет жасайт... Анан 
ошол єткєн кїндєрдїн їзїктєй їзїмїн чолуп-чолуп эстей баштайт... 
Ойлору куу талаада каўгып учкан, шамалда учуп бараткан барактай 
бирде єйдє кєтєрїлїп, бирде паска тїшїп, анан кайсы бир куурап 
калган дарактын бутагына жабышып  делбиреп туруп калат... Ушу 
саам ошо тїбї жок элестердин ичинен бир окуя кудум бутакка 
илээшкен кагаздай чачыраган ойлоруна кадалды...

... Ал анда он экиден он їчкє карап калган эле...
Колтук алдына бирин-экин тїксїйгєн жїндєр пайда болуп, 

карышкырдын терисинен жасалган чолок ичигин кийген сайын 
коўурсук жыт келип, колтугу сасып чыгар эле... Бул жытты ал буга 
дейре єзїнєн улуу адамдардан келгенин сезип калып жїргєн, эми 
аны да ошо жыт ээрчип алды... Ал жыт жууса да кетпейт, кїн єткєн 
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сайын колтук алдындагы жїндєрї кєбєйїп ошончолук кєп сасый 
турган болду... Бир сапар бир кєзї кєр, майрык кемпир Темїчїндї 
жыгач дагырага салып,  ысык сууга жуунткан... кемпир анын 
денелерин жышып, кытай самыны менен эзгилеп жууган... Темїчїн 
ошо самындын атыр жыттуу жытын азыр да унута элек, а бир керемет 
нагыз  жыт эле... Ошондой керемет жытты кийин эсе эч жерден 
жолуктура  алган жок. А балким, атыр самындын жыты каўылжаар 
жарып, алгач эсинде калгандыгы болдубу...али да ошо жытты искеп 
келет... Кемпирдин колдору бырыш басып, тарам-тарам бырыш 
тїшкєн беттеринде адамдык туюмдун белгиси жоктой, кайдыгер гана 
Темїчїндї жышып жууп отурду... Бу кемпир ємїр бою адамдарды 
киринтип, кыздын баласындай таптаза жууп келээр эле... Аны їйгє 
Темїчїндїн атасы чакырып келип, баласын дагырага салып таза 
киринтип  берїїсїн суранган... Кемпир колдору менен Темїчїндїн 
аёолуу жерлерин кармап мыкчый-мыкчый жууганда, ал эки колу 
менен эки бутунун ортосунда сербейип бараткан мїчєсїн сууга 
катып, кемпирден уялгандай тїр кылган, ага деле болбой кунарсыз 
кемпир колдору менен анын тїк тартып  бараткан денесин самындап, 
эки алаканы менен жышыганда баланын денеси козголуп ордунан 
туруп алат... Чоў казанга куюлган жылуу сууну муздак суу менен 
чабыштырып, жылымык таза сууну їстїнє куйганда Темїчїндїн 
кєздєрї панардай ачылып, ушунчалык єзїн жеўил, таза, тунук 
сезген, ал эми денесине сиўип калган кытай самын жытын кемпирден 
уурдана калып жыттап-жытап алат... Темїчїндї кемпир жїндєн 
токулган сїлгї менен арчып, боз їйдїн тїндїгїнєн тїшїп турган 
жарыкка алып келген...Тїндїктєн агылып тїшкєн жарыкка 
алып келип, сууга жибий калган башындагы катуу чачтарын 
миздїї устара менен кырып, маўдай бешенесине кєкїл калтырып, 
калганын тасырайта кырып салды да, анан баягы колтук алдына 
жаш токойдой болуп чыгып бараткан жїндєрїн кыра баштады... 
Ал биринчи жолу колтук алдындагы жїндї кыра турганын ушунда 
билди... Кемпир Темїчїндїн бут тырмактарын бармактай бычак 
менен алды да, аны боз їйдїн керегесинде илинип турган кургак 
арча менен аралаштырып, ооз уучунан кїўгїрєнїп казан алдында 
кїйїп жаткан отко ыргытты... Буну Темїчїн тїшїнбєдї... Їстїнє 
атасы  кытай соодагерлеринен алган жибектен жасалган жеўил келте 
чапанды кийди, устара менен кырылган баштары ушунчалык сергек 
тартып, кудум єзїн кайра тєрєлгєндєй сезди... Боз їйдєн чыкса аны 
чуулдаган балдар жаалап алышты... Темїчїнгє дїйнє бир шумдук 
адеми кєрїнїп, єзїнєн єзї дердейип ээлигип, єзї курду балдардан 
алда канча алдыга суурулуп чыгып, бир топ чоўоё калгандай 
болду... кыздар да аны ушу саам башкача карап, башкача мамиле 
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кїтїп, кудум  кыялдарында баары ага сїйкїм артып, баары эле ага 
жабыла ашык болгон туюмду калтырып турду... Атасы Темїчїндї 
эки колтугунан алып, єзї жетелеп келген кїлїккє отургузду... Ал 
кїлїккє олтураары менен атын алкынтып чаап жєнєдї... Кїлїк 
їстїндє кїн ойноп, атты алкынтып єйдє кєздєй чапты, куюндай 
чуркаган карагер аны желдей кылып алып учту... адырдан-адыр 
ашып, суудан-сууну кечип, токой аралата чаап, єркєч бийиктиктерге 
дейре аттын башын тартып, чыныгы монголдун тукуму экендигин 
ат їстїндє чимирилте жїргєн жїрїшїнєн билдирди Темїчїн... Аны 
коштоп тээ ылдыйда чурулдаган балдардын їнї жаўырып жатты... 
Колундагы жаасын тээ обого мээлжеп, чайыттай асманга жебени 
кере тартып, биринен сала бирин атып жатты... Бул кїн Чынгыс 
хандын кєз алдына дайыма китептин биринчи барагындай ачылаар 
эле... Эми ушу саам да ошо эстутум барагы ачылды... Темїчїн 
буга дейре атасы менен апасынын кебинен ара-чоло «бой жетип 
калды» деген, єзїнє али энєє сєздї кєп угаар эле... Ошо кїнї бу 
кепти да капыя кайрадан угуп калды... Бирок ушул кїнї а кепти 
атасы баягы майрык кемпирге кулак кагыш кылган, шону менен 
бирге эле єздєрї эки дабан алыс турган жакын туугандарына барып 
келээрин, ал Темїчїндї ушу майрык кемпирге тапшырып кетээрин 
айтышкан... Кїн уясына батпай, Темїчїндїн атасы менен апасы 
жээк-жааттарына барып келгенге аттанышты да, Темїчїндї ушул 
майрык кемпирдин кеби менен бол деп калтырып кетишти...

Тїн кирип, асманда жылдыздар жайнады...
Тїндїктєн тїшкєн ай мунарына боз їйдїн ичи чайынып, бир 

башкача нур тєгїлїп турду... Темїчїнгє бїгїн адаттан тыш мамиле 
жасалып, кабат-кабат салынган мамык тєшєктє єзїн тим эле 
кебездей жеўил сезип, кайдан-жайдан алынып келинген бу жаўы 
тєшєктєрдїн да адеми  жыты бар эле... Тїн уюп, айлана жым-
жырт... Алыстан-алыстан жылкылардын кишенегени, анда-санда 
їргєн иттердин їнї, угулар-угулмаксан болгон ат чабым алыстагы 
дарыянын шоокуму тїндїн ажарын ачып тургандай сезилди... Ушул 
тынчтыкты тїн ооп бараткан маалда баягы майрык кемпирдин боз 
їйдїн босогосуна келгендеги їнї бузду... Ал кемпир боз їйдїн эшигин  
кєтєрїп ичкери киргенде Темїчїн анын жалгыз эмес экендигин 
сезди... Їнїнє караганда аны ээрчип келген адам аял эле... Кемпир 
чачына байланган кїмїш чачпагын шылдыратып, ар бир кыймылы 
ошо чачпактан чыккан їн менен коштолуп турду... Энтиккен кары 
кемпир май чыракты тамызып, ортого койду. Тєєнїн жїнїнє  май 
эшитилип, алакандай чыракта їлбїрєп жарык жалмаўдады... 
Кемпир  єзї ээрчитип келген аялдын кулагына бирдемелерди 
шыбырап айтып жатты, береги аял жооп катпай эле «мм...» деген 
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кыска гана кїўк этип, улам тїшїндїм дегенчелик кылып башын 
жаўсайт... Темїчїн калыў салынган тєшєктєн уурдана карап, башын 
акырын чыгарып экєєнїн кеп-сєзїнє кулак тїрєт... Бирок алардын 
эмне айтып, эмне деп жатканы ага тїзїк угулбады... Кемпир ушу 
арада аялды калтырып чыгып кетти да, боз їйдїн эшигинен  чыгып 
баратып: «Кїн чыкканда єзїм келем» – деди. Анын сєзїнє улап бу 
аял: «Таў атпай кете берейин» – деди. Кемпир баш ийкеп: «Бу али 
жаш, кєєдєк єзїў їйрєт баарын» деген сєзїн угуза айтты да, сыртка 
чыгып кетти... Темїчїн эчтекеге тїшїнгєн жок...

Баягы эле тїн, баягы эле жылкылардын кишенегени, иттердин 
їргєнї... дайранын шоокуму... Темїчїндїн кулак алдында турат. 
Кїткєнї эмелеки аял эмне деп айтаар экен?.. Бир паска боз їйдє 
тынчтык єкїм сїрдї... Темїчїн демин ичине жутуп,  їн катпай ма-
мык тєшєктє жатат... Аял Темїчїн жаткан тєшєктїн баш жагына 
келди да, їстїндєгї кемселин боз їйгє илди... Аялдан баягы кытай 
самындын атыр жыты, жийде жыты бур келди... Темїчїндїн ичин 
кандайдыр тїшїнїксїз сезим аралады, ал сезим дене-боюн ысытып 
чыкты...эгерим мындай абалда калган жан эмес эле... Аял эми ортого 
келип, кїйїп турган май чыракка жакындады... Ал жаш, жыйырма-
нын ары-берисиндеги ырайы сулуу аял экен... Боз їй аял жыттана 
баштады... Ал чечине баштады... Аны кєрїп турган дырдай жылаўач 
Темїчїндїн эти ысып, делебеси козголуп, жанган оттой толукшуп  
чыкты... Ал улам аял чечинген сайын тєшєккє бекемирээк оронуп 
башын ылдый катат да, уктамыш болгон тїр жасап кєзїн чылкый 
жума калат... Антейин дейт, ага деле болбой зордоп жумулган 
кєздєрї жылаўач аял кєргєндєй умачтай ачылып, такыр эле ага баш 
ийбегендей бир тиршумдук, ала качма  жалын менен кїйїп тїрдї... 
Эки бутунун ортосундагы алабарман мїчєсї да кызык бир сезимге 
эсирип козголо тїштї да, урушчаак короздун мойнундай тїйїлдї... 
Аял жыпжылаўач энеден туума болуп, апакай денесин тїндїктєн 
тїшкєн їлбїр жарыкка жуудуруп турду... Темїчїн сулуу деген 
сєздї,  сулуулукту аялдарга кєп багыштап айтаарын буга дейре угуп 
келсе, азыр а кептин чындыгына ишенип турду... Аялдын денеси 
ушунчалык сулуу, ушунчалык жыттуу болоорун эки кадам бери  
турса да сезип турду... барган сайын очокко ыргытылган тезектей 
денеси кызарып,  бїткєн бою оттой ысып чыкты... Аял їн чыгарбай 
кебездей жеўил жанына келди да, Темїчїн жаткан тєшєктїн оў 
тарабын кєтєрдї да ансыз деле кїйїп турган тєшєк ичин ого бетер 
єрттєгєндєй таасирди калтырды... Эми аялдын жыты мурдуна эмес, 
денесине сиўип кетти... Аялдын олоў чачы, аппак келишкен дене-
си, деми, тєшїн тикчийип тээп чыккан кєкїрєгї керилген талаада 
бєлтєйїп чыгып турган эки адырдын белиндей кєзїнє бир ажайып 
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кєрїндї... Темїчїн тилин ичине жутуп алгандай кыймылдабай жат-
ты... аялдын жумуру буттары эми эле булчуў байлап келаткан нокок 
Темїчїндїн арык, дїїлїккєн буттарына тийип кетти... Аялдын буту 
от жалын болуп кїйїп турган Темїчїндїн денесинен да алда канча 
ысык экендигин, бу ысыктын  табы тим эле чокко салган кылычтын 
мизиндей сезилди ага... Экєєнї майрык кемпир бир самын менен 
жуугандай Темїчїн да, белгисиз аял да атыр жыттуу кытай самы-
нындай жыттанып турушту... Бир азга дымып калган тынчтыкты 
аялдын їнї бузду:

– Уктай элексиўби? – деди аял назик їн менен. Аял єзї гана эмес, 
анын їнїндє сулуулук бар экендигин Темїчїн сезди.

Бир ирмем унчукпай туруп, Темїчїн кыска жооп берди.
– Жок, – деди. Ал мындан узун, мындан да  башка кепти   айтууга 

чамасы жетпеген абалда турду.
– Мен сага їйрєткєнї келдим, – деди  аял. – Сен да эр жетип 

калдыў... – Аял сєзїн уламыш этип, Темїчїндїн бїгїн гана чачтары 
алынган башындагы кєкїлїнєн жумшак сылады. Аялдын денесинен 
гана эмес, алаканынан да ага ысык тап урду. Бир чети балалык 
аўкоолук менен, бир чети тїшїнбєй турган кейиптенип, ордунан 
бир аз козголуп Темїчїн суроолуу їн катты:

– Эмнени?.. 
– Эмнени дейсиўби? – Аял шылдыр тунук кїлдї. Кїлкїсїндє сыр 

жаткандай тунук кїлдї. – Мен сени жигиттердин катарына кошо-
юн деп келдим, – деди аял Темїчїндїн барбайган мурдун акырын 
чымчып. 

– Мен ансыз деле жигитмин, – деди Темїчїн калтыраган їн менен.
– Жигитмин де... – Аял дагы шаўк этти. – Жигитмин дейсиў 

бїрїшїп жатканыўды кара... Денеў да титиреп турат... – деди аял 
колдору менен Темїчїндїн кєкїрєгїн сылап. Бул балакайдан эч бир 
аракет болбосун ичкертен сезип турган аял єзї жанга кирди.

– Сенин атыў ким? – деди Темїчїн. Чындыгында эле бундай аялды 
Темїчїн эч жерден кєргєн эмес эле, ал бєтєн жерлик, бєтєн элдик 
экендигин туюп жатты...

– Мен тунгут  кызымын... – деди аял.
Темїчїн бул аялдын башка эл, башка уруудан экендигин сезген. 

Анын сєз кырааты булардыкына кєп окшошо бербей турган. 
Аял Темїчїндїн кулак алдынан жыттагылады, аялдын эки быш-

кан эриндери анын бир чети итиркейин келтиргендей зырп эттирди, 
бир чети анын жагымдуу жийде жыты, таноолорунан келген кусалык 
дем ага сонун бир сезимди калтырды. Аялдын тумсак буттары, апа-
кай денелери Темїчїнгє жабышты. Аял Темїчїнгє караганда алда 
канча улуу гана эмес, дене-бою да бышкан алмуруттай  буркурап тур-

Жанжаза

www.bizdin.kg



66

ду... Темїчїндїн алакандай эки ээги аялдын эки алмадай  эмчегинин 
ортосунда калды, ал жыттын баары ушу кош кєкїрєктєн чыккандай, 
ажайып бир балкыган таасирге ышкысы жанды... Аял Темїчїндї 
кумарлана кысып, анын ээгине жакындаткан эмчектеринин їрпїн 
бетине сайгылап, бєдєнє  тумшугундай їрпї менен Темїчїндїн бетин 
кытыгылады. Аялдын їрпї Темїчїндїн эриндерине тийгенде, аял 
ага кумарлуу їн катты.

– Єєп кой, – деди. Шилекейи оозуна капталган Темїчїн жыттуу 
эмчектин їрпїн олдоксон єпкєндє аял кытыгысы келгендей кїлїп 
жиберди.

– Єпкєндї да билбейсиў... анан жигитмин дегениў кайсы?  –  деди аял.  
Аял тєшєктє єзїн сууга сїзгєн балыктай  сезип турса да, тезек са-

лынган каптай болуп турган али тоў жигиттин їстїнєн ургаачылык 
бийлигин жїргїзїї аракетине кирди. Аялдын колу тийген жерин от 
чагыла тїшкєндєй сезген Темїчїндї бекем кучагына кысты да, єзї 
чалкалай жата калып эки бутунун ортосуна тартты. Аялдын їстїнє 
кєтєрїлгєн Темїчїндїн делебеси козголуп, сезими мээсин тээп, бала-
лык кумарга мас болуп, чыўалып турганда аялдын астында жаткан 
кыймылына ээ-жаа бербей денеси денесине тийгенде эле Темїчїндїн 
бел суусу бырт-бырт агып кетти. Темїчїн буга дейре мындай туюм-
ду, єзїнєн мындай бел суусу баш бербей садага чабылып  кетээрин 
биринчи жолу туйду... Бел суусу аялдын денесине барып, желимдей 
жармашты... Былжырган суюктук Темїчїндїн єзїн да иренжиткен 
акыбалда калтырды да, аялдын  їстїнєн кудум эле артына келип 
жаанын жебеси сайылгандай кулап тїштї... тытылган жїндєй 
жеўил сезди єзїн.. . аялдан уялды...  шыр эле азыр боз їйдєн качып 
чыккысы келди... Аял тереў улутунуп алды да: 

– Ынтыкпа, – деп Темїчїндїн отун басты. – Жигит болуш оўой 
эмес... – деди да ордунан шыр туруп, ортодогу очокко каланган ысык 
кїл  чекесине коюлган таш чєгїндїн суусуна Темїчїндїн бел суусу 
агып кеткен денесин жууду. Кїнєє кылган адамдай ыў-жыўсыз  
жатты ордунда Темїчїн. Эмеле, жалындап турган алабарман сезим-
дери муздак суу куюп ийгендей, їстїнє кєтєрїп турган тєєнї таштап 
жибергендей жепжеўил сезип калды єзїн. Аял сууга чайканып дагы 
кайрадан оў тарапка ыктай жатты. Аялдан баягы жийде жыты  дагы 
бур  келди Темїчїнгє.

– Жуунасыўбы? – деди аял. 
Аялдын сєзїн тїшїнє бербей Темїчїн жооп берди. 
– Мен бїгїн жуунгам...
– Чайканып ал... мындай иштен кийин аял-эркек сєзсїз чайканышы 

керек, – деди аял. – Суу куюп берейинби? – суроо узатты аял.
– Жо... жо-ок... єзїм, – деди уялымыш эткен Темїчїн їзїк-їзїк.  
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Темїчїн ордунан турду да караўгыда ортодогу очоктун чекесин-
деги кумгандагы  сууну алып, киндик ылдый куюп жиберип, тарс 
бакырып жиберди. Анткен себеби кумгандагы   суу єтє ысык эле... 
Темїчїн денесин ысык сууга чайкамыш болду да кылт эте ордуна 
баш катты. Тєшєккє жатары менен Темїчїндїн белине майда бир-
демкелер урунгандай болду. Ал колу менен кармалап кєрсє аялдын 
мойнуна тагылган маржан таш шурулары экен. Аял да єз мойнунда-
гы шурулары їзїлїп кеткенин баамдабай калганын азыр сезди. Экєє 
ордунан туруп, тєшєк ичинде чачылып жаткан шуруларды бирден 
тере башташты. Аял улам тапкан сайын маржан таш шуруларды 
эсептеп жатты... Акырында отуз їчїнчї шуруну тєшєктїн этегинен 
табышты да, экєє ортодогу очоктун жарыгына келип жибек жипке 
шуруларды катар  тизе башташты. Экєєнїн аралыгы жакындап, эми 
Темїчїн єзїн баштагыдай уяў сезбей, ал сезимден арыла тїшкєндєй 
туйду єзїн. Темїчїн улагага келип боз їйдєн башын чыгарганда эми 
гана сїттєй таў атып келаткан экен. Кишенеген жылкылардын да, 
їргєн иттердин да їнї угулбай, таўкы супада алыстагы дайра шоо-
куму  бу мейкиндикти ээлеп алгандай кїўгїрєнїп жатты... Очокко 
жакын келгенде аялдын сулуулугун жарыкта эми  даана кєрдї... 
Чындыгында эле бу аял бєтєнчє сулуу жан экендигин, перидей 
суйкалган єнєє бою эми денеси тиер-тийбесте бел суусун агызып 
жиберген Темїчїндї башкача бир арбады. Темїчїн аялды жытта-
гылап, эми єзї анын кулак алдынан чопулдата їн чыгара єпкїлєп  
кирди... єпкєндї да жаде калса билбеген олдоксон Темїчїндє ушу 
саам нукура эркектик сезим ойгонду... Ал так эле ушу жерде баса 
калгысы келди аялды... Темїчїндїн бу акыбалын капарына илбеген 
аял шуруларын эсептеп жатты кайрадан... маржан таш шурулар 
отуз їч даана эле...

Экєє кайрадан тєшєккє баш жаздады...
Темїчїн бїт эркектик сезимин, кумарын ушу саам аялдан чы-

гарды.
Аял анын алдында, кыўкыстап бир гана сєздї кайталап, жалоо-

руп жатты...
– Жигит болуп калыпсыў... Эрен  болуп калыпсыў... – деп.
Таў куланєєк салганда, аял кырмызы кийимин кийип кїч-

кубаттан тайып, шалдырап жатып калган Темїчїндї беттен бир 
искеди да, желдей болуп боз їйдєн чыгып кетти...

Темїчїн боз їйдє жалгыз жатты...
Ал бїгїн гана єзїнїн эркек экенин, жигит экенин сезди... кыя-

лында улуу кол топтоп, бїт жердин баарын басып алып, бїт аял-
дардын рахатына, лаззатына, ширин  кумарына батсам деди... ушу 
саам атасынын:  «Моўгол моўгол менен аял їчїн мушташпайт. Аял 
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їчїн мушташкан чыныгы Моўгол  эмес!..»   деген сєзїн эстеди,  эсте-
ди да... анан ал ошо атасынын качандыр бир убакта айткан сєзїнє 
тїпкїрдєн жооп берди: «Мен аял їчїн мушташам, аял їчїн согушам, 
керек болсо аял їчїн бїт дїйнєнї каратам!..» Темїчїн жигиттик 
кудуретке ээ болгон кїнї бїт дїйнєгє ушу сєзїн далилдегиси, бїт 
дїйнєгє ушу сєзїн жар салгысы келди... Ушу сєзїн далилдєє, ушу 
сєзїн дїйнєгє їстєм кылууга башын сайган улуу Чынгыс хан мынабу 
азыр кєзїнєн чууруп єткєн элестердин їзїк-їзїк ирмемдерин эстеп 
жатты... Тїпкїрї жок ойлордун ушерине келгенде анын денеси бир 
дирт этип алды... Аны караўгы ойлордон хан Ордого кирип келген 
кол башчы  чочутту... Ємїрдїн  кыл айкаш жолунда турган Чынгыс 
ханды сансыз ойлор тек койбой туш-тараптан тушап алып, мээсинин 
кычыгына дейре койбой жанын кєзїнє тартып турду... Кечєє кїнї 
да кол башчысы дубачыларды алып келип, тамырын карматып де-
несине кан жїгїртїп кеткен эле... Андан соў бир аз чыйрала тїшїп, 
акырындап кепке келе баштаган... Денесине таркаган жыландын 
уусу табыптардын дарысына кїчїн кетирип, жаны жай алып, эми 
гана оўолуу бурсатын сезе баштаган... Кол башчыдан тамырчы, 
белимчилерди чакырып алда кандай кїн болот деп, єзїнїн єчїп ба-
раткан  жанынын кайгысын тартат, эки ойдон бир ою, бу  денесине 
кирген уунун заарын азайтса да, анан шак эле ордунан туруп кетсе, 
жараткан шыпаасын берип адам катарына кошулса таптакыр башка 
турмушту баштаарын єзїнє убада берип жаткан Чынгыс хан... Ээн 
тамда жалгыз жатып єлгєндєн кєрє жанына жарык берер ардеке-
нин башын ойлоду. Бу да анын адаттагы жан сооротмой айласынын 
бириндей сезилип турса да, адамга жан ширин, жандан єткєн эмине 
ширин экенин табалбай жатты... Кол башчы бу сапар атагы алыска 
кеткен бакшыны алып келди... Ал хан ордонун чок ортосуна улуу от 
жагып, ордодогу жин-шайтандарды кууду, ысырык салып аластады... 
Бу бакшы єз сєзїн эч бир жин-шайтан укпасын дегенчелик кылып, 
оболу улуулата от жагып, селкилдете жер тепкилеп, добулбас кагып, 
зикир чалып анан гана... алдыдагы боло турган же кїтїп турган 
кыяпаттын чет бучкагын айтаар эле. Азыр да ушундай кылды... 
Анын бул кылган дубасынын демине Чынгыс хандын да бїткєн бою 
жибип, жеўилдеп, ынтыккан дем бєксєрїп алаар эле... Жаны жеўил 
тартып, тириле тїшкєн Чынгыс ханга бу бакшы  єзгєчє бир дем са-
лып, анан оюндагысынын баарын тєкпєй-чачпай айтып берээр эле... 
Анан калса бу маалга  ай  тутулаар мерчем жакындап бараткан... Бу 
учурду жин-шайтандын кучунашы  кармап, бу кїндї алар  зарыга 
кїтєт, дуба салса дубага баш ийбей, кїндєп-тїндєп адам башындагы 
жамандыкты ис кылып, алсызды алгырдай алып, кїчтїїнї кїмїрєтє  
тынганды, ымыркайын да бу жарыкта  ичээр суусу, кєрєєр кїнї 
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ада болуп бараткан  кары кекселерди  алып тынсам деп жер бетин-
де жїрїшєт... Кээде баладай чаўырып, кээде чєєдєй ыйлап, кээде 
чачтарын бубак баскан мастендей кєрїнїп, кээде кылыктуу кыздай 
шыўкылдап ар балээнин тїрїн жамынып, їйдєн їйгє салпып, жа-
мандыкты адам баласына салып кеткиси бар... Бу кез жин-шайтан 
жиниккен учур эле... Ал эми алардын колуна чала жан оорулуу пенде 
тїшсє болду... ары карай сїйрєп кеткенге чамалары чарк айланып 
турат...  Аларга бир гана бу атактуу бакшынын  гана алы жетет деп 
калышаар эле. Ошол тейде бїгїн кол башчы Чынгыс хандын алдына 
атагы алыска кеткен бакшыны  алып келди... Ал тїндїктєн тїшкєн 
жарыкка бетин чайдырып, кыл сакалын єєдє экчилеп, кєзїн чылк 
жумуп, єйдєкї дїйнє менен сїйлєшє баштады... Ал єйдє дїйнєдєн 
уккан кебинин  чет-чыбырын коротпой ардемени ойлоп кыйналып 
жаткан  Чынгыс ханга багыштап атты...

– О, Теўири! – деди, далысы їўкїйгєн, кудум кары кемпирдей 
бїкчїўдєй баскан бакшы калтыраган їн менен. – Бу кїн менен ай  
тутулар кїн бизге жакшылыкты ыроолобой туру... – Ал жерге сулк 
жатты да, деми-демине жукпай,  жердин жїрєк согушун тыўшап 
жаткандай сїр кїттї. Ызырына сїйлєп дембе-дем айткан кептерине 
басым коюп, айткан кебин  алда канча коюулантып, ооздорун чормойто, 
кулагын жапырып уккан сєзїн ортого таштап жатты бакшы.  –  Сезим 
муздап... жер титиреп... кастык кїчєп... атасы баласын, иниси агасын... 
сиўдиси эжесин... кырган кїн жакындап баратат... – Ал буерге 
келгенде бир силкинип алды. Їнї кардыгып, тамагынан кырылып 
чыккан сєздєрї барган сайын киргил тартып, кєзї ачыкты бутунан 
тєбєсїнє чейин калтырак басты. – Шаарлар єрттєнїп, козголоў чыгып, 
эл кырылып... кыяндай кан акканы турат... – Бакшы тїндїктєн 
тїшкєн нурга чайынып, кєз алдына кандуу талааны элестеткендей 
кейипте турду. – Суу жїрєктєр бийликке умтулуп, чыккынчылык 
менен саткынчылык кїчєп, кєзї жумулуп, акырын гана шыбырап 
айтты: – ...Жадесе  оўой єлїї адамга да кыйынга турган кїн келатат... 
Адамдын жапайылыгы кїчєп, пенде тукумунун айбандыгынан 
тажаган Теўири  пендени бузуку ишке тїртїп коюп маашырланган кїн 
келатат... – Бакшы делбе болгон адамдан бетер, дене-бою карышып, 
тамырлары борсоюп кєєп чыкты. – О, Теўири!   Кєлєкєўдєн гана эмес, 
єлгєн єлїгїўдєн, жерге катылган  сєєгїўдєн єч алган кїн келатат... 
– Боз їйдїн ортосундагы хан тактынын жанына сулайып жатып 
калды бакшы.  – Келатат... – анын  їнї буулуп, кабырчык кабактуу 
канталаган жїлжїйгєн  кєздєрїнєн  тамчы болуп  тєгїлє албай уюган 
жаш кєрїндї... – Келатат... – Тамырдай туурулган оор колдорун кєтєрє 
албай умсунуп алды.
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– ... Келатат... келатат... –Чынгыс хандын  кургап калган 
эриндери бакшынын сєздєрїн кайрып:  – Келатат... келатат... – 
кейиштїї кїрсїндї.

Чынгыс хандын бу сєздї байма-бай кайрып  жаткандыгынын бир 
жїйєсї бар эле. Кечєє тїнї анын тїшїнє бир укмуш  тїш кирген... 
Тїшїндє асман бетин бербей учкан миў-миў каргаларды кєргєн... 
Алар   каркылдап учпастан, кудум эле єлїк коюп мазардан кайткан  
адамдардын тїнєргєн тїрїндєй, кудум эле Чынгыс хандын эбин-
чагын саны жок улуу колундай тїрї суук тарткан асман бетинде 
учуп баратып, кудум эле киши кейиптенип: «Келатат...келатат... 
келатат!..» – деп канаттарын каккылап, адамча їн салып,  карк-
карк этишип,  асман толо учуп жїргєнїн тїшїндє кєргєн... Сансыз 
каргалар асманда катар-катар биринин артынан бири кишидей 
тилге кирип, єтє эле жапыс учкан... Учканда да жєн учпай Чынгыс 
хандын їстїнє заўын таштап атышты... бир маалда каргалардын 
богуна таптакыр эле кємїлїп калгандай сезди єзїн... Ошо калдайган 
каргалар карааны учуп чыккан батыш тараптан жер бетин бербей 
дїбїрттєтє чаў сапырып, дубаналар менен дербиштер, табыптар 
менен белимчилер, эмелеки сырлуу кїчтїн їнїн угуп делбе болуп 
бараткан бакшылар  минип жїрчї ак эшектердин улуу сели Чынгыс 
хандын Ордосун карай жер каптап, жиниккен селдей агылып  
келаткан тїшїндє... Асманда адам кейиптенип їн салган каргалар, 
жерде туяктарынан чаў ызгыткан ак эшектер... болгондо да бу 
селдей агылган ак эшектердин баары токулган эле... Їстїндєгї кому 
кыйшайып, кулактары тикчийип эшектер  аўкылдата кыйкырбай, 
кудум эмелеки каргалар сыяктанып киши їнї менен: «Келатат... 
келатат...келатат!..» – деп ааламды сапырып, жер дїбїртїн кєккє 
жаўыртты... Моўголдун тїшїнє эшек менен каргалар кирсе ал 
бир жамандыктын белгиси, Теўирдин каары чачыраган оопасыз 
кїндїн кабары  эле... Чынгыс хандын їстїнєн каргалар, жанынан 
ак эшектердин миў сан, миў сан їйїрї єттї... алар ызгыта кєтєргєн 
чаў жер бетин жойлоп келаткан куюнга, ал куюн анан барып  кєп 
єтпєй кїйїп жаткан жалынга, улуу отко  айланды... Ал от жер 
бетиндеги тирїїнї койбой, жер бетиндеги тал-даракты койбой, 
жер бетиндеги жандыкты койбой алоолонгон єрткє айлантты... 
Єрт ичинен бакырган, Теўирге жалынган, азоосу айга жеткен 
ызы-чуу їндєр кудум эле тозоктун казанында кайнап жаткандай 
кєрїнгєн... Ошо тозок отуна кийген кийимдери єрттєнгєн, зикир 
чалган колундагы таяктары чычала болуп кїйгєн, тєбєсї єрттєнгєн, 
жайкалган сакалдары єрттєнгєн жарым жан  дубаналар, дербиштер, 
олуялар гана суурулуп келме  келтирип, улуу кїчкє жалбарып 
жандарын чаап  жатты... Алар да бїткїл дене-бою отко кїйїп жатса 
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да баягы каргалар менен эшектер айткан кепти байма-бай  кайталап 
жатышты... «Келатат... келатат... келатат...» – деп. Чала жан 
Чынгыс ханга кайдандыр-жайдандыр тирїї кїч келип, ал ордунан 
катуу обдулду да башын кєтєрїп, эки колу менен таянып, баягыдай 
чаарлуу жїзїнєн ачуусун жандырып бакырды: – Жоголгула! 
Жоголгула!.. – деп.  Єйдєкї дїйнє менен сукбатка тїшїп, аяктан 
эмненин кабары келсе ошону айтып жаткан  бакшынын эмеле 
айтып жаткан сєздєрї тык єчїп, жарым жан жаткан Чынгыс ханды 
їўїрєйє  карады... Бул да анын дубасынын касиети эле, бул да анын 
сырлуу кереметинин кїчї эле, тили кїрмєгє келбей кырк кїндєн  
бери тєшєктєн башын кєтєрє албай келген Чынгыс ханга шыпа 
салып, ичине дем жїгїртїп,  сєзгє киргизди... Ушу тап Чынгыс 
хандын жїлжїйгєн кєздєрїнєн тирїїлїктїн оту келип, бетине кан 
тээп чыккандай сезилди... Чынгыс хан кол башчысына баш жаўсап, 
алдагы бакшыны  чыгып кетсин дегендей ишарат берди...

 «Келатат...»  ушу сєз ага канжар болуп жїрєгїнє сайылды. 
Акыркы кїндєрї ичээр суусу тїгєнїп, кєўїлїнє єлїмдєн башка эч 
бир ой орнобой  калган Чынгыс ханды акыретке кетээр жолдун узун 
ташпїшї кыйноого салып, жер тартып туруп алган  кара жанынын 
чачкын санаасы чырмооктой ороп алды. Кариет, Чынгыс хан ага деле 
даяр экендигин єзїнєн жашыргысы келбеди... Бирок ага ємїр менен 
єлїмдїн аралыгы, кыйноого салган бу кїїгїм ойлордун  ушунчалык 
узарып кеткени кєп кыжаалатка салды... Же тирїїгє кошулбай, же 
єлїїгє  кошулбай азаптуу дїйнєнїн  убакты-сааты узарып кетти... 
Кырк кїндєн бери  алып тынбаган жыландын уусу денесинен сыртка 
чыгып кетчїдєй эле сезилген, бирок тамырлары аркылуу баденине 
таркап  кеткен жыландын заары оўою менен єнєбоюнан  чыгып 
кетчїдєй тїрї жоксунду...

... Чынгыс хандын койнуна ошо тїнї кыз салып беришкен. А да 
акыркы тукумуна дейре кырылган тунгут ханынын колго тїшкєн  
кызы эле ... Чынгыс хандын тєшєгїнє нєємєтї келип, чер жазуу  
сайранына  чакырылган сулуулардын  баары Ордого жып-жылаўач, 
энеден туума келише турган... Чынгыс хан кучагына салынган  
ургаачынын кыздыгын алып, бир кїндєн ары чыгарчу эмес. 
Тунгуттарды  тукум курутка буйруган Чынгыс ханга желдеттери 
бу тїнї туткунга тїшкєн  хандын кызын, ай десе айдай, кїн десе 
кїндєй сулуу кызын алып келишкен... Тунгут  хандын бу  кызынын 
сулуулугу жєнїндє узун элдин учуна, кыска элдин кыйырына аўыз 
таркап, эчен элден, хандар менен паашалардан, ал гана эмес ханзу 
императорунан жуучу келип, опол-тоодой белек берилип, бийик 
сый кєрсєтїлїп, тунгуттар менен сєєк жаўырталы дегенде бу кыз 
кєктїгїнє алдырып келген жуучуну, ортого тїшкєн ортомчуну 
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жолго салган... Тунгут ханынын кызы сулуу жан гана эмес, эркектен 
теў калышпаган кыйын жоокер деп да айтышканын кулагы чалган 
жайы бар Чынгыс хандын... Чынгыс хандын колуна тунгуттар оўою 
менен баш ийбей,  акыркы  адамы калгыча кан майдандагы кыл 
чайнашта катуу каршылык кєрсєттї. Ошо кармашта эркекче тїрїнє  
кийинип,  кызыл кыргын урушта моўголдордун эчен эрендерин 
сопут кылган Чынгыс хандын кучагына салынаар ушу кыз да жоокер  
кармашта колго тїшїрїлгєн... Туткунга алынган тунгут хандын 
тукумун  эч бирин калтырбай кырып ийген Чынгыс хан бир гана 
ушу  кызга жансоога бердим деп жарыя салып, єзїнїн аялканасына 
кийрїїнї буйруган... 

Чынгыс хандын койнуна салына турган аялдарды алейне 
жерде кармаша турган, буерде аларды  бычылган кароолдор менен 
бычылган  малайлар караша турган. Аялдардын эртели кеч тамак-
ашын караган бычма малайлардын дээрлик бардыгы ханзулар эле. 
Буйруган жумушту кыўк этпей аткармай адат алардын канына 
сиўген жайы бар. Бу бычылган малайлар  дамамат  ургаачыны 
тїнкї чер жазууга даярдап, таўга жуук саалган уйдун сїтїнє 
денесин жуундуруп, колтуктары менен назик жерлерине араб 
соодагерлери апкеген жыттуу суу менен чайкап, кытай кынаасы 
менен чачтарын тїрлєнтїп, ар бир талын єрїп, жибек шайы кєйнєк 
кийгизип, бетине їлпїлдєк кездемеден жасалган бет жапкычты 
жаап, качан хан ордонун сейилканасынан апкелгиле деп буйрук 
келгенде татына  жасалган замбилге салып кулдар желкеге кєтєрїп  
жєнєшєєр эле. Бу сапар тунгуттун кызын тєєнїн ууз сїтї менен 
жуундуруп, денесине алтайдын балын сыйпап, оголе ашынган 
сулуу, ажарлуу тунгут кызын куурчактай жасап, Чынгыс хандын 
чер жазаар бєлмєсїнє алып келген. Бул чер жазаар бєлмєнїн да єз 
жол-жосуну бар эле, ургаачы бухара усталары жаўгак жыгачынан 
жасаган дарбазага келгенде кийимдерин чечип, жыпжылаўач хан 
тєшєгїнє жаткызылаар эле. Бу даар тунгуттун кызын Чынгыс 
хан чер жазаар бєлмєдє салынган кабат-кабат тєшєктє єзї кїтїп 
жатты... Чынгыс хан буга дейре ургаачыны  эзели кїткєн эмес эле, 
алар єздєрї кумар бєлмєгє кирип хандын келишин  кїтїшє турган...   
А эми тунгут кызын хан  єзї кїтїп жатты, анткендин да себеби 
бар эле, ушу кыздын сулуулугу деп, ушу кыздын ай-чырайы  деп 
бїтїндєй тунгут тукумун Чынгыс хан кырып ийген, ушу кыздын 
кучагына жетем деп кызыл кыргын чуу салды Чынгыс хан... 
Эми момунтип бийик тєшєктє, мамык тєшєктє тунгут  кызынын 
жыргалына,  лаззатына чабак атсам деп, эркектик сугалагы артып 
жатты Чынгыс хан... Бычылган малайлар кызды кире бериштеги 
бєлмєдє чечиндиришип, киндиктен жоон санга чейинки їлпїлдєк 
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кытай жибегинен  жасалган   дене жапкычты чечпей тим коюшту... 
Мындай сый кыз намысы алына элек ургаачыларга кєрсєтїлєєр 
эле. Тунгут  кызы да али ургаачы намысын купуя тутуп келаткан 
эле... Бирок ошо жибектен жасалган алжапкычтын алдына тунгут  
кызы жыланды ороп, аны белине таўып, эч кимге чет-чыбырын 
билдирбей, бу тїнгє астейдил даярданып келгенин тїк бир жан баам  
албады... Эки малай эшикти ачканда айдын їлбїрєгїндєй назик, 
жыттуу жел менен кошо чер жазаар жайга тунгут ханынын  атагы 
алыска кеткен сулуу кызы кирди... белине ороп келген жыландын 
тырнактай башын бармактары менен бекем сыга кармаган бу сулуу 
хан тєшєгїнє жылт кирип, Чынгыс ханды тескери карап жатып 
алды... Мындай ургаачынын далайынын балын  таткан Чынгыс ханга 
бу кыздын кылыгы айрыкча жакты... Колдору менен денелерин 
акырын сылап, маржандай тєгїлгєн чачтарынан жыттагылап, кулак 
алдынан єпкєндє Чынгыс хандын чокчо сакал эги кыздын мойнуна 
тагылган маржан таш шуруларга тийди... Бу маржан таш шурулар 
ага тээ абалкы эскерїїнїн элестерин козутту... Анын биринчи кєргєн 
ургаачысы да тунгуттардан эле... эмиле эркек кумары дїїлїгїп 
бараткан Чынгыс ханды эгине капыя тийип кеткен  шурулар 
кайдагы, алыскы тїндїн окуясына алып жєнєдї... «Шуруларыў кооз 
экен» – деди Чынгыс хан. Тунгут кыз бу сєзгє лам дебей жатты. Жооп 
берген да жок. Бир аздан кийин тунгут кыз їн катты... «Бу маржан 
таш шурулар апамдыкы» – деди да кєзїнєн жаш агызып, шолоктоп 
ыйлап алды... «Апамдыкы» бу сєздї Чынгыс хан ичтен кайрыды... 
Ичтен кайрыды да бир паска ой тїпкїрїнє тїшїп кетти... Чынгыс 
хандын дене кумары єчїп, аны алгачкы жолу «эркек катарына 
кошкон» тунгут аялды эстеди... Анын да мойнуна тагылган маржан 
таш шурусу бар эле... Бул окуя ушунчалык окшош кейиптенип кетти 
ага. Кыз шолоктоп, їнїн ичине катып ыйлап жатты... Чынгыс хан 
аны жаш кыздын шааниси катары кєргєн... Кыз ый аралаш сєзгє 
келди... «Сен мынчалык канкорсуў, мынчалык залимсиў... менин 
тунгуттарымдын баарын тукум курут кылдыў, аларга мынчалык 
єчїў бардай, акыркы баласына чейин кыргыдай бу эл сага эмне забын 
кылды эле?!» – кыз ый аралаш ушу сєздєрїн айтып жатты... Мындай 
кепти койнуна салынган ургаачыдан биринчи сапар угуп жаткан 
Чынгыс хан кызык абалда калды... Калды да нес болгон немедей, бу 
кыздын ыйына кулак тїрдї... «Мен сени жек кєрєм! Мен сени бїгїн 
єлтїргєнї келдим!» –  деди  кыз єз ыйын басалбай. Чынгыс хан бу 
кыздын кебин акырына дейре угайын деди. Адамга боор ооруу, боор 
тартмай деген сезими таптакыр єчїп калган Чынгыс ханга бу кыздын 
сєзї чак тїштєгї чагылгандай сезилди... Кыз денесин сїлкїлдєтє 
єксїп узакка ыйлады... анан їн-жыўсыз туруп калды... Чынгыс 
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хан эмелеки абалына єзї да тїшїнбєдї... Башкасын кой «Сен» 
деген эле сєздї укса адам башын чымчыктай жулуп алган канкор 
Чынгыс хандын эт жїрєгї эзиле тїштї... «Шуруўдун саны канча?» 
Чынгыс хан тек жай ойлонбой эле ушу суроону кызга узатты... Кыз 
суроого жооп бербей, бир аз турду да: «Отуз їч», – деди...  «Отуз 
їч...» Чынгыс хан таў кала бу санды кайталады... Экєєнїн ортосунда 
кайрадан мемиреген тынчтык єкїм сїрдї... Тунгут кызы чокчо сакал 
Чынгыс хандын чымырлуу денеси кантип эки бутунун аласына 
кирип кеткенин сезбей калды... кыз тыбырчылап, эки ача бутунун 
ортосуна бїткїл денеси менен жамыра кирген Чынгыс хандын 
каруулуу, сєєктїї денеси анын каршылыгын тоотуп койбоду... 
Чынгыс хан  ычкыры шыпырылып, ак мамык денеге эчен кандуу 
кыргын, кыл чабышта соо жери калбай кылыч мизи, найза учу 
тийип,  кадими кайыштай катуу  тырык денеси кыздын шабдалыдай 
бышып турган этин єгєдєй ыйкап кирди... тунгут кызынын эки 
санын Чынгыс хандын олбурлуу колу єйдє кєтєргєндє анын назик 
жерине ороктун учундай денеси кирип кетти... кыз канчалык 
каршылык кєрсєткєнїнє карабай, энтиккен эркектин мїчєсї «єз 
ордун» тапканда, ачуу бакырган кыз Чынгыс хандын ийинин каттуу 
тиштеп алды... Ага деле ныпым кєўїл илбеген Чынгыс хан кыздын 
ширелїї гїлїнїн їлбїрчєгїнє конгон аарыдай балын соруп кирди... 
так ушу тушта кыздын чыдамы кетип, белине ороп келген жыланды 
акырын билдирбей чечти да, бармагы менен басып келген жыландын 
тырнактай башын акырын коё берип, эки санын асманга  кєтєрїп, 
кыздын їстїндє кара терге тїшїп алкынып келген Чынгыс хандын 
кара єўгєчїнє  жыландын уулу тишин матыртты... «Мен сени, 
жек кєрєм!.. Жек кєрєм!»  Мындай окуянын болоорун кїтпєгєн 
Чынгыс хан «тыз» дедире тиш салган жыландын айбатынан коркуп 
бакырып жиберди... Ушул їндї кїтїп жаткансып сакчыдан турган 
желдеттер кирип келди... Алар жыпжылаўач  тунгут кызын чачтан 
алып сыртка сїйрєштї... жыландын уусу денесине кандай таркаган 
Чынгыс хан чалкасынан  жатып калды ордунда...  

Чынгыс хандын койнуна жылан катып, тунгуттардын кегин, єчїн  
алуудан ары тартпаган кызды эртеси эки терекке кердирип, денесин 
теў бєлдїрїп эл алдында єлїм жазасын аткаруу  тууралуу ханга айт-
канда ал кєпкє ойлонуп таптакыр кїтїїсїз  чечим чыгарган... да:  
«Тунгут  кызын алдыма алып келгиле!» –  деп буйрук берген...  Жан-
жєкєрлєрї буту-колу тєєнїн жїнїнєн эшилген жипке байланган 
тунгут кызын алып келишет, ханды єлтїрїї аракетин жасаган бу 
кызды желдеттери ур-токмокко алып денесин жанчып жибергенине 
карабастан, анын сулуу кєздєрї кайратынан жанбай дале панардай 
кїйїп, жїзїндєгї жек кєрїї сезими чачырап турду... Башына 
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кандай єлїм буйрулса да, ага каниет кылып, бирєєсїнє дейре калбай 
кырылган ата-энесинин, тунгуттардын кегин алгандай, Чынгыс 
хандын алдында єзгєчє бир жийиркенїї сезими менен чыўалып 
турду тунгут кызы... Чынгыс хан єз башынан эчен-эчен кїндєрдї 
єткєрбєдї... бирок мындай окуяны, мындай єч алууну кїткєн эмес... 
Качандыр бир убакта айткан баягы майрык кемпирдин кебин ал 
ортодо жаадынан сыдырып єттї Чынгыс хан... Анда ал ошо бетин 
тырыш торлогон майрык кемпирге: «Мен аял їчїн мушташам, аял 
їчїн согушам, керек болсо аял їчїн бїт дїйнєнї каратам!..»  деген 
эле. Андагы Темїчїндїн  бу кебин уккан майрык кемпир: «...Анда 
сен аял колдуу болуп єлєсїў!..» – деп ачуу кабарыган. Єз убагында бу 
кепке маани бербеген Чынгыс хан эсин жара басып, эми ошо кепти 
эстеди... бу кеп анын ушу тапта кєкїрєгїндєгї каканагын жарып 
кеткендей болду...  Ошону эстеди да, эркек мїнєз тунгут кызын 
кыйлага карап турду... Турган себеби, тунгут кызы алдына жыгылып 
кечирим сурап, тобо келтирип, єлїмгє ак кетет деп ойлогон... Жаалы 
кєзїнє чыгып турган кыздын тїрїн кєргєндє бу оюнан арбалды 
Чынгыс хан, эчен эркекке алмаштыргыс ургаачы алдында турганын 
сезди ... Кєпкє їўїлїп кыздан кєзїн албай карап турган Чынгыс 
хан жансыз колдорун єйдє кєтєрїп, кыска гана чечимин айтты: 
«Коё бергиле! Алдына ат, їстїнє кийим, баштыгына бир ууч кїмїш 
бергиле!» – деди. Чынгыс хандын бу сєзї, кудай бетин кєрсєтпє, 
котологон элди дуу эте толкутуп жиберди. Ар кайсы жерден нааразы 
їндєр ырбап чыкты. Жан-жєкєрлєрї да Чынгыс хандын бу туура 
эмес чечимине кабак-кашын каардуу тїйрїштї. Чынгыс хандын 
кабак-кашы менен айланган ноёндору  кынынан сууруган кылычын 
араў гана артка салып, хан оозунан чыккан сєздї эки кылышпады. 
Жылан уусунан ден соолугу алда канча оорлошо тїшкєн Чынгыс 
хан ордунан турду да, єзїн тикчие, жек кєрїї сезими менен карап 
турган тунгут кызына кеп узатты.

–  Мен кылыч менен нечен эрлердин белин сындырдым, – деди 
каардуу їн менен Чынгыс хан. – Жер бетинен душмандарды тукум 
курут кылып, жерин жексен, элин кырдым. Бирок бир да татыктуу 
душманымдын керт башын єлїмгє кыйган эмесмин, чыныгы 
жоокер єз душманын баалай билиши керек. Душманын баалай 
билген адам гана душманын жеўе  алат. Бу кыз мага аял башы менен 
татыктуу душман боло алды, єз тукуму, єз эли їчїн кек алуу, башын 
канжыгага байлоо бу да чыныгы жоокердин, татыктуу душмандын 
колунан келет. Кыз башы менен мындай жанкечтиликке барган 
адамга мен сыйдан артык, урматтан артык ызаат кєрсєтє албайм! 
Менин зыйнатым ушу болсун! Коё бергиле!.. – деди Чынгыс хан 
сєєлєт кїтїп.
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Хандын сєзїн эшитип турган эл дуу эте дагы бир ирет толкуп 
алды. Уўгу сєз улууга жарашат, эл чок баскандай ордунан ызырынып 
турду. 

– О, Теўирим, бу кылганыўыз туура эмес! – Чынгыс хандын жа-
нында турган уулу кызаўдап ийди.  

– Мен бир сєзїмї эки кайталаган адам эмесмин, уулум! – деди 
Чынгыс хан уулун теше тиктеп. Бу кепти уккандар унчукпай теске 
келди. – Андан кєрє, буну кєзї соолуп,  кєрбєй калган, таман жала-
гычтарды дарга аскыла! – деп кабагынан каар жаадырып, кыздын 
белине жылан ороп киргенин байкабай калган сакчыларды тындым 
кылгыла деген тейде каш ортосундагы ачуусун чыгарды.

Эртеси  тунгуттун  кызын  Чынгыс хан айткандай коё беришти, 
алдына ат, їстїнє кийим, баштыгына бир ууч кїмїш салып беришип 
жолго салышты,  бирок анын кай тарапка бет алып кеткенин батыш-
кабы, чыгышкабы, тїндїккєбї, тїштїккєбї эч ким билген жок... бу 
кыздын апасы мындан бир нече жыл илгери, качандыр бир убакта 
андагы боз улан  Темїчїндї «жигиттердин катарына кошконун», а 
экєє ак бєкєндїн кылындай тїнї бою суурулушуп чыкканын эч ким, 
єзїнєн башка бир да жан билген жок. Анткени араў жан Чынгыс 
хандын колунда тунгут кызы мойнунда тагынып жїргєн апасынын 
отуз їч даана маржан таш шурусу калган... 

Акыркы чер жазуу  кїсєєсї  ушинтип аяктады Чынгыс ханга...
Чынгыс хандын абалы кїндєн кїнгє оорлошо берди. Уунун кїчї 

барган сайын аны алдан тайдырып, акыры жанын жерге уруп тын-
мак болду... Оўолуп кетээрине бир тамчы їмїт калбай, кєз ирмем 
ємїр аласалуу дартка кїчїн кїндєн кїнгє алдыра берди... Айыкпа-
ган жандын артынан ар кай сєздїн башы айтылып, элди кїдїк сєз 
аралады... Бирок кайратынан жазбаган Чынгыс хандын бу абалы 
как жїрєккє кадалып, кайнап ичке толуп турса да  эч бир жанга 
билдирбей,  душманга таба кылбай,  кан кечип жїргєн аскерлердин 
шаабайын єчїрбєй дым эткен сєз да, шып эткен шек да бекем сырда 
кармалып, бу каўшар  кеўири тараган да, угулган да жок... Катуу 
сєз камчы, жылуу сєз укурук болуп турган тей эле...

Кайраттан тайып турган Чынгыс хан кїїгїмдєнгєн мунарык 
ойлордун караўгылыгында, муўдашы да ой, сырдашы да ой болуп, 
їзїлбєгєн санаасы менен єзї бетме-бет калды... Чекеси нымшып, 
кара тер басып, кылт эткен кылак ойдон єзї мойт берип чочуп 
турду... Анын артынан сая тїшкєн бир сырдуу туюм жїрєгїндє 
шишик сымал  туруп алды... бу туюмдун аяк-башы бир гана ойго 
апкелет... Єлїм менен ємїр жєнїндєгї ойлор ага акыбалы оорлогон 
сайын ачкенедей жармашты... Оюна, тїшїнє ардеке кирип, тентип 
келген жапан кыжалатчылык  жєє тумандай чулгап алды... Кечєє 
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тїшїнє асмандын бетин бербей жайнаган,  миў-миў эсеби жок сан-
кара  каргалар... отко кїйгєн ак эшектер макулук болсо да адамча  
їн салган... Ушу тїштї кєрбєй кєзїн кусур урсачы!.. Ажал ага 
ушинтип тїш аркылуу жакындай бергендей туюла берди... Ошол 
кымгуутта башындагы чалмасы кїйгєн дубана, дербиштер, кєзї 
ачыктар, тїш жоруучулар жїрєт... «Ажалыў аялдын колунан!» – 
деп айткан майрык кемпир да бу каратандай улуу селде капкаяктан 
азып-тозуп аралашып жїргєнїн кєрїп, тїшїн жамандыкка жоруй 
албай чочуган...  Акыркы кїндєрї бу кемпир да  тїшїнє кєп кирчї 
болду... Тагдырдын єкїмїн, ємїрдїн єлчємїн кара... Эми ал мээ 
эзген ойлоруна байланып, тозоктун отуна тїшїп кетчїдєй жарат-
кандын ыракымын тил учунан тиледи...Ємїр сатылса єлбєй турган 
кїчї бар эле, ороо толоо казынасы бар эле... Чынгыс хан мына бу 
азыр ємїрдїн єкчєсїз мыйзамына баш уруп турду, туулдуў- єлдїў 
бу кеп єзїн Теўирмин деп кєккє серпиген Улуу Чынгыс хандын тал-
пагын кїнгє жайып салганын бїгїн сездиби?.. Санаасы саргайып, 
убайы картайып туру ушу азыр... Анын шаштысын кетирген єлїм 
зордугу, коркунуч зордугу, кыямат зордугу как мээсине  кылыч 
болуп кадалды...

Адам ємїрїн тарашадай жанчкан, заары кїч, катылганын тїз 
кылган, ордосун бузуп кїл кылган, эчен элди каўгытып, єзєгїнє 
дейре кырып, ай-ааламга армандуу дїмєк салган  улуу Чынгыс хан 
эми єз керт башынын кєйгєйї менен алпурушуп, єлїм эмине, жашоо 
эмине, жыргал эмине, куурал эмине, тирїїлїк эмине экендигин 
тїшїнїїгє їзїлїп бараткан жашоо ирмеминин ушу аралыгында гана 
ойлоп жаткандай, бу дїйнєгє ал тїркїк болуп жаралганын да азыр 
кусурсуз жалганга чыгарып, ажалдын колуна єзїн берїїгє даярдап 
турду... кылычынан кан тамган каардуу Чынгыс хандын колунан 
эчен адамдар єлїп, жан берип башын єлїмгє урду... Азыр алдакы 
маўгырап турган кейиштїї абалына карабай  ошо баштары чыркы-
рата жулунган, ышкындай їзїлгєн адамдардын убалына їшкїрїк 
аралаш кїйїттїї ой сызгырды... алар да Чынгыс ханчылап єлїм 
эмне, ємїр эмне экендигин сезе алышты  бекен?.. Же жокпу?..Бу су-
роолор ага куру бекер келбегендей кыйнады... Кєзї жанга, кылычы 
канга тойбогон куу баш Чынгыс хандын жїрєк толтоосун томуктай 
болгон ушул учу-кыйыры жок ойлор єгєлєп турду... Аларга деле 
жашоо, ємїр бу Чынгыс ханга бу даар таттуу кєрїнгєндєй туюлган  
чыгаар... Єлїї болуп кєрдє жок, тирїї болуп санда жок Чынгыс 
ханды єзїнїн башында турган єлїм эмес, єз колунан ажал тапкан 
адамдардын ушу убал сообу, ачуу соболу кыйнады... кыйнаган себе-
би, ал кудай менен єлїмдїн актыгын унутуп бараткан экен... Ушу 
кыйнады аны... ушу аны чил учкандай селт эттирди...
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Кїндєн-кїнгє эл суроого шайы жок Чынгыс хандын ичер суусу, 
кєрєр кїнї тїгєнє берди... 

Ал ансайын  баары кєргєн тїштєй уча берди...
Жыландын заарына даары табылбады...
Бакшы Чынгыс хандын муштумдай башындагы ымшыган терди  

кєргєндє эле анын актык деми їзїлїп баратканын сезген... Кээде 
єлєсєлї кейпине жан киргендей силк этип алат да кайрадан узун 
тїштїн тїпкїрї жок аўына тїшїп кетет... Чынгыс хан бакшыдан: 
«Кєзїмї жумсам эле жакындарым турат, бу эминеси?» – деп, сура-
ган. Бакшы: «Тобо кылыўыз, тобо кылыныз!» – деп кїдїк гана кеп 
айткан. Аны да тїшїнє бербей Чынгыс хан ичинен тобо келтирип, 
ачкене ойлорго бїт кїчїн алдырып жибергендей бошошту. Эми бол-
со, кашайгыр баягы майрык кемпир о дїйнєдєн тирилип келгендей 
кєз алдында турду... Беттерин бырыш тордоп, колдору кургап калган 
дарактай жансыз шекилденди... Чынгыс хан аўкїр-мїўкїрлєр жа-
нымды ушу майрык кемпирге табыштаганбы же муштумдай жїрєгїн 
кєкїрєктєн жулуп ал деп бу жетесиз картаў  кемпирди жибергенби? 
.. Киргил тартып бараткан эс-учуна ушул тїшїнїк келип турду... 
Кемпир оозуна куюп алган сууну Чынгыс хандын бетине бїрктї да: 
«Кєзїўдї жуумуп улуу уйкуга кетпей тур, о дїйнє карай жол алаар-
дан оболу менин керээзими ук» – деди... Кемпир жїндєй їзїк-їзїк 
кылып,   же айткан дубасы эмес, окуган ибадаты эмес, сыйынган 
табериги эмес, кудум киргил айнектин ары жагында тургандай узун 
сєзїн чубады... «О, Теўирден так талашкан пендем, сенин денеў эки-
ге бєлїнїп, жаныў жасатыўан айрылганы турат... Єйдєдєн ыклас 
тїшїп, суук кабардын чеке белин тыўдап турмун, артыўан сая 
тїшкєн кара кїчтєр этиўди кузгунга чукутуп, сєєгїўдї  келемишке 
таштап берем деп, кудай урган каргыштын каарына калтырам деп 
туру... Сенин жаныў їзїлгєн саатты кїтїп турган чагы... Ушу тап 
кєзїўє жакындарыў кирди, сен аларга кайрыласыў, бирок алар се-
нин їнїўдї да, кунарсыз тїрїўдї да кєрє албайт... Жакындарыўдын 
жан безеп ыйлап жатканын кєрїп: «Мен єлдїм! Мен єлдїм!» – деп 
кайталайсыў... єлїмдїн онтотконун да, єлїмдїн сыздатканын да, 
єлїмдїн кайгысын да, єлїмдїн жан кашайткан оорусун да сезбей,  
жепжеўил абага кєтєрїлєсїў... Сен андан коркпо, сен андан безаада 
болбо, сен андан чочулаба, сен андан кайгырба, бир гана Эгеме – 
Кєк-Теўирге жалын, тобо келтир, кечирим сура!.. Алдыў да, їстїў 
да, туш-тарабыў кїїгїм жарыкка жамынат... Артыўдан коркунуч 
тїрткїлєп,  азат боюўду титиреткен калтырак сезим  басат... Сен 
андан коркпо, бу сенин кыялыўдын азгырыгы... Ыў-жыўсыз улуу 
караўгылыктан тїшїнїксїз їндєр чыгат, коркунуч туудурган 
кыйкырыктар чыгат... «Ур! Єлтїр!» деген кыйкырыктар кулак 
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тундурат...Бу тозоктун очогуна жакындап баратканыў... андан да 
коркпо... дагы эле арылай бер,  ажалдын сурагына жакындай бер... 
Ажалга эў оболу сєєгїўї бер, андан соў ал жаныўды сурайт, сєєктї 
жараткан берген, жанды да жараткан берген... бирок жанды кайра 
жараткан колуна кайтарып бербеген жан бу тїбєлїк жаралган, 
жан ємїрї чексиз... жанды жазалоого да болбойт... жанга кайра 
тєрєлїїнїн, кайра жаралуунун эшиги тїбєлїк жабылган, ал 
Кудайлардын дїйнєсїнє да, дєє-шаалардын дїйнєсїнє да киралбайт, 
ал бир гана макулуктар  дїйнєсїнє киралат, а бирок бактысыз 
рухтардын тору жайылып, алар жандын жолун тооруп, эки ачакей 
жолду кєрсєтєт, бу жолдун бирєєсїнє ак жарык тєгїлїп, ал адамдар 
дїйнєсїн кєрсєтєт, экинчиси кєк жарык, ал айбандар дїйнєсїн 
кєрсєтєт, жандын жараткандан бараар жери, тїнєк табаар жери 
адам менен айбанда... Экєєндє теў жан согот, жан адамды айбанга, 
айбанды адамга ооштурушу мїмкїн... Сенин да жаныў тїбєлїк, 
бирок жандын жазасы бар экенин унутпа, сенин жаныў да єз жазасын 
алат, ал жаза –  улуу  Чынгыс хандын жаны эчен бир кылымдар єткєн 
соў жылан чагып, жин оорусуна тушуккан адамдын кєкїрєгїнє 
барып орнойт... Жаныўдын жазасы менен тєккєн каныўдын, єзїў 
сындуу адамдарга забын апкелип, адам аттууну кырып, тукум курут 
кылганыўдын жазасын Жаныў алат, анткени жылан чагып,  бей-
жаза кетип баратам деп туйтунба, жазанын акыры жок, ал бир кїн 
болбосо, бир кїн єз артыўан калтырган тукумуўдун кєзїнєн чыгат,єз 
артыўан калтырган тукумуўдун кєєдєнїнєн чыгат... ата тектин, 
баба-бубанын эзелки кылган азаптуу ишине чебере менен кыбыра, 
артта калган тукумуў, акыркы нуркуўа дейре жооп берет!.. Жазасы 
ошолордун башына тїшєт!..Каргышы нуркуўа тїшєт!..» – деп, кєз 
алдына тартылган майрык кемпир  жан кейитип наалыган  сєздїн 
аягына чыкты. Чынгыс хан акыры кєзї жылмышып, єлїм деген 
тиришумдук аны жерге тартып турганда гана, а деле Жараткан 
алдында бир куу пенде экендигин сезди... Баягы єзї тууралуу 
Теўирге тете ойлогон ою ойрон болуп, супсуну сууп, айдакей жини 
айга чейин жеткен улуу Чынгыс хандын эрдемсине єзїн Теўирге 
теўегени акыры минтип канаты кыркылган куштай тарп этип 
жерге кулады... аны кыжаалатка сызгыра салып, жан кыйнаган 
себеп, иле  бир эле... Кантип эле дїйнєнї чаап, байлыгын жыйнап, 
эчен ургаачынын даамын татып, ширесин соргон укмуш кїндєр 
отто єчкєн чоктой  болуп кїлгє айланабы...  алтындын шыўгырын, 
кїмїштїн шуудурун, акак таштын жылтыр нурун укпай,  кулагы 
тешилип тїшєбї, кєзї кєрбєй, жарыгы єчїп калабы, сулуулардын 
тїн бою кыўкыстаган, жан козутуп жалооруган, кєєдєн жибитип 
айгыр кылган акышын, сезимдердин булагы соолуп, лаззат багында 
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чер жазбай, кумар чєйчєгї какшып, о катыгїн эми таптакыр эле 
дїйнєсї тарып эсеўгиреп  калабы?!.. Їн алышып, їн берген, эс 
алууга тїн берген, кумар їчїн кїн берген жанжыргалы єттї беле 
кайыптай?.. Чайпалган аягы тєгїлїп, тар дїйнє тєєгє чєйчєктєн 
суу бергендей Улуу Чынгыс хандын єлчєлїї ємїрїн туш-тараптан 
торуп турбайбы?.. Кишинин кєргїлїк кїнї ушубу?.. Дїйнєгє тїркїк 
кылып жаратып койсо,  не? Тїбєлїк тургузуп койсо, не?.. Адамды 
єлбєс кылып, оозуна мїрєктїн суусун тамчылатып койсо, не?.. Чачса 
да кемибеген, акса да тєгїлбєгєн, бу дїйнєдєн кїлїп єткєн, жыргал 
жылоосу кургабай жїрїп єткєн ким экен?.. О, карыккан кайран шум  
дїйнє, жалганы кєп куу дїйнє... Эми ниетти?!..  Эми аны узун уйку – 
жарым єлїк басты...  Арга да, амал да курутуп отурбайбы азыр аны... 
Чынгыс хан жумуру жерди  тїрє кыдырып, кайдан жайдан болобу, 
єлбєстїктїн шыпаасын таап келгиле деп чабарман чаптырганын 
эстеди... Кырк кїн, кырк тїн єтїп, чабармандар алыскы тоолордун 
арасында жашаган кїмїш сакал, аалам  сырын билген  Аалымды 
таап келишти... Аны жєн апкелбей буту, колун таўып, кєзїн кара 
чїпїрєк менен байлап апкелишти... Башы муштумдай, кїмїш 
сакал, жыртык кєз бу Аалымды кєргєндє Чынгыс хан текебер гана 
тєбєсїнєн карап, чабармандарын жикире тиктеп, ошончодон ушунча 
таап келген кишиўерди кара дегенчелик жактырбай тиктеген. 
Чїкєдєй Аалым Чынгыс хандын алдына бел кушуруп чєгєлєбєй,   
селейген бойдон Чынгыс ханды муздак тиктеп турду... 

– Буерге келгениўди билесиў да? –  деген каарлуу Чынгыс хан. 
– Билем... – деп жооп берген сєзгє сараў Аалым . 
– Анда, билсеў айт!? – Чынгыс хан кекээр бурк этет. – Сен билбеген 

балээ жок дейт го, бу дїйнєдє? – Чынгыс хан басым коё сїйлєдї.
– Билгенимен... билелегим кєп... – Аалым тил учунан кїўк этти.
– Мага єлбєстїн дарысын жасап бер, менин тїбєлїк жашагым 

келет, – деди Чынгыс хан айтаар кебин маалкатпай.
– Тїбєлїк жашоонун дабасы бар, а бирок дарысы жок!.. – деди 

Аалым.
– Дабасы эмне?..  – деди Чынгыс хан.
– Жашоонун маўызы... – деди Аалым. 
– Анын маўызы эмнеде?
– Адамдын адам бойдон калышында, – деди аалым.
– Ушу элеби?! – Сиркеси суу кєтєрбєй ызырына тїштї Чынгыс 

хан.
– Сенин жашооў узун болот, экинчи жашооў... – деди Аалым 

табышмактанта.
– Экинчи жашооў?.. Бу эмине  дегениў? – аўкоолоно кетти Чын-

гыс хан.
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– Экинчи жашооў... жан жашооў, сенин рухуўдун жашоосу... – 
деди  Аалым. – Сенин да  жан  жашооў  узак болот. Бирок кыркынчы 
тукумуўа барганда ал бузулат... Кыркынчы тукумуў жин оорусуна 
чалдыгат... – деп їнсїз-сєзсїз туруп калды Аалым. 

Жин ооруга?.. – Чынгыс хандын ачуусу бетине чыгып, Аалым-
дын башын чилдей жулуп салгысы келди. Бирок ал ачууга алдырып 
жибербей, бу кишинин сєзїн тишине тишин катып укту. Уккан 
себеби, бу кепти баягы тиши орсок, майрык куу кемпир да илгери 
айткан жєнї бар эле. Эми минтип, Аалым  аны сєзмє-сєз айтып берип 
жатпайбы?.. Чынгыс хан бу Аалымдын башын кырка чаптырбай, 
їстїндєгї кийимин сыйрып алып, єзїн жыпжылаўач коё берип 
жиберген. Аалымдын керемети жуксун деп, ырым катары їстїндєгї 
кийген шумубул тонун сыйрып алган. Хан ордодон дырдай жылаўач 
чыккан Аалымды кєргєндєр шылдыўдап, келекелеп, колуна кир-
ген таш болобу, кесек болобу аны урушуп, бетине жаба тїкїрїшїп, 
кабанаак иттерге айдактатып сыртка кубалашкан... Эў кызыгы ошо  
тїнї тїшїнє майрык кемпир кирип, адатынча кан какшап Чынгыс 
ханды тилдеген: « Теўир алдыўа келсе, єлбєстїн дарысын сураганыў 
эмне? Кийимин сыйрып алып, элиўе келеке кылдыртканыў, бетине 
тїкїрткєнїў, кабанаак иттерге талатканыў эмне? Эми, сен анын кар-
гышына калдыў, тукумуў куруп калгыр!» –  деп ...   Бу качанкы бир 
окуяны  элдир-селдир тунарык эстеп жаткан Чынгыс хан ушу саам 
ичинен Теўирге тобо келтирип, кечирим суранып, тїшї оўолмоюн, 
иши оўолбосун астыртан сезип, жансоога айтып  жатты...

...Жыландын заары денесине тарагандан тарап баратты...
Чынгыс хандын башына келген кара кїч, кара дубаларды, суук 

кєздєрдї  бу бєлмєдєн  кууп жаткан бакшы кариет, дем салып ол-
туруп аны чыйралтты... Бирок Чынгыс хан єзїнїн саатын санап 
калгандыгын эч кимге билдиргиси келбеди... Бу тїнї Чынгыс хан о 
дїйнє  сурактарынын жолун тазалап,  бейиштин дарбазасын ачып, 
тозок отунан дубасы менен калкалап алсын деген тейде бакшыны 
курмандыкка чалып, башын кылыч менен кайсап, акырет жолуна 
салды... 

...Ошо тїнї бакшынын башы алынды...
Бакшыны тїбєлїк сапарга узатып, алдына єзї илгертен ишен-

ген, кайда жїрсє да жанынан алыстатпаган, кай кырдаал болбосун 
їзїлїп тїшчї  ноёнун чакырды... Экєє эч бир кїбє тартпай, жалгыз 
узакка сїйлєштї... Аркы дїйнє босогосунда турган Чынгыс хан эми 
биротоло актыкка башын уруп, керээзин так ушул ноёнуна  айтты... 
Атасынын жаны їзїлїп берсе, ордонун кїлїн сапырып, хан такты-
ны алабыз деп ичинен сыр билдирбей уулдары жутунуп  турган... 
Асыресе, Чынгыс хан уулдарынан,  артында калган жакындарынан 
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бирєє жарымын минтип алдына чакырып, буга дейре мындай сыр-
дуу кептин учугун чубаган эмес эле. Єлєєр кїнїн да, кетээр кїнїн 
да астыртан сезип турса да акыркы керээзин айтканга ашыкпады... 
Болгону жєє-жалаў, куу талаа, эрме чєл, бийик-бийик дабан ашып, 
так ашып, эчен бирдей суу кечип, кыргырдай тийген жеринде сай-
сай кан агызып, дїйнєнї тїбї менен єзїнїн бийлигине караткан жер 
Кєкєсї Чынгыс хандын кашайып  тунгут кызы менен чер жаза коём 
деп ажалга баш урушу осол иш болду, аны кейиткени да, алтымыш 
тамырын сыздатканы да ушу... Улуу Чынгыс хандын актык деми 
ушинтип їзїлєт деп ким болжоптур?.. Турмушу – тутанган куурай, 
ємїрї – єчкєн от болуп турду... Кызыл майдан  чуу кыргында, ала 
майдан айгышта, айгай салган кагылышта окко учуп, найза жеп, 
канжар кєкїрєккє сайылып, жебе келип жїрєк толтоосуна тийип 
уруму жок урушта жан берсе, дїйнєнї селдей каптаган колунун 
алдында абийир болот беле, эми элинен жашырган єлїмїнїн уяты 
тунгут кызынын койнунан чыкпай калган эркектик кумарынын 
кучугушунда болуп жатпайбы? Улуу Чынгыс хан  эр єлїм, шер єлїм 
менен жан берсе, желдеттери желек тїшїрїп, аскерлери чєгєлєп, 
аялдары арманын айга дейре угузуп, кошок айтып, жан зыркырайт 
беле, уулдары  атасын жоктоп кан-какшайт беле? Єлгєндїн сыйы 
єкїрїк... Эмичи?.. Тунгут кыздын койнунан єлїгї чыгат деген не 
шерменде?.. Улууга улуу єлїм эмес, кєр єлїмдїн кыяпаты келип 
турбайбы, шор єлїмдїн  кыяпаты келип турбайбы, кор єлїмдїн 
кыяпаты келип турбайбы?.. Єлїмїн да, сєєгїн да єз элинен жа-
шырып турбайбы Чынгыс хан?.. Єлгєндї топурак суутат... Капыя 
анын эч бир жанга айтпаган, анан да эч бир жанга жарыя кылбай 
турган сыры бар эле... Ай тутулган кїнї жан берип жатканын Чын-
гыс хан астыртан билээр эле, єзїн эмес сєєгїн аўдып айбар кєздєр, 
жин-перилер, шаа мїйїз шайтандар, жез тырмак  азыткылар,  кара 
дуба кайырчылар, жадесе каркылдаган каргалар, жаман белги ап-
келген ак эшектер, отко кїйгєн дербиштер, дубана, каландарлар 
ушу тегеректе  кєзїнє кєрїнбєй самсып жїрїп алышты... Алардын 
аўдыганы улуу хандын жаны, улуу хандын жасаты, жанын тозок-
ко салып берсе, сєєгїн келемиш, курт-кумурска жесе, ушу гана ой 
аларга тынчтык бербей туру... Арстанга келемиш єлїм, шумкарга 
карга єлїм жарашпай турду... бул ойду єз башынан алаксыткысы 
келди Чынгыс хандын... Аны  маскаралап, шакаба чегип, келекелеп 
сєєгїн тытмалаганга эч кимдин чама-чаркы жетпейт!.. Эче кїндєн 
бери Чынгыс хандын жан кїйїтїндє єлїм менен тирїї каламбы 
деген їмїт теў тайлашып кєкїрєгїн эзип бїттї, єлїмї коркутса, 
їмїтї курчутуп кетет... Каран тїшкїр кїн кайда?.. Єлїм илешсе 
алып жыкмак кейпи бар, ємїрдїн жааган кыламык карын бир азга 
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болсо да узартып турууга ниет артат, аны чєл суусундай чаўкатып 
турган ємїр тууралуу ою ушу саам ага кєлєкєдєй болуп кууса качат, 
качса ээрчийт... Капкайдан келген дейдиген ойлору тїгєнїп бїтпєй 
койду аны сууга салып, отко єрттєсє да муштумдай башынан кетпей 
койду... Ємїрї жамандын єлїмї да жаманбы, анда неге куруттай 
эзген азап анын жанын алып кетпей кыйнап туру?!.. Аргасы єчкєн 
Чынгыс ханды ушу кїйїттї кылат...Ошондонбу... ноёнду алдына 
чакырганда хан ордону тегерете улуу от жактырып, Теўирге ибаадат 
кылып, курмандык чалып, жыт чыгарып жан алгыч азезилди кїбєгє 
тартпай экєє бирдей жашыруун сыр  тїйїнїн чечип алалы дешкен...

Чынгыс хан ноёнго єлїмгє баш сунуп, ичээр суусу тїгєнїп ба-
ратканын айтты...Эми момунтип єткєн кїндїн белгиси єчїп, салып 
койгон тамгасы єчїп турганда шу ноёндон жанбирге адам калбаган 
эле ага...Чынгыс хандын жїрєгїндє тїгї бар, єзїнє ак уруп кыз-
мат кылган, бу ноёндой жанберме адам жок эле ага... Непада кєзїм 
жуумулуп кетсе, сага тїк жан билбеген акыркы  аманат керээзимди 
калтырам...  Уулдарым да, аялдарым да, єзїўєн башкы эч бир жан 
билбесин, бу сєзїмдї бекем жашыруун сыр катары кармап, мен сага 
айткандын баарын   кылын кыйшайтпай аткарышыў шарт. Непада 
єлєрмїн ноёнум, єлсєм кєрїмдї кеў каз... Сенден суранарым ушу... 
«Сага жети жанбаштыкты берем, алар бири-биринен айырмаланып 
жети тїстє, эў оболу менин жаным їзїлєрї менен жети кїн, жети 
тїндєн кийин мобу ак жанбаштыкты ачасыў да, анда жазылгандын 
баарын так аткарып, эмине деп анда жазылса ошого жараша иш 
тутасыў, ноёнум. Бирок сага алдын-ала айтаарым, жетинчи кєк 
жанбаштыкта сени єз ордума хан тактыга мураскер катары калты-
раарым тууралуу сага багышталган жол-жобо  бар. Ага дейре оболу 
ак жанбаштыктагыны, андан соў экинчи сары жанбаштыктагыны, 
анан жашыл, кїрєў, кара, кызыл баштыктагы жазгандарымды 
аткарышыў лаазым. Кєзїм єтєлек туруп, хан тактымды талашкан-
дан кайра  тартпай турган уулдарыма  ишеничим калбады, ноёнум. 
Алардын жолдо жатсам кєрєєрї жок, єлїп жатсам кємєєрї жок... 
Сен мага ємїр бою ак кызмат кылып, жанымда жакын жїрдїў, 
ишенээрим да, їмїтїм да жалгыз сенсиў...» деген єлїм алдында 
жаткан Чынгыс хан...

Ай тутулаар кїн жакындап келатты...
Арадан жети кїн єтпєй,  жармашкан ажалга баш сунуп, бу 

дїйнєдєн улуу Чынгыс хан тїбєлїктїїлїктїн узак жолуна аттан-
ды... Анын єтєр дїйнєсї да, єчєр дїйнєсї да, кетер дїйнєсї да, 
келер дїйнєсї да тїбї жыртык дїйнєнїн тїбїн карай бет алды... 
кубулма тагдыр менен ким тайлашат да, ким доолашат?.. О, кайран 
тобокел тїбї – желкайык, тїшєрсїў да, желерсиў, кайгынын тїбї 
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чоў мїшкїл, тїшєрсїн да, кетерсиў...  пенденин жашоо заўы шу 
беле?.. Томуктай баштан шїй кетсе, туйгун жандын жок экен кайра 
келмеги...

Жети кїн, жети тїндєн кийин ноён Чынгыс хан  калтырып кет-
кен биринчи жанбаштыкты – ак жанбаштыкты ачты. Анда тїтїкчє 
кылып  оролгон кагаз бар эле, ноён а кагазда жазылган нускоону  эч 
бир жанга кєрсєтпєй оўдуу жер таап, таш чырактын жарыгында оку-
ду... «Ноёнум, сага Кєкє Теўир пир болсун! Кєзїм барда мен сени эў 
ишенимдїї ноёнум деп айтып келсем, эми жаным жай алып, кєзїм 
жумулуу турган ушу чакта да сага гана ишенээримди билдирем. 
Сен жети кїн, жети тїндєн кийин бу жанбаштыкты ачып ушу сага 
калтырган сєздєрдї окуп жатасыў... Эмнеге мен жерге берилбей 
жети кїн, жети тїн кармагыла дедим... Єлдї деп азан чакырган 
жин-шайтанды алаксытып, капыя єлїмдї алдап, кайра тирилемби 
деген ойдо болдум... Кантейин, єзїў кєрїп тургандай, мен дале узак 
уйкудамын... Жаным жети кїндєн кийин илегилектей канат байлап 
обого учуп кетти.  Бїгїндєн баштап сени ал ободо кайкый учуп, ме-
нин калтырган керээзимди  аткарганыўды мага жеткирип турат... 
Асмандан илегилекти кєрсєў, аны мен деп бил, мен деп туй!.. Ошо 
илегилекке удаа  сага сапарлаш болуп менин жанымдын кебездей 
болгон ак булуту сени коштоп жїрїп отурат... Аны менин жанымын 
кєз жашы деп бил... 

Ноёнум! Менин сєєгїмдї дарыя суусуна жууп, денеме бал сїйкєп, 
тєєнїн жїнїнєн  жасалган кийизге жети жолу ороп, ар орогон сайын 
ортосуна жаўгактын жалбырагын, жаўы орулган жаш бедени салгы-
ла... Жол узак, сєєгїмдї коёр жер узак... Алдыўа кырк нєкєрдї сал, 
кырк атты кош, жети тєєгє ордомдогу жети сандыкты арт, бирок а 
сандыктарды ачпагыла, анда эмне бар экендигин сен да билбешиў 
керек. Шарт ушундай... Кырк кїлїк, кырк нєкєр менен кошо, єзїў 
менен ишенген жети желдетиўди, буларга кошуп ботолуу тєєнї ал... 
Жети кїн, жети тїн жол жїргєндєн кийин  силер тоо этегиндеги жал-
гыз карт жаўгакка жетесиўер... Ошондо гана сары баштыкты ачасыў 
да... андагы жазылганды  окуп, эмне деп жазылса ошону аткарып 
жолуўду улай бересиў... Сенден суранаарым, ноёнум, мен сєєгїмдї 
арткан сен баштаган кол тайпа  качан гана  жетинчи тїндїн алгачкы  
жылдызы асмандан кєрїнгєндє, асмандагы Алтын казыктын багы-
тын карай жол тартасыўар... Жол катар  алдыўардан чыккан киши 
болобу же макулук менен  жандык болобу  бирин койбой кырып келе 
бересиўер...  Сєєгїмдї алып бараткан кєчтїн барар жерин, каерге 
токтоп, каерге барарын  бир да жан, ал гана эмес,  жапайы макулук 
да билбеши керек, ноёнум!.. Алдыда узун жол турат, аттан! Єзїўдї 
Кєкє Теўирге тапшырдым, ноёнум!..»  
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Биринчи, ак жанбаштыктагы сєз ушинтип аяктаган...
Тїн жамынып, алгачкы жылдыз асмандан кєрїнгєндє ноён арты-

нан кырк желдетти ээрчитип, жанына жети нєкєрдї алып, алдына 
кырк кїлїк, отуз тогуз  тєє, жалгыз ботолуу боз ингенди салып 
ордодон чыгып кетти... Жол катар чыккан адамбы, макулукпу же 
асманда желпип учкан кушпу бирин койбой чекеден кырып, жол 
учугун улай беришти... Ноён табиятынан кем сїйлєгєн, бир сыр-
луу тїнт мїнєз адам эле. Алдындагыларга колу менен гана жаўсап 
тїшїндїрїмїш этип, кїч келгенде корс бурк этип чолок тилге келе 
калган тїрї бар... Чынгыс хандын сєєгї кырк тєєнїн арасындагы 
ботолуу боз ингендин їстїнє бекем таўылып, ал илкий басып кол 
тайпа  башында келатты...  Улам бул жер сапыра чаўытып, узак 
жолдо чарчоо дегенди билбеген кєч їч кїн, їч тїн дегенде бетпак 
талаа эркеси шамалдан башка жїрбєгєн кыйырдан єтїп, тээ алыстан 
кєрїнє баштаган борчук тоолорго жакындай берди... так ушул 
туштан аларга бет маўдай бастырып келаткан караандар кєрїндї... 
Узактан кєрїнгєн караанды кєзї илээр замат ноён жанындагы жети 
желдети менен алдыга чыгып, кырк жигитти сєєк артылган боз ин-
генди шакектей ороп ортого аласыўар деди... Жааларын желкеден 
алып, кылычтарын кынынан сууруган ноёндун жоокерлери, карама-
каршы бет алып келаткандарга ызгыта кол салып кирейин дегенде, 
алдыда келаткан ноён оў колун єйдє серпти. Бул шашпагыла деген 
белги эле... Тоо боордоп жылып келаткан ноёндун адамдары тоо 
этектеп, ылдый келаткан караандарга аркан байлам жакын кел-
ди... Ноён бу караандарды кєрїп, денеси дїркїрєп кетти... Алдыда 
атчан, эч курал-жарагы жок, кудум тибеттиктердей кийинген кексе 
чал, артында жїзгє чамалаш кийимдери тытылган, беттерин жара 
баскан, кир чачтары бетин жаап, торлогон жїздєрї кїнгє кїйїп, 
мойнуна салынган жыгач моюнтуруктарын араў кєтєрїп, бели  
жерге ийилип, акыркы кїчї менен буттарын араў шилтеп келатты 
булар...  «Токтогула!» – деди ноён колун єйдє жаўсап. – Бу кайдан 
келаткан селсаяктар? – суроолуу кабагын тїрдї ноён. Ноёндун їнїн 
угаары менен атты кашаў бастырып, ат їстїндє куш уйку салып 
келаткан  кексе чал чоочуп кетти. Алдында айбаттуу кол турганын 
кєрїп ат їстїндє кєзї илеше кеткен уйку арасындагы чалдын дене 
бою титиреп кеткендей коркунуч сезим аралады... Моўголчого кытай 
тилин чалыштыра сїйлєгєн бу чалдын дирт эте апкаарый сїйлєгєн 
сєзїн ноён тїшїнбєдї... «Бу кайдагы тентиген немелер?.. Силер 
кимсиўер?» – ноён дагы суроо узатты. – Кимдер булар?..

– Буларбы? – ноёнго кексе чал тїшїнбєгєндєй тигиле карады.
– Мен аны сенден сурап жатам! – деди ачуусу чекесине чыга 

тїшкєн ноён.

Жанжаза

www.bizdin.kg



86

– Буларды тээ бетпак талаага алып баратам, – деди кексе чал 
кылагар кєзїн кылтыйтып. – Булардын баары каргыш ургандар...

– Каргыш ургандар!? – Ноён  тїшїнбєгєндєй кабак чыйытты. – 
Кайсы жазыгына?..

– Жазыгы чоў... убалы жоктор... Баары жин оору менен ооруйт... 
Мунусу! – алдыда келаткан бели мекир, карылыкка таяп калган киши-
ни колу менен сая кєрсєттї кексе чал. – Кудайга каршы чыккан куу 
тумшук, мобу тулум чач эркек катын, жетеси жеткен сайпана, а бу єз 
кызын зордогон, ал эми береги болсо кан ичээр, бу кылый кєзї акын, 
сїйїїдєн башканы жазбайт, мобуреки кылжыгый чоў мурун хандын 
катынына ойнош болуп алган...тигирээкиси  жалпак жерди тоголок 
деп, мээсин жеген мударис... кайсы бирин айт дейсиз,  каргыштын 
каары уруп, єз кєрїнє батпаган убалы жоктор!.. – Бетин чакалай баскан, 
кєзї чекирди жекире карап: – Бууну сурайын десеўиз, айтайын, ал 
кадимки эле киши жегич... Жол катар канды сагындым деп, мага 
шилекейи чууруп, кєбїктєнє  агып келди...

– Буларды бетпак талаага алып барып не кыласыў? – деди ноён. 
– Убалы жокторго – єлїм да жок...

Жо-жоок... Эреним, булар жер койнуна да батпайт, буларды 
єлтїргєн адам да жарыбайт...мунун бакисин кудай кешиги жок 
жараткан... Баарын  жору, кузгунга жем кылып, сєєгїн бетпак 
талаанын келемиштери менен курт-кумурскаларына салып берем. 
Билип кой, эреним, киши сєєгїн карышкыр жесе сєєгї калат, 
тїлкї мїлжїсє томпою калат, чєє жесе шыйрагы калат... Ал эми 
курт-кумурска эчтекесин калтырбайт... – Кексе  карс-карс сїйлєдї. 
– Каргыш єлїмїнєн єткєн жаза жок... 

Бу бет маўдай чыккандар менен єп-чап сєзгє арбала калган ноён 
алдыда алда канча узак жол турганын билет. Буларды бетпак талаада 
ач кїсєн єлїм кїтїп турганын арам ою сезди да, жаанын огун кор 
кылбай андан ары жїрїп берели дегенчелик болбой, кайдан-жайдан 
чайыттай тунук асманда булут пайда болду да, дыбырап жамгыр 
жаап кирди.

Сезип турам! Сезип турам!..  Силер єлїктї жерге бергени  
баратасыўар! Андан кєрє, єлїгїўєр жыттанып кеткинчекти, мага 
бергиле,  сєєгїн мїлжїп алайын! – деп мойнуна моюнтурук, бутуна 
темир чынжыр салынган,  кексе чал эми эле «киши жегич» деп айтып 
келаткан,  лапшыйган кїлпєўї жок, орсок тиш, чаап жак киши дуу 
кєтєрє кыйкырды. – Сєєктї мага бергиле, мїлжїп алайын!..

Ноёнду бу киши жегичтин опсуз кыйкырыгы кыжырын кайна-
тып, ачуусун  келтирди. Киши жегич канчалык бийик кыйкырган 
сайын, асман жыртылып, чагылган жарк деп булуттардан чакалаган 
жаан тєгїлє баштады...
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– Мага бергиле, мен жейин, таптаза мїлжїп берем!.. Таа-пп...та-
за-аа!.. – деп оозунан кєбїк бїркїп кыйкырып жатты киши жегич. 
– Таптазаа... 

Ноён бу жаан Чынгыс хандын сєєгїн акмалап,  ээрчип келаткан 
жанруху деп ичинен ой боолгоду да, желдеттерине: «Булардын бирин 
койбой, кырып салгыла!» дегендей ишарат берип, колун єйдє серпти. 
А дегенде эле керилген жаадан чыккан ок баятан бери ач кыйкырып, 
жин оорусу кармап, мээсин тээп чыккан, киши жегичке сайылды. 
Жаа огу оозунан кирип, мээ сєєгїнєн  чыкты... Чагылган огундай 
атырылган алгыр желдеттердин жаасынан керилген жебе, кєз ачып-
жумгуча булардын эч кимин койбой чылгый кырып салды...

Їч кїндєн берки жол катар алдынан жадесе  ит-куш чыкпаган 
ноёнго бу окуя кїдїк ойду калтырды. Бу адамдар кайдан чыгып, 
кайдан келатканы, кайсы эл, кайсы журт экени билинбеди. Ноён 
аз жерден чоголдукка салып, алдынан чыккандарга кєз жуумуп, 
андан ары арылай бергенде, маркум хандын айтканын эки кылып 
алмак экен...  Кєк асмандан баам салып турган Кєкє Теўир  жанру-
хун сезди...

Ноён адамдары, алдына салган кїлїктєрї, тєєлєрї менен їчїнчї 
кїнгє караган таў заарда эки боом  учу бириккен жердеги дїпїйгєн 
карт жаўгактын тїбїнє жете келишти. Карт жаўгакка жеткенде 
ноён бир азга тыным алгыла дегенчелик кылып, чай кайнам уба-
кытка  ушерде кармалды. Кармалган себеби, ал азыр эч бир жанга 
кєрсєтпєй ак баштыкты єрттєп, сары баштыктагы кагазды окумак. 
Ноён кєздєн паана жерге барып, сары баштыктагы оролгон кагаз-
ды алып чыгып, окуй баштады. «Ноёнум, сага мактоолор болсун! 
Арыбай-талыбай, карт даракка жетип келдиў. Буерге таўзаарда 
жетип келгендигиў да туура болду. Эми ошо карт жаўгактын кїн ар-
кан байлам кєтєрїлгєндєгї  кєлєкєсїнїн тїшкєн учуна карай багыт 
аласыў. Аерден чак тїшкє дейре жол басканыўарда, алдыўардан улуу 
ташкыны кїч дайра чыгат, ошо дайранын агымына каршы жээкти 
бойлоп, жарым кїндєй жїрєсїўєр, ага дейре тїн кирет, ошо тушта 
єкчєлїї жылдыз чыккан жакка карай бет аласыўар... Таўга жетпей 
эки кыр ашып, дайранын эки ажырым чатына келесиўер... Дайра 
экиге бєлїнгєн кашаттан, кайра батышты карай жол тартасыўар... 
Жїрїп-жїрїп єркєчтїї тоого туш келесиўер...ошо тоонун этегин 
бойлоп, кууш капчыгайга келесиўер... Бу капчыгайдан этият болгу-
ла, аерде єлїк жытын айттырбай сезген карт жорулардын уюгу бар. 
Алар силерге топтошуп алып кол салышы мїмкїн, ноёнум... Аерден 
кууш капчыгайдан єтїп алсаўар, жылаўач тоолорго келесиўер... 
Ошол тоонун жонундагы жайык жерге келгенде чоў тулга ташты 
кєрєсїўєр. Тулга ташка келгенде, мен сага берген їчїнчї баштыкты 
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ач, ноёнум... Эми сапарыў  итабар алыс, жолго аттан, бирок карт  
жаўгакты тїбїнє дейре кыркып, тамырын жерден жулуп, акыркы 
бутагына чейин єрттєп салгыла, ноёнум!»

Ноён катты окуп бїткєн соў, кїндїн аркан бою чыгышын кїтєт 
да, жаўгактын учу тїшкєн кєлєкєнїн багытын мерчемге алып, жел-
деттерине карт жаўгакты тїп орду менен кыркып, тамырын жулуп 
єрттєгїлє деп буйрук берет... Жаўгактын акыркы бутагына дейре 
кїйїп бїткєндєн кийин єр кєздєй жолго аттанышты... Жол арбып, 
алардын артында эки кыр, тоо дайрасынын кош ажырымы, єркєчтїї 
тоолор, кууш капчыгай калды... Капчыгайга келгенде маўдай-тескей 
кырлардагы чоў таштардын їстїнє чокчоюп конгон оголе кєп таз 
жорулардын карааны далдайып кєрїндї... Ноён нєкєрлєргє жаала-
рын камдап, качан гана жорулар аларды карай качырып киргенде 
атасыўар деп буйрук берди... кызыгы бу жорулар капчыгай бойлой 
жол тартып келаткандарга тээ бийиктен  кєз салып, ордуларында 
каткан бойдон селейип турушту... Жорулардын курсагы тоюп, 
єлїктїн жытын сезип турушса да,  бу топко качырып киришкен 
жок. Алар тээ этектеги ноёндор чекеден кырып салган, кексе чал-
дын каргыш урган адамдарынын єлїгїн сєєгїнє дейре чукуп жеп, 
канат серпкенге кєўїлї тартпай турган кез эле... Сары баштыктагы 
кагазда жазылгандай буер таз жорулардын уюгу эле... Ноёндун эсине 
али жаны їзїлє элек  Чынгыс хандын «алдыўан чыккандын баарын 
кырып, жол тартып жїрє бересиў» деген сєзї жаадына келди. Жїнї 
чаар, куйругу кучак, канаты кайкы ныксыраган жоруларды атууга 
ноёндун кєўїлї чаппай турган, бир маалда асмандан билектей ак 
илегилек кєрїнїп, «кайк-кайк» деп алды. Бу илегилек Чынгыс 
хандын жанын канатына калкалап учкан перенде эле. Ноён бу иле-
гилектин їнїн угаары менен ойлонбой туруп, желдеттерине учтуу  
таштардын їстїндє момурап конуп турган таз жоруларды аткыла деп 
буйрук берди. Жаанын огуна таш кулагандай єйдєдєн таз жорулар 
кулап жатты... Капчыгай ичи каўгырап, жорулардын баш-аягы жок  
ызы-чуусуна толуп чыкты... Акыркы жору жаа  жебеси тийип кулап 
тїшкєндє айлана тынымга  жымжырт боло калды... 

... Ноён  кїлїктєрї, тєєлєрї алдыда , кыркалакей тизилип кырк 
жигити артында, жети нєкєрї жанаша бастырып, жылаўач тоолорго 
жетип келишти... Жылаўач тоолордун жайык тєрї башталган жерде, 
баягы кагазга жазылган тулга ташты кєрдї ноён... тулга ташка жет-
кенде ноён адатынча кєз  баанек жерге барып, оболу сары баштыкты 
єрттєп, жашыл баштыктагы кагазды сууруп чыкты... «Ноёнум сага 
мактоолор болсун! Алкыштар болсун! Тулга ташка жеткенде, буерде 
кєпкє турбагыла, андан ары жол улай бергиле. Буерди тїнгє калса 
тїндєн чыкпаган коогалуу жер деп аташат, ажыдаарлар кїндїзї 
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уктап, тїндєсї кыбыр эткен жандыкты бир чайнап, бир жутуп, тїн 
жамына жортуп жїргєн жылаўач тоо ушу... Тулга таштын кїнєєс 
жагына тибеттик бурхандар чегип жазган жазуу бар, аны єзїўдєн 
башка эч ким окубасын, ошо таш жазуусун курч канжардын мизи 
менен кырып сал. Бу жазууну тибет бурхандары Теўирдин мєєрї де-
шет, мен єлсєм да менин  жаным али тирїї, демек, аалам бїткєндїн 
Кєкє Теўири єзїммїн!.. Менден єткєн Теўир жок! Менин мєєрїм 
сенин дилиўде турат, бу жалган Теўирлер єз мєєрлєрїн таш бетине 
калтырса, а мен сага окшогон адамдардын дилинде калтыргамын 
мєєрїмдї. Кимде кїч болсо, ошондо Теўирдин кудурети!.. Жалган 
Теўирдин шайтан мєєрїн єчїр, ноёнум!.. Єчїр да, кїн чыгышты 
карай жол ал, эми бир тїн, бир кїн калды жетер жериўерге. Єз 
Теўириўди сїйєєрїўдї, ага жан дилиўен берилгениўди билип турам, 
сезип турам... Кїн чыгышты карай жол ал, ноёнум!.. Таўга жуук 
єўїрїн адам чалбаган Улуу тоолорго туш келесиўер, ошо тоолор-
дун этеги жалгашкан жайыкта жалгыз тїп бийик арчаны кєрєсїў, 
ошерге келгенде жашыл баштыктагы кагазды єрттєп, кїрєў баш-
тыктагы кагазды окуйсуў... Анда эмне кылаарыў тууралуу кенен 
жазылган... Жолдон калба, ноёнум!..» Жашыл баштыктагы кагазда 
жазылгандарды ноён окуду да, койнундагы курч канжарын алып 
чыгып, тулга таштагы тамгаларды бирден кырып чыкты. Бу ташта 
эмне деп жазылганын, бу ташка эмне деген сєз тїшїрїлгєнїн  ноён 
да тїшїнбєдї... 

Таш жазууларын акыркы тамгасына чейин єчїргєн соў,  ноён 
андан ары жолун улай жєнєдї...

Кїн чыгышты бет алып, бир тїн, бир кїндєн кийин улуу тоолор-
дун эки этеги бириккен жердеги жайыкка, аердеги жалгыз бийик 
арчага келип токтошту... Эки тоонун этеги жалгашкан жерде аялдын 
тєшїндєй болгон  кош жайык бар эле. Ушу эки тєштїн как ортосунда 
жалгыз бийик арча єсїп турган... Ноён буерге келгенде кїрєў баш-
тыктагы кагазды алып чыгып, адатынча кєзгє далдоо жерди ыктап, 
андагы кагаз бетине жазылган сєздєрдї окуп жатты...

 «Ноёнум, бу кара баштыктагы кагазга кєп сєз жаздым, аны 
кунт коюп окуп, ар бир жазылган сєздї кынтыксыз аткар. Баса, 
кїрєў баштыктагы кагазды єрттєдїўбї?.. ( Бу сєздї ноён окуду да, 
чоочугандай кїрєў баракты чакмак чагып кїйгїздї.) Эми, ар бир 
сєзгє кунт коё оку, ноёнум. Силер бийик арчага келдиўер, бу арча 
эки тоонун тїбї кошулган жердин ортосунан єнїп чыккан, анын 
жашы миў жылга тете. Мына ушул жерге менин сєєгїмї бересиўер. 
Ноёнум менин сєєгїм тїбєлїккє берилїїчї жерди, ушу арчанын 
тамыры канча тереў кетсе, ошончо тереўдикте, анын тамыры канча 
жайылса ошончо  тууралыкта жерди казасыўар...Бу миў жылдык 
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арчанын тамырлары жердин топурагын жумшак, нымдуу, мен їчїн 
торко топурак. Жайды кїїгїм кирип, асмандан чолпон жылдыз 
жанганда баштап, таўкы чолпон єчкєнгє чейин казасыўар. Казып 
жатканда эч ким, бир да жан їн чыгарбай казсын, жадесе кїлїктєр 
кишенеп,  тєєлєр айкырбасын, жай казып жатканда аларды буерден 
ат чабым алыс кармагыла... казылган жайдын топурагын четине 
жыйып, ал эми  кыйылган арчага байма-бай суу чачып тургула, арча 
сєєгї катпасын, жай казылып бїткєн соў, бу сєзгє єзгєчє маани бер, 
ноёнум. Жайды тїнкї асмандан жетиген жылдыз єчє элекке дейре 
казганда, кырк жоокериўин тизме боюнча кыркынчы турганын 
курмандыкка чалып, жайдын эў тїпкїрїнє анын канын чачып, а 
кандын їстїнє кыйылган арчанын ылдыйынан эсептегенде жетинчи 
бутакты, єйдєсїнєн тємєн карай эсептегенде жетинчи бутакты кесип, 
менин арбагымы чакырып, Теўирге тобо келтирип, арчаны єрттєп 
кїлїн, жайдын эў тїбїнє кыркынчы катардагы желдеттин каны-
на чачасыўар, андан соў желдеттин сєєгїн да жогорку сый менен 
ошерге койгула, желдетке менин хан кийимими кийгизип, башын 
кїн чыгышты, бутун кїн батышты каратып койгула, а дїйнєдєгї 
суракчылар адамга  кїн чыгыш, кїн батыш тарабынан келип,  аркы 
дїйнє сурагын алат, менин аркы дїйнє сурагымды ушу желдеттин 
арбагына жїктєйбїз, сурак алам дегендерди ушу амалыбыз менен 
жазгырабыз... Желдеттин їстїнє бир кїлїк бою бийиктиктеги то-
пурак салгыла, андан соў кыйылган арчанын бутактарынан мага 
хан такты жасап, астыма, їстїмє кыйылган миў жылдык арчанын 
бутактарын салгыла, менин сєєгїмдї эч жерин койбой арча  менен 
жылчыксыз бекиткиле, мени отурган калыбымда жїзїмдї кїн ба-
тышка караткыла, тирїїмдє жетпей калган, бутум баспай калган 
батышты о дїйнєдє багынтармын. Їстїмє баягы ааламдын сырын 
билген Аалымдын  шумбул тонун кийгизгиле, аркы дїйнє  кара 
кїчтєрї Аалымдын єзїнє гана эмес, кийимине да даай алышпайт. 
Мени кємєєрдєн мурда бир колума кан сїйкєгїлє, бир колума бал 
сїйкєгїлє, менин арбагыма тобо келтирип асмандагы жетиген 
єчкєндє кєзїмє топурак таштап, андан соў жайыма топурак шиле-
гиле... Топурак тєбємє чейин толуп, боюм кєрїнбєй калганда,  тєєгє 
артып келген жети сандык алтын, каухар, акак таш, асыл зергер 
буюмдарды їстїмє чачкыла, гєр паашасы ак жылан ушу байлык-
ты коруп, менин сєєгїмєн єч алам дегендерден да, сєєгїмї казам 
дегендерден да мени коруп жатат... Ноёнум,  отуз тогуз желдетти 
казылган жайга айланта тизип, алардын ар биринин кєзїн кара 
чїпїрєк менен байлап, эми эле жылт єчкєн жетиген жылдыздар 
тарапты  карап,  арбагыма тобо тїшїргїлє, жетиген єчкєндєн кийин 
коюлган сєєктї эч бир жин перилер да табалбайт, андан ары жан-

Султан РАЕВ

www.bizdin.kg



91

рухумду чакырып, сєєгїмдєн бєлїп алгыла, качан гана алыстагы 
ат їркїп, тєє буйдасы кармап жин салганда, силердин буерге дейре 
узатып келген илегилектин їнї угулганда, менин жаным сєєгїмдєн 
ажыраганын сезесиўер, бирок аны эч ким кєрбєшї керек, ноёнум. 
Єзїў да... Жанрухумду кєккє узаткандан кийин, жети желдетиў 
менин жайыма тобо келтирип, арбагыма сїкїт салып жаткан кырк 
желдетти  бирден, тирїїлєй менин жайыма тїртє баштайт, баарын 
жайга тїртїп бїткєндєн кийин, жети желдет алардын їстїнє адам 
бойлуу топуракты таштап кємєт, аерге ылдый жакта жайылып 
жїргєн кырк кїлїктї  айдап келип, желдеттердин їстїнє таштагыла, 
кїлїктєрдї да тирїїлєй кємїп бїткєндєн кийин, жайдын їстїнє 
кулачтай болгон таштарды жер бетинен бийик кєтєрбєй кыркалакей 
тизгиле да, аны ак топурак менен жапкыла, суу да, жаан да єтпєсїн. 
Баары бїткєндєн кийин, єз колуў менен ноёнум жанагы тєєнїн 
ботосун боз ингенине кєрсєтпєй туруп, колуў менен муздап канын 
ошо жайга агыз да, анан боз ингенди буерге жетелеп кел, ал макулук 
ботосунун каны тєгїлгєнїн, кандын жытын мурдуна сиўирсин, ант-
кени буерге бир жылдан кийин єзїн ушу боз ингенди минип келип, 
менин арбагыма сыйынып кетесиў. Сєєгїм коюлган жайды кїн 
чыкканга чейин кырк тєє менен бастырып,  жайымды жер менен 
жер кылып тегиздейсиўер, бу жай ошо жерден єйдє да, ылдый да 
болбошу керек. Тєєлєр баскан сайын їстїнє суу сеп тургула. Тєєлєр 
таў аткыча, жайдын їстїн сыйда кылып тегиздейт, бир жерди миў 
баскан тєєнїн мээси айланып, кєзї караўгылаша баштаганда алар 
баары жапырт жер сая сийип салышат, бу да бир чети жакшы, ант-
кени тєєнїн сийдиги тїшкєн жерге жер сойлогон ач кїсєндєр, арс 
чычкандар, келемиштер  ийин салалбайт... Тєєлєр жерди тептегиз 
кылып тегиздегенден кийин,  жети нєкєрїў ботосун ээрчитип кел-
ген тєєдєн башкасын бирєєнї койбой,  ошол жай їстїндє жаа менен 
атып єлтїрсїн, боз ингенди єзїў бир жылдан кийин буерге минип 
келериўди билесиў. Ботосунун канын аккан жерди тєє бир жылдан 
кийин болсо да, жазбай таап алат. Жаанын огунан єлгєн тєєлєргє 
бир заматта  асмандан жору, кузгундар учуп келип этин чокуп жей 
баштайт, аларды жети желдетиў менен окчун жерде кїтїп тургула, 
качан гана тєєлєрдї сєєгїнє дейре жылтырата жеп бїткєн соў, бу 
куш жырткычтарды да бирин калтырбай кырып салып, тєєлєрдїн 
сєєгїн, жору, кузгундун тарпын бир жерге чогултуп єрттєп салгы-
ла... Ноёнум, кара баштыктагы кагазга жазылган сєз кєп болду, эми 
мунун баарын кынтыксыз аткаруу милдети мойнуўда турат. Качан 
гана бу жазылган сєздєрдїн аягына чыкканда, кызыл баштыкты 
ачып, андан аркы кылаар ишиўди билесиў, ноёнум. Теўир сени 
колдосун!..» Кара баштыктагы сєзгє ушундай чекит коюлган эле...
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...Тїн кирип, таў аткыча дейре ноён кара баштыктагы айтылган 
сєздїн баарын ийне жибине дейре аткарды... Улуу Чынгыс хан 
муздак жердин кучагына берилип, эми тїбєлїк уйкуга кире турган 
болду...

... Жай ородой казылып, итапкан топурак сыртка чыкты... Ноён 
отуз тогуз нєкєрїн казылган жайга айланта тизип, алардын кєзїн 
кара чїпїрєк менен байлатып, зикир чалган шамандын  їнї менен, 
кырааты менен о Кєкє Теўирге тобо келтирип, ботонун терисинен 
жасалган добулбасты кагып, кара терге тїшїп, барган сайын їнї 
катууланып, кыймылы кудум жер титиреткендей, буттары менен 
ныгыра басып, алка-шалка эби-сыны жок аракетке келип, шакары 
кайнаган жиндиден бетер, боюн бери таштап, ары таштап, сїкїткє 
кирген шамандай шаа адетти баштады... Улам кызыган темирдей 
арга келип, апсалата кыйкырып, жай тегеректеп турган нєкєрлєрдїн 
терисине,  терисинен єтїп  денесине, денесинен єтїп жанына, 
жанынан  єтїп жїрєгїнє  дуба салып, аларды да бакшылардан 
бетер обу-сыны жок,  олдоксон кыймылга салды... Ноён дубасы 
менен арбап, жата калып жер тыўшап, тура калып кєк тыўшап, 
булардын баарын мар жыландай арбап алды... деми-демине сыйбай, 
кєкїрєгї кєєп Теўирге рахым келтирип, кара жини кайнап чыкты... 
Ноён кєкїрєгїн жырта муштагылап,  кыйкырып жатты: « О, Кєкє 
Теўирим рахым кыл, єзїў менен бизди ала кет! Ала кет! Ала кет!» 
– деп терисине батпай жинигип турган ноёнду, береги берендери 
коштоп кетти. Алар да асманды карап, кол сунуп кудум Теўирге 
їнї жетчїдєй азалуу добуш салышып, ноёндун артынан кайталап 
атышты: – Ала кет! Ала кет! Ала кет! Ала кет!.. – деген бу їн шу 
аймакты їч кєтєрдї, кара кїчкє  ээликкен нєкєрлєр биринен сала 
бири Чынгыс хандын сєєгї коюлган тереў жайга бой таштап жатты, 
баягы ноёндун казылган жайга баарын бирден тїртїп салабыз деген 
ою таш катып, нєкєрдїн баары бой таштап, жайга жанын ыргыта 
баштады... Жайдын тереў тїпкїрїнє алар бутагынан їзїлгєн 
алмадай ыргып жатты...

Ноён кырк тєєгє жети желдети менен Чынгыс хандын сєєгї 
берилген жерди бастыртып, аерди жер менен жер кылып тегиздеди. 
Ноён асманды карады да тунжурап туруп калды, кєк мелтир асманда 
томуктай да булут, учкан куштун бир жок... Эми Чынгыс хандын 
жай алдынын эў тїбїндє курмандыкка чалынган тизме катар 
кыркынчы нєкєр, андан єйдє арчадан хантакты жасатып, кудум 
отурган калыбында Чынгыс хан, андан єйдє жери сандык алтын, 
кїмїш, кєєхар, асыл таштар катылды, бу байлыкка жер паашасы 
ак жылан келип, бир дилдесин эч кимге алдырбай, Чынгыс хандын 
сєєгїн ойготом дегендерден коруп, бу жайдан ал да байыр алат,  
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андан єйдє кырк кїлїк, андан соў Чынгыс хандын рухун чакырган 
отуз тогуз колу батты... Єнєє адам єрдєп келалбаган бу жайды актык 
урган Чынгыс хан кандай тандап, кандай жаттап алганы  бу ноёнго 
да миў сыр табышмактай туюлду... Анын жазгандарынын чекит, 
їтїрїнє дейре кынтыксыз аткарган ноён ичинен бир жеўилдеп алды 
да, боз ингенди боздотуп, аны аламандын чак тїшїндє каратып 
туруп ботосун мууздап ийди... Кутурган тєє жинигип, ооздорунан 
ак кєбїгї атып, кєзїнєн жаш кулады... Боз инген айкырык салып, 
эки єркєчїн силкилдетип, упузун шыргый буттарын тарпаўдатып, 
ээ-жаа бербей,  эмелеки жерди алдыўкы буттары менен ургулап, жин 
бїркїп, кєбїгї оозуна толуп чыкты... Айбан болсо да,  эне эле боз 
инген, эмеле кєз алдында тайрактап ойноп, тунук кєздєрї, шогураак 
мїнєзї менен боз ингенге жєлєнє калып, тайтаўдап жїргєн ботонун 
каны жерге тєгїлгєндє боз ингендин кєзїнєн макулук жашы атты... 
Боз инген тїтпєй кетти...  Ботону боздотуп туруп,  Чынгыс хандын 
сєєгї коюлган бу жайга канын агызды ноён... Жети желдет алкынган 
боз ингенди ылдый тєш єркєчкє кууган сайын, кайрадан аўкылдап 
ботосунун каны тамган жерге зыркырап келет... Боз ингендин кєз 
алдында такыраў-тескек салып, эмеле жїргєн оюнкараак ботоюн 
тыбырчылатып туруп, чилдей мууздап салса, а байкуш кантмек 
макулук жїрєгї канап кетти да... кайра кайра качырып келген 
боз ингенди желдеттер куркуйган мойнунан ылдый урчукту 
ташка байлап салышты... Кїн шакеге жакындап, табы эми сезиле 
баштаганда ноён жети нєкєргє тєєлєрдї жаа менен єлтїрє аткыла 
деген ишарат берип, кол жаўсады... Тєєлєр айкырып, биринен 
сала бири жерге бєк тїшїп кулап  жатты... Эмеле жер менен жери 
биригип жалмашып жаткан жайдын їстїнє жаадан єлгєн тєєлєрдїн 
єлїгї їйїлдї... Далдайган кебете, аўкоо мїнєз, момун  тєєлєр эми 
болсо тєрт буту  асман тээп, челектей ичтеринен шуркурап кан агып 
жатты...

Ноён нєкєрлєрїн ылдый, боз инген ташка байланган тарапка буруп 
жєнєдї... Алеки дебей,  чайыттай асмандын бетин бербеген эсеп-саны 
жок жору, кузгундардын калдайган карааны кєрїндї... бу жырткыч 
куштардын карааны  бир тирукмуш кєрїндї асмандан... Тыбыраган 
тєрт буту асман тээп, каны муздай элек тєєлєрдї жорулар чокуп жеп 
кирди... барган сайын жорулардын саны кєбєйїп, ар тараптан учуп 
келе башташты... Єлїмдїн жытын єзгєчє туйган жоруларга бу кїн 
кєктєн тїшкєндєй болду... Тїш ообой,  бу канаттуу жырткычтар 
тєєлєрдї сєєгїнє дейре жылтырата чукуп, кєпшїп курсактарын 
кєтєрє албай, асманга канат кїїлєгєндєн эринип турганда ноёндун 
нєкєрлєрї туш-тараптан жаанын огун жаандай жаадырып, акыркы 
жорунун тарпы калгыча кырып салышты... Жети нєкєр ноёндун 
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айткан кеби менен болуп, буердеги сєєк-саактын баарын бир жерге 
їйдї да, арчанын чоў бутактарын кїйгїзїп отко ыргытышты... Кєк 
тїтїн бїркїп тєє, жору, кузгундун баары кїйїп чыкты...

Cєєктєр  кїлгє айланып,  ободо бир кыйлага дейре каўырсык  
куйкум жыт турду...

Кєптєн бери жанында жїргєн кызыл баштыкты алды да, кєздєн 
далда окуй баштады... «Ноёнум!! – деп башталган эле Чынгыс хандын 
акыркы жанбаштыктагы кагазга жазылган сєзї. Ноён бу сєздї 
окуру менен кєзїнєн кантип жаш кулап кеткенин сезбей калды... 
Баягы калдайган улуу аты бар Эгеси, эми кара жердин койнунда 
жатса, Чынгыс хан деген атынан жер титиреп, шамал жїрїп, кыян 
басып, тоо кулап, кєчкї жїрїп, суу ташкындап, талаа їшкїрїп, 
деўиз толкуп,  асман жыртылып, чагылган колунда ойноп турганда, 
Чынгыс хан Чынгыс хан атка конуп турганда анын ысмы менен 
оозануу да оўой эмес эле... Ноён ушуну эстеди... Аттигиниў, дїйнєў 
тїш эми мунун баарынын бири жок, куу жалагандай жандїйнєсї 
эўгиреп бош калганын сезип турду ноён... кызыл  жанбаштыктагы 
сєздї андан ары улай окуп кетти...

«Ноёнум! Мен бу жалганды таштап, тїбєлїк дїйнєгє бет алдым. 
Сенин мен їчїн жаныўы чаап, бир айтканымы эки кылбаган 
касиетиўди билем. Эми кызыл баштыктагы сєздїн ар бирин кунт 
коё окуп, ар бир ишти дыкаттык менен аткар. Бїгїн тїн оодарып 
жолго чыгасыўар, артка кайтып баратканда алдыўан чыккандын 
бири жок, жорулардын уюгу да, жалгыз тїп жаўгак да, желпип  
учкан куш да... Сен эми жети желдетиў менен калдыў, сага берген 
шертим бар эле, хан тактымды сага мурастап, тапкан байлыгымды 
да, жыйган дїйнємдї да, топтогон сан кол аскеримди да, монголдун 
туусун сайып караткан жерлеримди да, анан калса мен кучагына 
кирбей калган ургаачыларымды да сага таштап кетип баратам...  
сенден суранаарым жылына бир жолу мїрзємє келип ыйбадат кылып 
тур, бу жакка єзїўдєн башка эч бир жан, эч бир пенде келбесин. Мен 
тынч уктайын... Эми бул каттын мындан аркы чоо-жайы мындай. 
Тїн ооп, жолго чык. Жети желдетиўден эў жан кыярыў жолго 
чыкканда артта жїрїп, жол катар бирден желеттерди єлтїрїп келе 
берсин... кайтканыўарда ар бириўдин аралыгыў ат чабым алыс 
болсун, акыркы желдетиў берегилердин кєзїн тазалап келатканын 
эч кимиси билбеши керек. Арттагы желдет бирєєсїн єлтїргєн соў, 
экинчисин мууздап келе берет... Сен алардан алдыда жєнєп, боз 
ингенди ээрчитип жїрє бер. Жети кїн, жети тїндїк жол жатат...
акыркы желдет жети кїн, жети тїн дегенде сенин артыўан улай 
келаткан нєкєрдї тындым кылышы   керек.  Экєєўєр хан ордого жети 
чакырым калганда жолугасыўар, ага дейре нєкєрїў баарынын кєзїн 

Султан РАЕВ

www.bizdin.kg



95

тазалайт... Хан ордого чукул калган жети чакырым жер шаркырап 
аккан тоо дайрасына такалат, ошол кашатта акыркы нєкєрдї кїтїп 
турасыў, экєєўєр ошол жерден жолугасыўар да,  боз ингенди жаа 
менен атып, албуутанган тоо дарыясына ыргытасыўар... Ноёнум, 
нєкєрїўє минип келген аттарыбызды да єлтїрїшїбїз керек дейсиў 
да, оболу єз атыўдын курсагына канжар матырып, мууздайсыў  
...атты  дайра кєздєй кулатасыўар... Нєкєрїў да атын єзї  єлтїрїп, 
дайрага кулатат...  Хан ордого жети чакырым калган эки дайранын 
кошулган жеринде менин рухума ибаадат келтирип,  асманда учуп 
жїргєн жаныма табынгандан кийин, арга жок ноёнум, акыркы 
нєкєрїўдї да артына канжар уруп єлтїрєсїў, антпеске айла жок. 
Менин сєєгїм жаткан жерди єзїўєн башка эч ким билбеши керек. 
Ал эми сенин эч кимге а тууралуу «лам»  деп сєз чыгарбашыўа кєзїм 
жетет... Жетинчи кїндїн таўы менен жєє жети чакырым хан ордого 
келесиў, бу маалда баары уктап жаткан кез болот... Хан ордого 
кирип, ордонун тєрїндє кєрїнє жерге илинген сабадагы кымызды 
тїбїнє дейре ичесиў... Ошо акырына дейре какшыткан сабанын 
тїбїндє кичинекей булгары, ышталган баштык бар. Ошо баштыкта 
сени мураскер катары хан кєтєргєн жарлыгым бар, жарлыкты 
алаарыў менен бїт элди ордунан тургузуп, хан ордого жыйнап менин 
жарлыгымды окуйсуў да, бийликти єз колуўа аласыў... Сенден 
суранаарым балдарыма кєп ишене бербе, аялдарымды хан ордого 
жакындатпа... Адилет хан бол, менден калган элди аман асырап ал, 
ноёнум» – деп кызыл жанбаштыктагы сєздїн аягына чыкты  ноён...

Чынгыс хандын айтканын айткан, дегенин деген кылган ноён 
эў абалы єзїнє ылым тарткан нєкєрдї кепке келтирип, кызыл 
жанбаштыкта жазылгандын єзїнє тиешелїїсїнєн башканын баарын 
айтып, койнунан бир калта дилде алып чыкты да, нєкєрдїн койнуна 
салды. Бул анын ооз жапты белгиси эле... Бу тайпа тїн ооп артка 
аттын башын бурушту... Эў алдыда ат чабым алыста ноён, андан 
ары желдеттер бири-биринен окчун жїрїп келатышты... Акыркы ат 
бастырган нєкєр жети кїн, жети тїндїк жолдо кїн сайын тїнї катар 
бирден нєкєрдїн башын алып келатты...  Акыры эки дайра кошулган 
кашатта ноён менен нєкєр жолугуп, алды менен боз ингендин кєзїн 
тазалап, андан аркысы  минип келген аттарын муздап, тентек дайрага 
ыргытты... Экєє Чынгыс хандын арбагына ибаадат кылып, табынып 
болгон соў, жєє-жалаў артка  карай жїрїп берели деген тушта ноён 
нєкєрдїн жїрєк тушуна кыска ууч канжарын мыткып алат... Ноён 
нєкєрдї да тындым кылат. Чынгыс хандын осуяты ушундай эле...

Сексеўдеп єзїнєн башка эч бир жан калбаган ноён таў атырбай 
хан ордого кирип келет... айлана али да уктап жаткандай тым-
тырс эле... Хан ордонун ичине киргенде ноёндун кєзїнє тєрдєгї 
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кєрїнє жерге илинген саба кєрїндї... Алыскы жолдон арып 
келген ноёнго сабадагы кымызды жутуп ийип, анын тїпкїрїндєгї 
буулгары баштыктагы Чынгыс хандын жарлыгын алып, бат эле 
жарыя кылсам деп турду... Ноён сабадагы кымызды дем албай 
жутуна ичип ийип, аны какшытканда колуна булгаары кичинекей 
баштык урунду... Баштыкты алды да, шаша-буша ачып жиберди... 
Так ушу саам ичи єрттєнїп, кєздєрї караўгылашып, эки бутунда 
дадил туралбай, жер кєчїп бараткансыды... Ноён жан далбаска 
тїшїп, буулгары баштыктагы эки эли кагазды алып чыкты да, анда 
жазылган сєздєрдї окуйм деп аракет жасаганда кєздєрїн бирєє  
таўгандай караўгылаша тїштї... Сабадагы кымыз ууланганын 
жаны тыбырчылап, алкымдан алган кара заар жїрєгїнїн кан 
тамырларын бирден жулуп киргенде, таноосуна аба кирбей тумчугуп 
бараткан ноён эми сезди, буттары чалыштап, алдынан жер кєчтї... 
Бирок антсе да, жаны жарылып мїрт кетээрдин алдында акыркы 
жан талпеске салып,  шапалактай кагазды ачты... Ачты да кєзї 
чанагынан чыгып кетти... Болгону алакандай бу кагазга тєрт сєз 
Чынгыс хандын єз колу менен жазылганын кєрдї... Кєзї тунарып, 
кєз нурунан кагаздагы жазуулар окулбай, кирпиги кирпигине 
жабышып, кєзїнїн курчу кетип  баратса да, кагазды тикирейе карап 
окуганга арекет жасап  жатты... Чыбырчыктап кєзїнє кагаздын 
бетиндеги алакан басым киргил кан, анан анын єлїм алдындагы 
ышкысын кызытып, карегин соолуткан сєз бар эле... Болгону 
алакандай кагазда чакмактата жазылган Чынгыс хандын тєрт сєзї 
гана бар эле... Жаны уудан їзїлїп бараткан ноён бу жазуу Чынгыс 
хандын колу менен ийреўдете жазганын жазбай тааныды. Жети 
жанбаштыктагы жазуулар да, эмелеки алакандай кагаздагы жазуу 
да Чынгыс хандын колунан чыкканын, бу жазмалар бири-биринен 
айрып алгыс экендигин кєзї чакмак атып бараткан ноён туйду... 
«Ноёнум! Ушу деп келип, ушу деп кеттим» бу кыска, тєрт сєздї 
окуганга ноён їлгїрдї да, шилби менен чапкандай мїрт жаны їзїлїп 
баратканда ал  керегени кармаганга їлгїрдї, кол тамырынан кан 
качып, оозу аўырая ачылып, чекчейген кєзї жумулбай жаны  їзїлдї 
ноёндун...  Бирок ал ичинен Чынгыс хандын айтканын ак  аткарып, 
анын алдында абийири ак экенине моюн сунуп, ак єлїмгє  баш урду... 
Ноёнго Чынгыс хандын жазып калтырган акыркы сєзї уудан да 
ачуу сезилди... «Ушу деп келип, ушу деп кеттим...» бу сєздїн  ачуу 
чындыгы эмнеде эле?.. Неге ал алакандай баракка киргил канды, ага 
али  тїшїнїксїз сєздї калтырып кетти... Бу алакандай кагаздагы 
киргил кан, Чынгыс хандын койнуна  жыланды белине байлап 
келген , тукуму курут кырылган тунгут  кыздын  кыз  белгиси, кыз  
абийири эле... Ошо тїнї Чынгыс хан кыздын ыйын, албууттанган 
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кыялын, «сени єлтїргєнї келдим» деп долуланганын ал ансайын 
жактырып, кыз кыялына кызыгы арткан эле... Чынгыс хан сопуктай 
болуп, солдоюп жаткан сулууну кєрсє, тєшєгїнїн кунун учургандай 
сезээр эле... Тунгуттун кызы ышкысын козгоп, анын жини келген 
сайын Чынгыс хандын каны дїїлїккєн, эчен ургаачы кєрїп, 
ургаачыдан ургаачы тандаган Чынгыс ханга аял аттуу бири-бирине 
айырмасы жоктой болуп баратканда, бу гїлкайырдай элмирген, 
жийде жыт тунгут кызы ошо какшып бараткан кумар сезимине гїл 
уругун сепкендей, сезим ышкысын жаадыргандай, керемет кїчтї 
ага кайрып бергендей сезилген... Чынгыс хандын аялдан сууп 
бараткан жїрєгї алка-шалка уруп, демейден башкача  єрєпкїп, ары 
жаш, ары сымбаттуу, ары чырайлуу кыздын кучагында, жанрахат  
гїлбагында калгандай болду... Кєкїрєгїнє аба батпай, ээрден 
эўкейте їлбїрєк эриндерин соро єпкєндє... ал кыздын илебинен 
кєз жаштын туздуу даамын таткан... Айжамалы келишкен тунгут 
кыздын ой-санаасы, кєкїрєгїндє Чынгыс ханга зил болуп, анын 
терисинде ага болгон  жек кєрїї сезими, жийиркенїї сезими 
батпай турду... Эриндеринен соруп, кєкїрєктєрїнєн кумарлуу 
жыттагылап, сербейген сакалдарын кулак алдынан кытыгылатып, 
белинен бекем кысып, жаш курагы кышка такап калса да, кумар 
кїчї табында турган Чынгыс хандын мээсинде,  тунгут кыздын 
терисинде кайнаган итиркей ойлорго караманча таптакыр башка, 
алейне ой турду... дембе-дем кыймылы, дегєєрсїгєн пенделик 
жапан кумары кызып турганда, эмелеки бийик ашуудан єтїп 
ылдый салып, жанкумары белинен ылдый акканда, кызуулук менен 
энтиккен Чынгыс хандын  денесине муздак жыландын дирт эткен 
уулуу тиши бырт сайылганын  да аўдоос албагандай кыймылдап 
жатты, анан чочугандай чорт бакырды... Бу денесин тыз эте чаккан  
жыландын уусунун кїчї эле... Чынгыс хан єз эркине баш ийбей 
бакырды... Тєшєктї тїрє ыргытып, колуна жылан кармаган жып-
жылаўач тунгут кызын чачтан алып койнунан ыргытты... Тїрїлгєн 
тєшєктє алакан басым киргил канды кєрдї да, эмелеки кара жинин 
карматпай, жаздык алдына катып койгон їлбїрєк кытай кагазга 
ургаачы этегинен аккан кыз белгини адатынча соордуруп алды... 
Чынгыс хан койнуна салынган кыздардын ургаачы белгисин єзгєчє 
купуя тутуп, койнуна кыз бойдон келгенинин белгиси катары 
тєшєктєгї «абийир белгисин» їлпїлдєк кытай кагазына дамаамат 
жалатып алаар эле. Бу саам да ошондой кылган...  Муну єзїнєн 
башка бир жан, жадесе койнунда тїнї бою тыбырчылыктап чыккан 
ургаачы да билчї эмес... Ага кыз белгисин алуу сан кара кол менен 
чоў шаарды алганга тетедей кєрїнєр эле... Бундай кагаздар анын 
сандыгында таўгак-таўгак болуп кеткенин эч бир пендеге билгизбей 

Чынгыс хан

www.bizdin.kg



98

келди Чынгыс хан... Эмелеки, кыска тєрт сєз жазылган барактагы 
кыз белгиси... акыркысы эле... Чынгыс ханды кїдїк ойго єрттєп,  
купуя эч кимге айтылбаган жеке башынын сыры да єзї менен кошо бу 
кашайгыр дїйнєнїн  табышмагы катары кетти... Бу тунгут ханынын 
кызы эмей эле, Темїчїндї «жигит кылганы» келген тунгут аялдын, 
кийин эсе тунгут хандын єгєй кызы, бакма кызы экендигин, бу кыз 
ошол «жигит атка конгон» тїндє тунгут аялдын жатынында кеткен 
Чынгыс хандын уругунан дїйнєгє келгендигин эч бир тирїї жан, 
Чынгыс хандан башка эч бир тирїї пенде  билгени жок. Бу да азаптуу 
дїйнєнїн азаптуу рахаты, азаптуу сыры катары Чынгыс хандын 
муштумдай жїрєгїндє томуктай уюп кете берди...    

... «Аял деп ай-ааламды чаап, аял деп ай-ааламды караткан»  
Чынгыс хандын єлїмї да ургаачы  кучагынан чыкпай калганын 
ноён да тїк билбей кетти, тїшїнбєй кетти...

Ноён  єзї менен кошо улуу Чынгыс хандын сєєгї каерге коюлуп, 
сєєгї каерде жатканы  жєнїндєгї туюк сырды да тїбєлїккє  алып 
кетти...

... Бу кїнї ай  тутулду...

Султан РАЕВ
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усТАТ

Їч аўгеМе

Табып

«…ошондо чалгыны шилтеп жиберген экенмин, алиги жылан теў 
ортосунан бєлїндї да калды. Анан: «Не болор экен?» – деп карап 
турсам, ал жылан нарыдан бир чєптїн жалбырагын тиштеп ке-
лип, куйругунун їзїлгєн жагынын кесилген жерине сїртїп туруп, 
кудум эле прицебин илчї машинадай болуп, аркасына карай сойлоп 
келди да, жанагы жерине далдап, кесилген жерлерин тийгизди эле, 
жармашып калыптыр, ой! Анан секин гана эч нерсе болбогондой 
сойлоп кете берсе болобу...  Аттиў, анан ошол чєптїн кайсы экенин 
кийин таппай калбадымбы, капырдыкы!»

Бир алпчынын тємєнкї аўгемени уккандан соў айтканы.
Єзї жєн эле жылкычы болчу. Анан эле бир кїнї табып болуп 

чыга келди. 
О былтыр бекен, же мурунку жылыбы, айтор, бир кїнї Токо 

абасы сєздєн сєз чыгып отуруп, бир кєргєн окуясын айтып бергени 
бар. Анткен менен єзї єтє эле куйма кулак. Бир нерсени укту, тїк 
унутпайт. 

Ошондо Токо абасы:
– Кудая тооба, – деп жакасын карманып атып, кебин уланткан. 

Бир жолу талаада чєп чаап жаткан элем, нарыда бир караганга жа-
нагы жапайы аарылар уя салышып, ызылдашып жатканын кєрїп 
калдым. Тим эле миў сан аары. Асел аарылардын ушундай болуп 
їймєлєшкєн уюгун учураткам, лекин, сары аарылардын мындайын 
бала болуп башыма жїн чыкканы биринчи кєрїшїм. Андан да кы-
зыгы ошол аарылар кыжылдаган уюкка бир кара чаар жыландын 
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барып, аны аарылар уюлгушуп келип чагып, а жылан болсо кайра 
кайтып жатканы эле. Таў кала чалгыны сїйєнїп карап эле туруп ка-
лыпмын. Жанагы кайткан жылан нары барып бир тїп чєпкє оролуп 
турат да, кайра жанагы аарылардын уюгуна барат. Аарылар кєптєп 
жабыла калганда кайра келип алиги чєпкє оролуп бир аз туруп, 
дагы уюкка жєнєйт. Алиги бир тїп чєптїн эрмен экени алыстан-ак 
билинип турду мага. Аерде андан башка эрмен чєп кєрїнбєйт. Анан 
їчїнчїбї, же тєртїнчї жолубу, эрменге оролуп туруп, аарыларга 
жєнєгєндє, алиги бир тїп эрменди тїбї менен чаап, башка жакка 
ыргытып салдым да: «Эми кантээр экенсиў?» – деп карап калдым. 
Адатынча алиги жылан аарылар чаккандан кийин кайра сойлоп 
жанагы мен чаап салган эрмен чєпкє келди да таппай калды. Анан 
эле кєпкє турбай шиший баштады да, башын жерге койгулап жатып 
тырп этпей калса болобу, тооба! Бир аздан соў акырын жанына барып, 
чалгы менен жыланды кыймылдатсам, дерейип єлїп калыптыр. 
Ошондон кийин эрменди алып келип їйгє коюп койчу болдум. Эми 
адам айтып болбойт да, бала-чаканы аары-паары чагып алса, дароо 
ошондон коё койсом, заматта айыгып калат… – деген эле. 

Ошол кїнї Бозбу-Атанын жайлоосуна кєчїп барышып, жаўыдан 
чатырларын тигип жатышкан. Эми кєчїп кєргєн киши билет, 
кєчїїнїн кыйынчылыгын, азабын. Дагы жылкычы болобу, чабан 
болобу, тез-тез кєчїп жїрїп кєнїп калышат да, болбосо, кєчкєндїн 
жыргалынан кууралы кєп эмеспи. Андан да буюм-теримиўин 
кєбєйїп кеткеничи. Албайын десеў, эртеў эле керек. Ошон їчїн: 
«Кембагал болсоў, кєчїп бак…» – дейт тура. Жалаў єзїў менен 
аялыў, бала-чакаларыў эмес, ат, унааларыў да чаалыгып калат го, 
чиркин. Андан да Бозбу-Атанын жайлоосунун жолу да татаал, тип-
тике эле єр келет.

Ошентип, араў барышып, анан чатырын жарым-жартылай ти-
гишип, али жїктєрїн чечип-чечише элегинде эле, нарыдагы На-
зарбектин аялы бир беш-алты жашар кызын кєтєрїп, чыркырап 
эле жетип келсе болобу.

– Ой, тынччылыкпы? Мине болду? – дешип їрпєйїшїп, жарда-
нып калышты.

– Ой, айланайындар, кайдагы тынччылык? Муногу кызымы жы-
лан чагып алды, кокуй! Тез Кербенге доктурга жеткирбесе, майып 
болуп калат го, кагылайындар! Атасы да али келе элек эле. Атыўды 
берип тур, секет болоюн… – деп, буга жалдырады. «Ой, Кербенге жет-
киче качан? Чаалыккан ат менен качан жетип барат? Анын їстїнє 
менин атым араў келди. Анан аякка барганда, кайра келе алабы? Э 
кой, болбойт…» – деп ойлоду да, атын аяганын билгизбей эле:
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– Эй, доктурга барып, убара болуп жїрєсїзбї? Кербен кайда, биз 
кайдабыз азыр. Аны мына мен айыктырам да… – деди оозун бирєє 
тырмагансып, анан ооздорун ачып карап турган балдарына кайрыл-
ды. – Баргыла да, эки-їч тїп эрмен таап келгиле!

Мында эрмен деген иттин кара капталынан эмеспи, заматта эрмен-
ди таап келе коюшту. Аны сууга чайып туруп, таштын бетине жан-
чып, жыландын уусу тарабасын деген го, тизеден ылдый чытырата 
таўган жибин чечип, кызыл ашыктын їстїндєгї жыландын тиши 
тийген эки такка жанагы жанчылган эрменди сєлї менен таўып:

– Болду алып бара бериў, шыпаасын берсе айыгып кетет, – деп 
жєнєтїп жиберди. Аял кызын кєтєрїп, єзїнїн чатырына кетти. 

Аўгыча караўгы кирди. Бїтє турган а-бу иштерин бїтїрїштї. 
Кечки тамакты шам-шум этишти. Анан чарчаган немелер эс алганы 
жата кетишти. Кайсы маал экени белгисиз, бир оокумда ойгонуп 
кетти да, анан ойго кетти. Аны чубалжыган баш-аягы жок сасык 
тумандай (жєє туманды бул жерде ушинтип аташат) сарсанаа басты. 
«Эй, – деп ойлоду ал. Мен мине иш кылып койдум, кокуй?! Жанагы 
кыз кантти? Бирде-экиде жылан чакканды дарылабасам, анан ошо 
Токо абамын айтканы деп эле… бирєєнїн чырактай кызы навыт бо-
луп калса не болот? Андан да а киши: «Аарынын уусун таратканга 
пайдаланам», – дебеди беле. «Качан жыландын уусун кайтарат деди 
эле?»  Аарылар жыланды чакканда, жылан келип, эрменге оролуп 
оўолуп атты деди эле го. Мен аны жыландын уусу менен алмаштырып 
алган турбаймынбы! Я, Кудай, шерменде кыла кєрбє! Ошо кыздын 
жанын аман кой, жараткан  Эгем!» Мындай жалынычты канча 
кайталады билбейт, улам эле жаўы санаа келе берип, їстїнєн баса 
берип, мээсин ысытып, жїрєгїн мыжыгып, жїдєтїп… акырында 
кєзї илинип кетиптир.  

Чочуп кєзїн ачса, жерге жарык тїшїп, итабар эле таў атып ка-
лыптыр. Акырын айланага кулак тїрдї. Жымжырт. Тынч. Акырын 
чатырдан чыгып, тигилердин чатыры жакты карады. Эч нерсе би-
линбейт. Єчєшїп жылкылары да ошолордун чатырынын нарысын-
да жайылып жїрєт. Айдап келиш керек. Кантип? Атты минди да, 
алардын чатырынан алыстап, оголе бир топ жерди айланып, анан 
жылкыларына жетти. Жетти да, дагы ал чатырдан жылкыларын 
алысыраак айланып  айдап жєнєйїн десе, арам єлгєн Чабдар айгыр 
жылкыларды їйрїп, тїздєп салса болобу! А-ал, атаўа аш бер, ошо-
лордун чатырынын жанынан єтмєй болду да, калды! 

 Жылкылардын артынан бир аз калып, кыжаалат болуп келе жат-
са, алигилердин чатырынан кечээги Назарбектин катыны чыгып, 
кемселин топчулабаган тейде, этек-жеўи балбактаган кєйнєгїнє 
чалынып кете жаздап, буга карап эле шашыла чуркап жєнєдї. 
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Анын анча эле долулук жайы бар экени баарыга аян болчу. «Мына, 
энеўи дал кєрє турган жерден эми кєрєсїў, «табып!» Жакаў турмак, 
тєрт абийириўен да, бетиўен да айрыласыў!..» – деп ойлогонго араў 
їлгїрдї ал. Кээде адам пендеси алдынан коркунуч бетме-бет чыга 
калганда, баарына кайыл болуп, тобокелге салып, єзїн єзї колго 
алып, ага тике карайт эмеспи! Ошонун сыўарындай ал да заматта 
кайра чыйралып, бардык нерсеге даяр болуп, «не болсо да кєрдїм» 
дегенчелик кылып, бая жалт карап алып, анан шылк этип тємєн сал-
ган башын ээрдин кашынан силке жогору кєтєрдї. Башын кєтєрдї 
да зээн салып, абайлап карап эле… Ой, шумдуктуку, артынан кечээ 
кїнкї жылан чаккан кыз да кошо секселеўдеп чуркап келатканын 
кєрдї кєздєрї! Ой, кыз соо экен! «О, Кудай! Ыраазымын, Кудай!..» 
дегенин бир билет. Кєрсє, Назарбектин аялы ага жалынып-жалбарып 
келе жаткан экен. Кєрсє, кызынын айыкканына сїйїнїп, ыраазы-
чылыгын билдиргени келе жаткан экен. Келип эле ал аттын жылоо-
сунан алып:

– Айланайын, мындан кийин атыўдан айтпай «Улукман аке» 
деп жїрєйїн. Садага болоюн, Улукман аке, їйгє жїр, – деди. А 
биздин «Улукман акебиз» болсо дендароо бойдон їйгє киргенин деле, 
дасторкон жайнаган май, каймактарды, бышылуу этти жегенин, же 
жебегенин  деле эстей албады кийин. Ой, ошондо оокат єтєбї тамак-
тан. Бир гана кызга:

– Кана, бутуўу кєрсєтчї дегени эсинде. Анан кыздын бутунда ке-
чээги шишик да, жыландын тишинин изи да жок экендиги эсинде. 
Калгандары баары тїштєй болуп калды. А тургай кечээги кызды 
кєтєрїп келген аял да, жылан чаккан кыз да, єзї эрменди эзип, аны 
кыздын бутуна таўып бергени да, баарысы єўїндє болбогон окшоду. 

 Ошондогу окуяга алигече таў. Азыр да кээде отуруп: «Же ошол 
уусу жок жылан болду бекен?» – деп да ойлонуп коёт.

сїннєт той

  Кээде ушинтип єчєшїп калат. Баары єчєшєт. Жадагалса, ушул 
кайын журтундагы той да єчєшїп, бїгїн болуп жатпайбы! Болбосо, 
ушул жалгыз кунажыны бадага кошулбай калган кїнї тойго чакы-
рышабы. Дагы жакшы кайын журту тигил эле наркы коўшу айыл-
да. Антпегенде, жалгыз кунажынды кайда коюшат эле. Бош койсо 
дейдиленип, бирєєлєрдїн огородуна кирип, ичиндеги бир аз болсо 
да айдап алган жер-жемишин канабайран кылат. Анан ал соо коёбу! 
Курсагына бешилигин тыгып алар. Же колхоздун буудайынабы, 
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жашылчасынабы тїшїп, кароолуна камалат. Анан аерден чыгарып 
кєр. Сурак бергениў канча! Андан да бедесине тїшсє, ошондо шоруў 
шорподой кайнайт. Э кайнаганы ошо да. Бедеге тойгон кара мал соо 
болмокпу, кокуй, тарс жарылып єлєт да. Андан да эч ким кєрбєсє 
арам єлєт эмеспи. Анан жат же эттен жок, же пешенедеги жалгыз 
кунажындан жок, жер сыйпалап. Байлап койсоў, ачкадан єлєт, бу 
єлєт алгыр! Анан анын убалы кимге? Булар тойдон качан келет, 
качан келсеў жок! 

 Анын айласы куруду. Аялын таштаганга такыр мїмкїн эмес. Ая-
лынын карачечекей бир тууган агасы той кылып жатса, карындашын 
калтырып єзї жалгыз ошол тойго барсынчы. Кайнагасы кучактап 
бетинен єбєр бекен? Ооба сага, єбєт. Ансыз да карындашын: «Капкай-
дагы немеге тийдиў...» – деп каарып жїргєн неме. Єзї калсачы! Ой, 
ошо да кеппи! Бир тууган кайнагасынын тоюнанбы, эч ылаажы жок.  
О анда эле балээге калбайбы! Кылдан кыйкым тапчу неме жолуккан 
сайын кекетип-мокото берип, кишинин жанын коёбу! 

Мына ушунда їйдє тестиердин жоктугу жаман мїўкїрєтїп турду аны. 
Аялы экєє нары ойлонду, бери ойлонду. Баштары ооруганча 

ойлонушту. Кєздєрїнєн жаш чыкканча ойлонушту. Ушул баш 
кошкону эки жыл болгону бир наристе бербеген кудайга да нааразы 
боло кетишти. (Ушу эки жылдын аралыгында бала берсе эле, анысы 
кунажынды карап калганга жарап кала тургансып…) Ата-энесинин 
тура турбай єлїшїп калгандарына да, жакын кїйїмдїї туугандары-
нын жоктугуна да абдан кейиди ал. Акыры ойлонуп, дагы ойлонуп-
ойлонуп жатышып… табышты!..

Атаўгєрї, табылган акыл єтє эле жєнєкєй болуп чыкпаспы. Кєрсє, 
оўой эле турбайбы! Ушунун баятан баштарына келбегенине аябай 
таў калышты. Алибетте, азыр ал акылды таап алышканына бити-
битине батпай сїйїнїштї. Бул улуу да, жєнєкєй да акыл кимисинин 
башына биринчи келе калды, эстеринен чыгарып да коюшту. Тактап 
айтканда, аны ойлогонго буямасы да келишпеди.

Кєрсє, жєн эле кыжаалат болуп жатышыптыр. Тойго бар. Той болчу 
жер тиги наркы эле жакын айылда дебедикпи. Анан ошо, кунажын-
ды жетелеп алып, жакыныраак жерге байлап кой. Анан тойго кир. 
Конок бол меймарал. Кээде чыгып карап кой. Берирээкке аркандап 
койсоў да, кичине бир тутам чєп таап алдына салып койсоў да болот, 
эгер ылаажы болсо, андай эле  эгер кєпкє отуруп калсаўар. А эми той 
кайнаганыкы болгон соў, отко киргенсибей бир аз отурулат да. 

 Дал ошондой кылышты. Аялы тапкан-тутканын, кїйєєсїнє 
кєрсєтїп да, кєрсєтпєй да дасторконуна ороп, тим эле дамбырадай 
кылып башына койду да, кїйєєсї жетелеген кунажынын айдап 
алып тойго жєнєп калышты. Кунажын  да жетекке кєнгєн немедей 
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буларды кыйнабай ак шыр басып, бат эле бир чай кайнамга жетип-
жетпей тойго жетип барышты. 

 Тойкананын эшигинде опур-топур кєп. А энди той да. Жакын-
даганда дарбазанын нары жанындагы бир тїп єрїккє кунажынды 
байлап, кїйєє бала кїтїп турган аялынын жанына келди да, аны 
баштап, эшикте тургандар менен учурашып, ошерден тосуп алган 
кайнагасы менен ысык саламдашып: «Той маарек!» айтышып, ич-
кериге киришти. Кайнагасы єзї жалпаўдап, аларды баштап, колун 
жуудуруп, тєркї сый бєлмєгє киргизгенче шашып жїрдї. Нарыдагы 
кайын жеўени єзї чакырып, бир нерсени кулагына шыбырап, анан 
їнїн катуу чыгарып: «Ой, карабайсыўбы?! Кайын сиўдиў менен кїйєє 
балаў келди. Кїтїп ал!» – деп бакылдап, ызат кєрсєтїп жатты. Кайын 
жеўеси да буту-бутуна тийбей: «Келгиле эле, келгиле», – деп, кайын 
сиўдисин єєп-жыттап жатып учурашып (мындагылар «кєрїшїп» 
дешет), саал болбогондо кїйєє баласын да єєп жибергенге аз калып, 
ушунчалык илбериўки тосту! Булар кандай єзгєрїп калганын билиш-
пей, ага акылдары жетишпей, дендароо болушуп, экєє сыйды кєрїп 
эле жатып калышты эй. «Э той кылган кишинин пейили єзгєрїп, 
ушинтип, сылык болуп калат шекилди…» – дешип ойлонуп калышты 
беркилер. Чын эле, болбосо канча жолу ушунча жакындайын дешсе да 
сыртын салышып, теўсинишпей, єздєрїнєн оолак кармап жїрїшкєн 
карындашы менен кїйєє баласын мынчалык аздектеп, алаканына 
салып калышканына жол болсун. Анан пейилдери оўолбоду деп 
кантип айтасыў. Кїйєє бала тиги чай кайнаткандарга барып кичине 
каралашайын десе деле, ага кир жугуп кала тургансып, жеўеси ме-
нен кайын агасы жолотушпай: «Кой, уят болот. Кїйєєнї пайгамбар 
сыйлаптыр» – деген. «Кїйєєсїн сыйлашпай самоор жактырып кою-
шуптур дегизип, кеп-сєзгє калтырасыў, секет» – дешип, аны сыйлуу 
жерге отургузуп жатышпайбы! 

Кыскасы, аялы менен єзїнїн тєбєлєрї кєккє жетти ушул кїнї. 
«Туугандын бары  баары бир жакшы турбайбы» деген жагымдуу ой 
кандары менен кошо айланып, жандарын жыргатып турду алардын. 

Кїйєє бала ушул сыйдан ажырап кала тургансып, ушул сый колу-
нан тїшїп сынып кала тургансып, єзїн оўтойсуз сезип, оо бир маал-
да, келген элдин аягы суюлуп калган кезде: «Аке, биз эми кайталы. 
Єзїўїз билесиз, їйдє да эч ким жок. Там-таш ээн калды эле», – деди 
тартынып туруп. Ал эми кайнагасы: «Эй, ээн калганда їйїўдє алып 
кетчї тайтуяк алтыныў жоктур. Коё туруп анан кетсеў деле болот 
да, биерди жыйнашканга жардамдашып. Єзї оўолбойт экенсиў да, 
кызыталак!..» дегендин ордуна:

– А майли, майли. Барсаўар баргыла, – деп сылык гана жооп берип 
салды кудай жалгап.
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– Ой, – деди бир маалда аялын чакырып, – булар кетебиз дешип 
жатат. Быягын караштырып, дасторконун дурустап койдуўбу? – 
деди кайнагасы.

– Ооба, – деген аялы, кайын сиўдисинин дасторконунун жумгагын 
Кош-Дєбєнїн бир дєбєсїндєй кылып кєтєрїп чыга койду.

Булар менен коштошуп, экєє эшикке чыгышты. Узатып баары 
чыгышты. Кїйєє бала єрїккє байлап, баятан бери аз-аздап чєп салып 
турган кунажынын кєздєй басып барды. Аны чечти. Жиби менен 
жетелеп жєнєдї. Баарысынын ооздору ачылды.

Кайнагасы таў калуу менен:
– Муну кайда? – дегенге араў жарады. Кїйєє бала ал суроону: 

«Бул кайдан?» – дегендей укту.
– Э, атаўдын оозун урайын, бададан кала берип, кайда коюшту 

билбей алып келе бербедимби. Эми кайрадан жетелеп кетиш керек 
бул єлєттї...  – деди кїйєє бала кайнагасына арыздангандай.

Тургандар не дээрди билишпей ооздорун мурункудан да чоў ачы-
шып туруп калышты. Кайын жеўеси бир нерсе деп бакырып жибе-
рейин деп эми оозун ачып баратканда, эри убагында байкап, жекире 
карады эле, анын да оозу ошол бойдон жабылбай туруп калды. 

Жакшы калгыла, – деди кайын сиўдиси жеўесин єєп. Жеўесинен 
їн чыкпады. Эч ким унчукпады. Бул жорукка, агасы менен 
жеўесинин заматта єзгєрє тїшкєн жоруктарына таў кала булар да 
узай беришти. 

Тойго кошкон кошумчаларды жазчу бала дептерин ачып, жездеси-
нин атынын тушуна жазылган «1 (бир) коўур кунажын» деген жазуу-
ну єчїрїшїн, же єчїрбєшїн билбей жалдырай карап туруп калды… 

 Бир гана бїгїн тою болуп аткан бала жаўы алып берген (же тойго 
кошумча кылып бирєєлєр алып келген) велоспедин тургандардын 
арасынан ойку-кайкы чаўыта айдап, жыргап  жїрдї. Анын чочогу 
бїгїн кесилиш керек эле, бирок бактына чочок кесчї уста бир жакка 
кетип бїгїн жок экен. Ал ишти уста келгенче кийинкиге калтыра 
турмак болушту. Мейли, чочогу кесилгенче ойной берсин да, чынбы?

Жолдо

  Ушул кеч кїздєн баштап, азыркы кар жааган кышка карабай 
той-томолоктун быйыл да  кїчєгєнїн айтпа! Айылдагысы аз кел-
генсип, кайын журттан кызы турмушка чыгып жаткан балдызым 
тойго чакыртып жибериптир. Ал да бир жакын жерде болсо десеў. 
Эми такси жалдап алып: «О, Чїй, кайдасыў?» – деп байбичем ме-
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нен жїрїп калдык. Чїйгє го барабыз дечи, бирок турмушка узаган 
кызынын їйлєнїї тою тиги кєлдїн Тїбїндє болот имиш. Тагыраагы 
Караколдогу кафелердин биринде єтєт дейт. Жєнєдїк. Келе жатабыз 
алда кудай менен карлуу жолдо.

 Бишкекке каттаган таксисттердин дээрлик баары дал Чычканга 
келип, ошол жерден шам-шум этишет. Биз да ошол «салтты» таш-
табай, Токтогул шаарчасынан єтїп, Чычкан капчыгайындагы бир 
ашканага токтодук. Биз эмес, шоопур токтотту. Анткени кайсы гана 
ашканага токтобо, бир порция тамак шоопурга бекер берилет эмеспи. 
Ошондуктан, шоопурга кайсы жердин тамагы жакса, тиги ичиндеги 
бизге да ошол жерден тамактанууга туура келет. Ичиндеги биз бул 
жол менен айда-жылда бир келгендиктен, кайсы ашкана кандай 
даамдуу тамак жасайт, аны кайдан билмек элек, кїн алыс каттап 
турган шоопурдан артык билбегенден кийин, ошол шоопурдун 
айтканына кєнєсїў да. Ошентип кєндїк. Ашканага кирдик. Баасы 
ай-ааламды чапчыган тамагынан бирден ичтик. Бул жерде бирин-
чи, экинчи деген болбойт. Чынында бир порциясына, єтє эле соргок 
болбосоў, жакшы эле тоёсуў. Тойдук. Турабыз деп жатканда шоо-
пурубуз столдун їстїндєгї бизден калган сєєк-саактарды, нандын 
калдыктарын бир пакетке жыйнай кетти. Ал гана турсун нарыдагы 
эми эле туруп кеткен столдун їстїндєгї тамактын калдыктарын 
да тиги баштыгына салып ала баштады. Биз баарыбыз (машинада 
алтообуз) ага таў кала карап калдык эле:

– Жолдогу байкуштарга ала барайын, – деди актанган тейде. 
Жолдогу «байкуштары» ким экенин сураган да жокпуз.

Ошентип Чычкандагы ашканадан чыгып, ийри-муйру капчыгай 
менен єр тартып жєнєп отурдук деп кой. О анчада Ала-Белге тырмы-
шып отуруп, токтоп турган КамАЗдардан башка да «Фура» дейби, 
«Фуре» дейби, айтор, койчу узундан узун, єз алын билбей биздин 
ашууларга толук жїк менен келип алып, єргє тарта албай токтоп 
калган  машиналардан буйтап єтїп, кїн батып-батпай ашуунун чо-
кусуна чыктык. Андан нары сапарыбызды улантып, айтылуу  Суу-
самыр жайлоосун  как жарган жол менен эўкейиштеп бара жаттык. 
Азыр эми баягы жай кездеги кооздук кайда. Кайда караба аппак кар. 
Тоолордун башы деле аппак, сайдын ичи деле аппак. Жайкы жашыл 
шибер, кызыл-тазыл жайлоонун гїлдєрї, апакай боз їйлєр... жок. 
Жайындагы гїлдїн жыты, арча жыты, кала берсе кымыз жыты 
аралашкан жанга жагымдуу жел, эми аркырап беттен алган, бети-
башыў эмес, ичи-койнуўа чейин кирип кетчї, ыркыраган, албуут 
катындан ашкан тажаал шамалга айланган. Нарыдагы карды уюл-
гута учуруп, бїт боюўа элеп єткєндє, єзїўдєн єзїў эле: «Ичикий!» 
– деп жибергениўди билбей да каласыў. Тиги Чычканда ичкен 
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чайыў машинада шїк отурганга мїмкїндїк бербей, сыртка чыгууга 
мажбурлап жатса, анан ал шамалдан ооз тийбегенге айлаў канча да, 
чараў канча?! Этек-жеўиўди жулмалаган кутурган иттей шамалга 
жонуўду тосуп, кийимдериўе чачыратып албаганга сак  болуп, 
ишиўди бїтїргєнчє, жєн эле тоўдуруп салбайт бекен, байкебай! Ал 
«жумушуўдан» араў бошонуп, мудааўа жетип, машинага шашыла 
кирип, ичиндегилерди «ой, тез жапчы» дегизип, шашкалактаганыўа 
карабай, машинанын салонуна муздак шамал жулуна кирип, отур-
гандардын да жїзїнєн аймалап, анткен менен негизги бєлїгї эшикти 
жапканда  сыртта кыркылып калган неме анчейин їшїтє албай єкїттє 
калгансып, анан жоошуп калып жатпайбы...

Ал эми жол-жолокей жээктеп иттер жїрєт. Бир топ ит. Жалгыздап 
жїргєнї да бар, экиден-їчтєн жїргєнї да бар.  Айласыздан кыштап 
калган жылкычы, малчы, же чабан барбы деген ой менен эки жагыўды 
элеўдей карайсыў... Антпесе бул иттер кайдан жїрєт? Жо-ок. Ээн 
калган журттардан башка, ошол иттерден башка жан кєрїнбєйт. 
Алар да шамалга сыртын салат. Анткенде соккон ырайымсыз шамал 
жїндєрїн тескери сапырат. Кєздєрї жолдон єткєн машиналарда... 

– Бул кайдагы немелер? – деп шоопурдан сурап жибердим чыдабай.
– А булар ошол журтта калган иттер, – деди шоопур.
– Кандай журтта калган? Булардын ээлери кайда?
– Алар кєчїп кетишкен да...
– Кой, э, кантип таштап кетишет? 
– Ушинтип эле... Жылда боло жїрчї жорук. Жайында мал кай-

тартып, короо кайтартып, анан бул жерден кєчїшкєндє ашыкча жїк 
дешеби, таштап кете беришет.

– Акмактар го!?
– Ай, анысын билбейм, – деп жылмайып койду шоопур.
Баарыбыз машинанын терезесинен аларга боору ооруй карадык. А 

иттер болсо, ары-бери єткєн машиналарга тумшуктарын созо карап 
калып жатышты.

Акыры бир мерчемдїї жерге келгенде шоопур машинасын ток-
тотту да, баягы ашканадан алган сєєк-саактары бар пакетин ала 
баштады. Ошол кезде машинанын жанына эки ит жетип келди. 
Шоопур эшикке чыкты. Суукка карабай кызыккан мен да чык-
тым. Тигилердин бири кара, экинчиси сары ит экен. Карасынын 
кєздєрїнїн їстїндє  эки ак чекити бар. Аны єз аты менен дешип, 
биз жакта атын Тєрткєз деп коюшчу эле. Алар шоопурга  эзелки 
таанышындай, а тургай бир боорундай жалдырай карашып, куй-
руктарын шыйпаўдатышып, боортоктой калышып, кайра турушуп 
ызаат кєрсєтїшїп, эркелеп  жатышты. Бирок єтє жакын келишкен 
жок. Балким, токтогон эле адамдардын баары аларга жылуу мамиле 
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кыла бербегенинен жалкып калышкан жайы бар окшойт.  Жолбун 
ит эмес бири-бирин аш менен эмес, таш менен «сыйлаган» адамда-
рыбыз толтура эмеспи!.. 

Тиги Тєрткєздїн кєзї куду эле адамдыкындай сезилип кетти мага. 
Ал кєздєрдє кайгы да, їмїт да, жашоого болгон кайраттуулук да 
бар окш оду. Наркы  сарысы Тєрткєздїн артында туруп, куйругун 
шыйпаўдатканы менен кєздєрї кєп да тике карабайт экен. Аўгыча, 
биздин шоопур баштыктын оозун ачып, акырын жолдун четиндеги 
кардын їстїнє  койду. Мен: «Мына азыр тамаша башталат... Тиги 
пакеттегини кызганышып, кєбїрєєк їлїш алыш їчїн эки ит бири-
бири менен єлбєгєн жерде калып, талашты башташат...», – деп 
кїттїм эле андай болбоду. Кудая тооба, баарыдан да кызыгы Тєрткєз  
сарысын карап койду эле, ал шып эте алдыга єтїп, пакетти тєкпєй, 
оозунан капшыра тиштеп, нарыга жєнєсє болобу! Андан соў Тєрткєз 
бизди акылдуу кєздєрї менен бир карап алды да, тигинин артынан 
тїштї. Мен оозумду ачкан бойдон таў калып кала бердим. 

– Кеттикпи? – деди шоопур, аўкайган мени эсиме келтирип.
– Ооба, кеттик... – дедим мен машина жакка басып. «Эх, муну 

билгенде тиги ашканадан эки порция эле тамак алып алсак болмок 
экен... – дедим ойго батып. – Кєп болсо їч жїз сом болот эле да...  
Байкуштар...»  

Машинанын ичинен чыкпай терезесинен байкап отурушкан тиги 
сапарлаштар не ойдо калды билбейм. Жол бою бирибиз да бул боюнча 
лам деп ооз ачкан жокпуз...

Кантсе да кайра келе жатканда атайын ушулар їчїн Бишкектен-
би, же жолдогу дїкєндєрдєнбї бир нерсе алып келишим керек экен 
деп бекип бараттым. Эсимден чыкпаса экен. Ай ким билет. Кээде 
бир нерсеге убагында боор оорумуш болгонубуз менен бат эле унутуп 
калмай адатыбыз бар адам элек, бу  сапар андай болбосо экен! 

Алпчы – ашкере калпычы, тїштїк диалектиси.

Їч аўгеме
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аДабий ТарыХка 
акыйкаТ кеп калСын

Редакциядан: Котормочу А.Жакыпбековдун чыгармачылык 
єнєрканасына кошо турган бул интервьюну єз кезегинде Чолпон 
ЖолДошевА уюштурган экен. Ал єз мезгилинде єтє популярдуу 
гезит – «Кыргызстан маданиятына» жарыяланган (18-август, 
1993-ж.) Арийне, адабият илиминде бул урунттуу жагдай айт-
матов изилдєє илимине чымындай їйїлгєн адабиятчылардын, 
илимпоздордун кєўїл сыртында келатыр. Ошол олуттуу маселени 
окурман эсине салып коюуну эп кєрдїк.

А.Жакыпбеков кыргыз окурмандарына кадыресе таанымал 
жазуучу. Бирок Чыўгыз Айтматовдун бир топ чыгармаларын 
кыргызчалатканы кєпчїлїккє анчалык дайын эместей. Сєз ошол 
тууралуу болсун. Алгачкы котормолору – Ч.Айтматовдун атактуу 
«Гїлсараты» менен «Ак кемеси», анан «Эрте келген турналар». Бул 
повесттер кыргыз тилинде єзїнчє жыйнак болуп 1978-жылы чык-
кан. Кийин Ч.Айтматовдун «Делбирим» деген жыйнагы чыкты. Ага 
А.Жакыпбеков которгон ошол «Делбирим», «Деўиз бойлой жорткон 
ала дєбєт», «Ботокєз булак», «Кызыл алма» повесттери жана «Фуд-
зиямада – кадыр тїн» драмасы кирген. «Делбирим» жыйнагына 
кирген чыгармалардын «кыргызча котормосу...» деген сєзї бар, 
бирок ким которгону (А.Жакыпбеков) мында да кєрсєтїлгєн эмес. 
Ч.Айтматовдун їч томдук чыгармалар жыйнагына (Фрунзе, 1982 – 
1983) кирген котормолорго да А.Жакыпбековдун аты аталган эмес. 
Бул їч томдукка Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир кїн» романы 
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да кирген, аны да А.Жакыпбеков которгон, бирок анда да котормо-
чу кєрсєтїлбєйт. 1988-жылы «Адабият» басмасы Ч.Айтматовдун 
экинчи романы «Кыяматты» єзїнчє китеп кылып чыгарды. Мына 
ушул китептин этегинде гана «Которгондор Ашым Жакыпбеков (I, II 
бєлїм), Аман Токтогулов (III бєлїм) деген кєрсєтмє жїрєт. Бу роман 
текстинин этегине берилгенинде кандай сыр бар?

Чыўгыз Айтматовдун табериктей чыгармаларын кыргыз окур-
мандарына жеткирїї їчїн Ашым Жакыпбеков жыйырма жыл 
чамасында эмгектенип келатат. Анын атын атактуу жазуучу-
нун кєлєкєсїндє кємїскє калтырбай, таланттуу котормолоруна 
тиешелїї баа берип, чыгармачылык тажрыйбасын изилдєєгє мезгил 
алда качан жетпедиби.

– Кыргыз окурмандарына сиз Ч.Айтматовдун орусча жазыл-
ган чыгармаларынын кыргызча туруктуу котормочусу катары 
белгилїїсїз. 60-жылдардын ортосунан кийин Ч.Айтматовдун 
тїздєн-тїз орусча жазып келаткан чыгармаларынын бардыгын дэ-
эрлик сиз которуп келатасыз. Ошондуктан табийгы суроо туулат:  
– Ч.Айтматовдун чыгармачылыгы менен болгон байланышыўыз 
кандайча башталган? Деги єзїўїздїн котормочулук ишиўиздин 
башаты кайдан?

– Чыўгыз Айтматов мага чыгармачылыгы менен гана эмес, айыл-
даштыгы, агалык ымаласы менен да жакын. Мен дагы атактуу жазуучу-
буз туулган Шекер айылынан болом. Ч.Айтматов чыгармаларынын 
драматургиясын, философиясын, темалык проблемасын єз башында 
бышырардан мурда, менин байкоомдо, турмуштук тїрткїсїн турмуш 
чындыгынын фактысынан, кээде конкрет кишилерден же окуя-
лардан алат. Ошол їчїн чыгармаларынын кєбїндє мен єзїбїздїн 
эле Шекердин кишилеринин кейп-кебетесин, сїйлєє ыгын, атїгїл 
диалекттик єзгєчєлїгїн, же болбосо мен єзїм бала чагымда кєргєн-
уккан окуялардын илебин кєрїп-угуп, туюп турамын.

Ч.Айтматовдун алгачкы чыгармалары «Жамийла», «Бетме-бет», 
«Саманчынын жолу» ж.б. єз колунан кыргызча чыгып, жалпы кыргыз 
турмушунун чындыгын чагылдырып, ошону менен бирге, балким, анча 
сезиле бербеген, бирок мага белгилїї Шекер турмушунун чындыгы, 
анын ызгаары да, жылуулугу да айрыкча байкалган. 60-жылдардын 
ортосунда «Гїлсарат» орус тилинде чыкты. Бїт Союз окурмандары 
кызыгып окуду, бирок орус тилин билбеген кыргыз окурмандарынын 
катмарына жетпей турду. Эсиўиздедир, ошол жылдарда «Советтик 
Кыргызстан» гезитинин эки-їч санына, «Танабайдын келиши» деген ат 
менен беле, їзїндї жарыяланды. Баарыбыз їзїлє тїшїп окудук. Анда 
автор ошол эле чыгарманы жаўыдан, башкача жагынан баштаптыр. 
Анысы таў калыштуу эмес: жазуучу бир чыгармасын эки тилде эки 
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жолу жазганда толкундоонун жетеги кїчтїї болот, жаўы багытка алып 
кетиши ыктымал. Ага биз таў калган жокпуз, бїт Союзда дїў болуп 
жаткан чыгарманын кыргызча эртерээк чыгышын гана кїттїк. Атїгїл 
жазуучулар арасында колу тийбесе бизге бербейби, которуп салат элек 
деген кызыгыштуу сєздєр да болду.

Ошондой кїндєрдїн биринде Чыўгыз ага мени чакырып калды:
– Кыргызча кайра жазып чыгууга колум тийбей жатыры. Бирок 

окурмандар єз учурунда окуп калышса жакшы болор эле. Кыргызга 
жеткирїї жагын сен єз колуўа албайсыўбы, – деди.

Мен єзїм да бїйрїм кызып жїргєм. Экинчиден, аганын сєзї буй-
рук. Макул болдум.

Анда Чыке дагы айтты:
– Єзїў билесиў, – деп, – Гїлсары аттын тагдырын, Керимбек 

агасынын ж. б. шекерликтердин тагдыр-мїнєздєрїн кеп кылып 
калды, алардын мїнєздєрїндєгї, же кейп-кебетелериндеги же дагы 
бир окуялардын майда илинчектери тїрткї болгонун айтып отурду. 
Анан мындай деп кошумчалады:

Котормочулук да єзїнчє чыгармачылык, андыктан сен, бирин-
чиден, кысынбай эркин котор, керек жерин сїйлєшїп тургунуў, 
экинчиден, аны биз макулдашылган дейбизби, орусча айтканда «ав-
торизованный» деп беребиз. Сенин котормочулук укугуў сакталат...

Мен бу сєздєрїн магнитофонго жазып алган эмесмин, бирок 
мааниси дал ушундай болуучу, кай бир сєздєр єзгєрсє єзгєргєндїр, 
маўызы ушундай.

Кийин эле мен аталбас болуп калдым. Оболу ал кишиден ыйбаа 
кылып, унчукпай жїрдїм. Бирок Чыкеў аны билмек турсун, ойлон-
боптур. Кєрсє, быякта алдыртан жыбылжып, жууркан астындагы са-
сык жыттай саясат жїргїзгєндєр бар экен. Баары эле Ч.Айтматовду 
аарылардай айлана-тегерек учуп жабалактап, кошоматты кош айтып 
жїрїшкєндєр. Бул «арамдык» айрыкча Ч.Айтматовдун їч томдугу 
кыргызча жарык кєргєндє ачык билинди.

Кеўешбек Асаналиев деген атактуу окумуштуубуз, адабиятчы-
сынчыбыз бар эмеспи. Єзї жакшы киши го. Їч томдуктун ред-
коллегиясы тїзїлгєн, анда тєрт-беш киши барбыз. Баш редактору 
К.Асаналиев болгон. Їч томдуктун ар бир китебинин титул бетине 
тїкїнчє чыгармаларды кыргызчага которгон деп, менин аты-жєнїм 
жазылган. Чыўгыз Айтматовдун ансыз да бийик наамын «коргогон» 
К. Асаналиев басмага барып, менин дайнымды таптакыр жоготуптур. 
Мен кечигип билип калдым, китеп басууга тїшїп кетиптир. Куру 
кошомат менен башка бирєєнїн адабий тагдырына доо кетирїї деген 
ошондой болгон.

Адабий тарыхка акыйкат кеп салсын
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Болбосо Ч.Айтматовдун мен которгон чыгармаларынын дээрлик 
бардыгы оболу «Ала-Тоо» журналына басылып турду. Анда автор 
єзї айткандай болуп, этегинде «автор менен макулдашылган» ко-
тормо деген жазуу бар. Китеп чыкканда эле «кїзєтчї» жаздырбай 
коёт. Котормо да иш, анын да мээнет акысы болот. Ал тууралуу кээ 
бирєєлєр ушактагандай мен Чыкеге эч сєз тийгизе албаймын. Ант-
кени алиги їч томдук чыгып жатканда дагы да болсо, Чыкеў єзї 
чакырып алып, кайсы чыгармалары менин котормомдо чыкканын 
тизмелеп жазып, кол коюп берген кагазы азыр да басманын план-
бух. архивинде жатат. Ал болбосо мага кантип тєлємєк.

Сиз єзїўїздїн башында бул интервью котормочулук єнєрканаўы 
изилдєє боюнча жетилген иштин башы дегендей айтпадыўызбы. 
Ушундан-улам ойго келет: академияданбы, университеттенби, жаш 
илимпоздор сурап калган учурлары болду Ч.Айтматовдун тили боюн-
ча илимий иш жазуу керектигин айтышып. Мен айттым: жазуучунун 
єзї кыргызча жазгандары бештен белгилїї, ал эми котормо жагын, 
б.а., котормонун тили тууралуу кимдики деп изилдейсиўер, аны 
тарых чечсин, шашсаўар К.Асаналиевден сурап алгыла.

Жыйырма жылдай чыгармачылык ємїр сарп болду. Ага мен 
кейибейм. Ч.Айтматовдун чыгармаларын которуу мага чыгарма-
чылык кєп байлык берди. Болгондо же котормодо айтылбаса, же єз 
чыгармаларыў жазылбай токтоп калса, ич кїйєт.

Буларды айтпай эле жїргєм, бирок адабият тарыхында, айрыкча 
Чыўгыз Айтматовдун улуу иштериндеги менин кичинекей їлїшїм 
кєз жаздымда калса адилеттик болбос.

– Сиздин оюўузда котормолоруўуздун кайсыларын эў мыкты 
деп эсептейсиз?

– Мен мурда деле которуп келгем. М.Ю.Лермонтовдун «Биздин 
замандын уулу» деген романын которгом, ал басмадан эки жолу 
чыкты. Начар болсо антишпейт эле го дейм. С.Цвейгдин «Бейтааныш 
аялдын каты» деген ат менен бир топ аўгемелерин бир жыйнак кы-
лып которгом. Ал котормо элге аябай тез тарап кетти. Кийин басма 
кайра чыгаралы дегенде єзїм бирин таппай калдым. А.П.Чеховдун, 
А.М.Горькийдин пьесаларын которгом, алар театрларга коюлуп єттї.

Ал эми Ч.Айтматовдун чыгармаларын которууга келгенде, 
«Гїлсарат» менен «Ак кемени» ырдап-жыргап эле котордум. Жана 
айтпадымбы, Ч.Айтматов айылдын колоритин укмуш берет, баягы эле 
тааныш кишилердин арасында, баягы эле тааныш окуялардын ичинде 
жїргєндєй болосуў. Ошондо да мени аябай кыйнаган, бирок эў мыкты 
чыккан котормо «Деўиз бойлой жорткон ала дєбєт» сезилет.

Баштай албай кыйналып 1,5–2 айдай жїрдїм. Тартып турат, би-
рок кол барбайт. Жїрєксїнгєндєн эмес, єтє эле аялуу. Бир баштап на-
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тура стилге тїшїп алсаў, анан оўдоо кыйын, кайра баштап которгуў 
келбей кєўїл кайт болуп калышы мїмкїн. Экинчиден, мурдагы 
чыгармаларында сїрєттєлгєн турмуш єзїбїздїн кыргыздыкы болсо, 
бу жолу алыскы бир нивхи деген деўиз элинин турмуш-тагдырына 
багышталган. Ырас, алыс-жуук эки элдин ыйман, максат, келечек, 
жашоо їчїн кїрєш проблемалары акыр тїбї барып жалпы адамзат-
тын баарыга теў проблемасына – ємїр жана єлїм, жакшылык жана 
жамандык єўдїї тїпкїлїктїї маселелерге такалат. Мени кыйнаган 
жана ишке киришїїгє шаштырып дегдеткени – повесттин бєтєнчє 
трагедиялуу лиризми, прозанын татаал формасы менен поэзиянын 
жїрєк тызылдаткан ритмикасы – ушул сапаттарын кыргызча бузбай 
жеткирїї болду...

Анан которууга отуруп калдым. Автор повестин декабрь-январь – 
эки айдын ичинде жазып бїткєн экен. Менин котормом да ошондой 
эле илеп тарткан бир дем менен бїттї. Єзїм да ыраазы болуп калдым. 
Ушул котормомду жакшы кєрєм дегеним – алигидей кыйнаганы 
жана шыр кеткени.

– Сиздин кєз карашыўызда котормонун мыкты болушун, ориги-
налына тєп келишин талап кылган принциптер кайсылар? Ошол 
принциптердин ичинен сизге эў башкылары кайсылар?

– Менимче, кєркєм котормо – чыгарманы жараткан автор менен 
башка тилде теў сїйлєшїї, кєлєкєсїндє эмес їзєўгїлєш жїрїї. 
Котормонун тїрлєрї кєп: илимий-техникалык адабияттын котор-
мосу єзїнчє, єкмєттїн катып калган официал протокол тилинин 
котормосу бир башка, ал эми кєркєм адабияттын котормосу нази-
линде нукура кєркєм чыгармачылык. Ырас мында ар тїр «сорттор» 
чыгып кетпедиби: сєз кууп которгон жармачтык бар, арбын, бирок 
ал чыгармачылык эмес, эптеп жан бакмай. Оригиналдын кєркємдїк 
тереўдигин тайыздатып, карапайым окурмандарына ылайыктайм деп 
жупунулантып, жїдєтїп жибермей котормолор да бар. Бул жол ори-
гинал алдында, автор алдында чыккынчылык. Илгери улуу М.Ауэзов 
Л.Толстойдун «Согуш жана тынчтык» романын кыргызча которуп 
чыккан С.Бектурсуновдун эрдигин мактап жатып айтканы бар эмеспи: 
«Толстойду элдин деўгээлине тїшїрїп жибериш жарабайт, кайра элди 
Толстойдун деўгээлине умтулгудай кылып аракеттенїї керек» – деп. 
Адилет сєз. Эркин котормо бар, мисал алыс эмес, Алыкул Осмоновдун 
«Жолборс терисин жамынган баатыры» (Ш. Руставели). Бул – ориги-
налдан теманы, мазмунду, сюжет, образдарды алып, жаўы чыгарма 
жазып чыгуу деген кеп. Бул улуу эмгек.

Ал эми менин жєнїм єзїмчє.
Чыўгыз Айтматов баарынан мурда кыргыз жазуучусу, нукура 

кыргыздын топурагынан жаралган. Чыўгыз Айтматов прозадагы 
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акын, философиялык ойлоосу да кыргыз кеменгерлеринин ыгында, 
дїйнєлїк адабияттын, маданияттын тунук асылзаттарын баары-
быздан мурун єздєштїрїп, кыргызчылыгы менен жуурулуштуруп 
жиберген. Мен кыргыз жазуучусунун жазганын гана кыргыз окур-
мандарына тєкпєй-чачпай жеткирїїнїн аракетинде болдум.

«Гїлсаратты» которуп жаткандагы ырахат алганым эсимде.
Биздин Шекерде биз бала кезде (анда Чыке 14–15терде болсо, 

мен 7–8дерде болом) Октору, Акбайпак, Гїлсары деген кїлїк аттар 
болгон. Чоўдор талашып, барктап минип, аягында (согуш учурун-
да жана кийинки жылдары) кошко салынып, жоор болуп, жїгєрї 
огороддорго «уруулукка» кирип, кемпир-кесектердин таягын жеп 
жїрїп кїндєрї бїткєн. Гїлсары тууралуу Раймалы, Султанмурат 
деген айыл ырчыларыбыз ыр чыгарып, жоролордо ырдап жїрїшчї. 
Жана да Танабай – Керимбек деген карыя єттї биздин айылдан. 
Чыкенин агалары болчу. Ємїрї бїт жылкы менен єттї. Ошол ка-
таал жылдардагы бир окуяны Чыке єзї айтып берди эле: башкарма 
Чыўгызды Керимбек акесине жумшаптыр, баланча атты берсин, 
мен минем дептир. Чыкеў акесине барса укурук менен жонго салып 
кууп чыгыптыр... Ушинетип чыгарманын образдык системасына, 
мазмундук азыгына тїрткї болгон майда-чїйдє турмуштук деталдар 
кєз алдыда турган соў ал чыгарманы которуу єзїнчє ыр ырдаган-
дай ырахат, ошону менен бирге автордун кєркємдїк ченем сезими 
єтє ничке, єтє бийик болуп турса, аны бузуп албайын деген сактык 
дайыма жаныўда отурат.

– Котормочулук эў оболу чыгарманын атын которгондон баш-
талса керек. Ар качан эле оригиналдын аты сєзмє-сєз которулбасын 
кєрїп жїрєбїз. Бу жагдайдагы сиздин тажрыйбаўызды билсек. Анан 
дагы, чыгарманын атын которуу болобу же башка учурундабы, сиз 
автор менен кандай иштештиўиз?

– Жанаракта айтпадымбы, чыгармаларын которууда Ч.Айтматов 
мага толук эркиндик берген. Бирок эркиндик деген теўирден тетири 
басуу эмес да. Ч.Айтматов єзї ара-чолодо иштин жїрїшїн сурап 
туруучу, кээде айрыкча 50 жылдыгына арналып чыга турган ки-
тептеринин мєєнєтї кысып келатканда шаштырып турду. Кєбїнесе 
авторго мен єзїм кайрылчумун. Андай учур кєп болду. «Ак кемеде» 
«Тянь-Шань» деген тїпкїлїгїндє кыргыздын эле «Теўир Тоо» деген 
сєзї экенин, анын кытайча которулуп, илимий-тарыхый колдонууга 
кирип кеткендиги тууралуу, айрыкча «Кыяматтагы» Исус Машаяк-
тын (Христос) философиясына байланыштуу татаал тїшїнїктєрдї 
чечмелєєдє, кээ бир тїшїнїксїз, кыргыз эмес орустар тїшїндїрїп 
бере албай койгон сєздєрдїн мааниси тууралуу ж.у.с. кєп учур-
ларда акылдашып-макулдашып турдум. Бир кызыгы, Ч.Айтматов 
кыргыз фольклорунун мотивдерин пайдаланып калганда орус жана 
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андан аркы окурмандарга тїшїнїктїї болсун деп, кыргызга эзелтен 
белгилїї жагдайларды тїшїндїрїп жиберген учурлары да жолугат. 
Ал жерлердин кыргыз окурманына ашыкча болор деп кыскартуу 
тууралуу макулдашып алып жїрдїм. Алигиде єзї айткан «автори-
зованный» котормо деген, менимче, ушул.

Ал эми чыгармаларынын аттарын которууда эў оболу автордун 
єзїнєн сурачумун. Мисалга: мен «Жаныбарым, Гїлсары» деп барсам, 
«Гїлсарат» деп эле кой – деди. Туура, так, кыска, эл оозундагыдай. 
Мен «Кызыл жоолук мєлмєлїм» деп барсам, «Делбирим» деп атап 
берди. Муну кээ бир жазуучулар жактырбады, «жинди» деген кєз деп. 
Сїйїїнїн єртїнє тїшкєн киши жинди-делбе болуп кетпегенде кантчї 
эле. «Эрте келген турналарды» бир топтор «эрте жаздагы» дебейсиўби 
дешти, бирок тїп маанисин карайлычы, кеп турналар тууралуу эмес, 
эрте жетилген балдар жєнїндє болуп жатат. Аттиў, ушул атты учурунда 
автор менен макулдашпай калган экем, ал киши кийин «эрте учкан 
турналар» дебедиби. Эў туура! Китеп чыгып кеткен. Балким, кийинки 
бир чыгышында оўдоп койсо болот. Баарынан кыйнаганы «Плаха» 
болду. Же сурап алышка автор алыста. Гезит-журналдарда ар ким ар 
кандай которду: «Жаўырык», «Баталга» дешип. Бирок бу сєздєр жєн 
гана урунган буюмдун аты. А чыгармада болсо дїйнєнїн аўтар-теўтер 
болгону тууралуу сєз жїрїп жатат. Акыры мен «Акыр заман» деп ток-
тодум. Автор келип калган экен. Айтсам, жалпысынан макул болуп, 
дагы ойлонолучу деди, чучугун жеген сєзмєр Т.Касымбеков менен бир 
сїйлєшїп калганда ал: «Кыямат» деген атты сунуш кылды. Кєўїлгє 
уюй тїштї. Автор да жактырды.

Автор менен иштешїїдє мына ушундай карым-катнашсыз ийги-
лик болмокпу.

– Єзїўїз жыргап которгон «Гїлсарат» кыргыз окурмандарына 
жазылганынан он эки жыл єткєндє араў жетти. Ч.Айтматовдун 
кээ бир башка повесттери да кыргыз тилинде кечигип чыгып турду. 
Ушул жагдайга єзїўїздї кыргыз окурмандарынын алдында кїнєєкєр 
сезбейсизби? Караўызчы, Ч.Айтматовдун кээ бир чыгармалары чет 
єлкєлїк окурмандар окугандан кийин кыргызга араў жетип жатты.

– Жыйырма жылга чамалаш ємїрїмдї «сайып» коюп, єз чыгар-
мачылыгымды таштап коюп, Ч.Айтматовдун чыгармаларын кыр-
гыз окурмандарына жеткирїїнїн аракетинде болгонум їчїн мен 
єзїмдї кїнєєлєй албаймын. «Кїнєєкєр» – автор єзї. Эсиўиздедир. 
«Гїлсарат», «Ак кеме, «Бото кєз булак», «Эрте келген турналар» 
орусча чыккандан кийин баарыбыз эле автор бул чыгармаларын 
качан кыргызча жазып берер экен деп ак эткенден так эттик. Автор 
да єзї айткандай, чыгынып отурууга, кыргызча жазып чыгууга 
камынып бир топ жыл жїрїп калды. Убакыт ошентип єтїп кетти. 
Акыры, биринчиден, колу тийбестигине кєзї жеткенде, экинчиден, 
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котороюн десе эле жаўы чыгарма жазылып кетерин билип, антейин 
десе ойго келип турган жаўы чыгармалар жазылбай єлєрїн тїшїнїп, 
анан гана кыргызча которууну башка бирєєгє ишенип берїїгє ар-
гасыз болгон. Мында таў калар эчтеме жок, жазуучунун тагдыры. 
Эгер Ч.Айтматов орусча жазгандарын єзї кыргызча кайра жазып 
чыкса, ал орусча оригиналынан алдаганча єзгєчєлєнїп турса, орус-
часынан да мыкты жазып коёрунда шек жок, – анда кыргызчасын 
кайрадан орусча котором деп, дагы жаўы чыгарма жазып жиберсе, 
эмне болмок, ємїр бою айланкєчєк болуп бир чыгарманын тегирмен 
ташында тегерене бермекпи?! Жазуучунун, айрыкча Ч.Айтматовдун 
фантазиясында жїгєн жок... Демек, баары жєндїї, тїшїнїктїї.

Ошентип, Ч.Айтматов чыгармаларын кыргызча которууну башка 
бирєєгє ишенип берїїнї чечкенден кийинки жазган роман, повест-
тери, айырмасы эки-їч жыл болбосо, кєп кечикпей эле кыргызча 
чыгып жатты.

– Дагы бир, акыркы суроо: «Кыяматтан» кийин Ч.Айтматовдун 
чыгармаларын которууну койдуўуз. Эмне себеп, кєўїлїўїз калдыбы, 
чарчадыўызбы, же дагы башка себеппи?

– Чыкеден кєўїл калды деш кесирлик болор, андай эмес. Ошол 
кишинин тапшыруусу менен мен 1985-жылдан баштап «Манас» 
эпосу боюнча кара сєздєгї чыгарма жазууга отуруп калгам. Ал єтє 
оор жумуш болду. Даярданыш эле эки жылдай убакты алды. Анан 
кызып иштеп калганда «Кыямат» чыкты. Ыраматылык Аман Ток-
тогулов мыкты акын, мыкты котормочу эле. Р.Гамзатовдун «Менин 
Дагстаным» деген чыгармасын эле которгонун карагылачы. Менин 
оюмда, «Кыяматты» ошол Аман которот деген ишенимде болчумун, 
ал тууралуу экєєбїз учкай сїйлєшкєнбїз. Бирок эмне болгонун бил-
бейм, бир кїнї Жазуучулар союзуна кирип калсам, бир секретарь 
туш-тушка телефон чалып, «Кыяматты» кєрїнгєн котормочуларга 
бєлїштїрїп жатыптыр. Ошондой да болчу беле. «Кыямат» чоўдордун 
доклады бекен, ар-ар ким бєлїп-бєлїп алып, бир тїндє тытмалап 
которо койгудай. Кєрсє, Амандын да бир зарыл иштер менен колу 
бошобой жаткан экен. Анан экєєбїз макулдаштык, ал жумушун 
їздї, мен «Манасты» токтото турууну ойлодум, анткени бул иш 
кєп жылга созулмак. Ошентип, «Кыяматты» алдык да, бел чечпей 
отуруп эки айдын ичинде бїтїрїп бердик. Андан бери Ч.Айтматов 
деле бїткєн чоў чыгарма бере элек. Бергени «Чынгыс хандын ак 
булуту», аны Аман которду. Чыўгыз Айтматовдун эмки келер чоў 
чыгармасына да котормочу табылар. Мен болсом, айтпадымбы, ал 
киши єзї тапшырган «Манасты» бїткєм, бир жарым жыл болду, али-
гиче чыга турган жылчыгы кєрїнбєйт. Заманыбыз жуў-жандардын 
ширисиндей куурулбадыбы. Бирок ага карабай менин алдымда «Се-
метей» турат. Ошол жооптуу иштин убарасындамын.
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боогачы

«Мурас элге таандык. Эбегейсиз байлык. 
Укумдан-тукумга єтє турган узак ємїрлїї, 
зарыл керектїї, кылым сырын камтыган 
кымбат баалуу табылга...

Биз башыбыздан єткєргєн кїндєрїбїз 
кайгылуу да, кубанычтуу да... Айкындык-
тын кїнї чайыттай ачылып, сєз эркин 
канатын жазды. Эми айтууга жол ачык.

«Їкєй» обонун жараткан, «Секетпай», 
«Кїйгєн» деген ынактык ырлардан топтол-
гон эки китептин автору ат-башылык элет 
акыны Жакыпбек уулу Боогачынын:

... Алыска кетип баратам,
Нарынга сєєгїм коюлбай... – 

деп боздоп кеткен кїндєрдєн бери 59 жыл 
єттї. Ошондон бери бул кишинин ким 
экендиги – баскан жолу, пайда-зыяны, та-
ланты жєнїндє басма сєздє (эл оозунда 
айтылганы менен) эске алынбай келди... 
Мына ушул киши жєнїндє, анын мураста-
ры жєнїндє анча-мынча кеп салып, тапкан-
ташыганымды ачыкка чыгарсам дейм. 
Анткени мен да карып баратам. Кийинки 
муундар Боогачынын обонун угуп, ырын ыр-
даганы болбосо, анын ким экендигин ачык 
билбейт. Анан сєз чындыгын биз айтпасак 
ким айтат?» – деп кабыргасы кайыша жаз-
ган Кыргыз Эл акыны Абдырасул Токтому-
шев «Кыргызстан маданияты» гезитине 
(9–16-июнь, 1988-ж.).

Абдырасул 
ТОКТОМушЕв

(1912–1995)

Кемин районундагы Тєрт-
Кїл айылында туулган. Таш-
кенттеги суу чарба техни-
кумунда окуган. 1952-жылы 
Фрунзедеги педагогика окуу 
жайын сырттан бїтїргєн. 
Ар кай жылдары «Кызыл 
Кыргызстан», «Ленинчил 
жаш» гезиттеринде, «Ала-
Тоо», «Чалкан» журналын-
да иштеген.

1930-жылы «Балбандар» 
аттуу алгачкы ыр жыйнагы 
чыгып, «Какшаалдан кат» 
поэмасы менен бїт союзга 
тараган.

«Алтын Тоо» аттуу ыр 
менен жазылган романы 
1974-жылы республика-
нын мамлекеттик Токто-
гул сыйлыгына татыган. 
Кєптєгєн ордендер менен 
сыйланып, «Кыргыз Эл акы-
ны» наамын (1972) алган. 
1938-жылдан СССР Жа-
зуучулар союзунун мїчєсї 
болгон.
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Андан бери 35 жыл карыды. Атактуу акыныбыз А.Токтомушев 
да арабыздан кетти. Арийне канатуу казалчы, ашыктык ырла-
рынын айтылуу кара жаак, жез таўдайы Боогачы, ачыгын ай-
туу керек, биздин алтын казынадан чыныгы ордун али табалек. 
Алды кызык, арты армандуу ємїр таржымалы али такталалек. 
Боогачы жєнїндєгї улама сєздїн учугун єтє таасирдїї, элестїї 
улаган Абдырасул акындын бул очерки да акыры чыгармаларынын 
бири. Кыязы, акындын ал мурасы дагы адабиятчылардын изилдєє 
парасатынан тыш калып атыр. «Жаўы Ала-Тоо» журналы ушул 
сыяктуу кенемтени аздыр-кєптїр толтуруу максатында унуту-
луп бараткан очеркти окурмандардын оюна дагы бир ирет салууну 
ылайык тапты.

* * *

Боогачы жєнїндє сєз боло калса, ат-башылыктар ырдап башташат:

Ат-башылык Боогачы,
Айкын сєздїн устасы.
Кулак курчун кандырган
Куюлушкан нускасы.

Жеке эле Ат-Башыда эмес, бїткїл кыргыз жеринде «Їкєйїм» 
деген обон чыкса – Боогачыны билишет. Боогачы десе – Їкєйдї эске 
тїшїрїшєт. Анын баяны узак. Экєєнї ажырагыс кылып махабат 
оту данакерлеген... Боогачы Жакыпбек баласы ырда айтылгандай 
Ат-Башы районундагы Ак-Муз айылында (илгеркиче Шаркыратма 
болушунда) 1866-жылы, кышкы чилдеде боз їйдє туулуптур. Эл 
билген Карача деген аксакал атын койгон экен.

Боогачы жашында жетим калып, кедей болуп єскєндїгїн, бир топ 
жыл бирєєнїн эшигинде жалданып жїрїп бой жетип, ырчы, обончу 
болуп эл оозуна алынып, зоболосу кєтєрїлїп чыга келгени айтылат. 
Эл сєзїнє кунт коюп угуп олтурсаў, Боогачы таланттуу киши экен-
диги айкын болуп чыга келет. Чынында єзї жашаган мезгилдин 
элеттеги ойчул адамы болгон. Шайыр, сєзгє чебер, чындыкты бетке 
айткан, кєбїнчє жамактатып сїйлєгєн, ырга, аўгемеге ышкыбоз, 
сулуулукка кумар, айрым кїїлєрдї так сайраткан комузчу, элди 
тегерегине имерип алган жылдыздуу киши болгон.

Боогачы їйлїї, жайлуу болуп, ыры-обону менен элге жагып, сулуу 
жар кїтїп, жакшы ат минип, тыў кийинип, журт аралап, кєўїлї 
кєтєрїўкї жїргєн кїндєр эле. Ырдаганда эч нерседен тартынбаган, 
єз доорунда Боогачы келатат дегенде, башка айылга єтїп кетпесин 
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деп жолун тосуп, їй тигип, анын ырдаганын угуш їчїн ынтызар 
болгондор кєп болгон.

Ошол революциянын алдыўкы жылдары, ачыгыраак айткан-
да, 1916-жылы болуш шайланат деп айыл ичи кымгуут тїшїп, 
кїтїнїп калат. Шайлоону єткєрїїгє ичкериден келген тєрє, аны 
кєшєкєрлєнїп ээрчиген жергиликтїї – мурда шайланып келаткан 
бий, болуш жана анын жан-жєкєрлєрї єз ара иш жїргїзїшїп, буюр-
са «паланча...» шайланат деп, алдын-ала камсыз болуп жатканда, 
Боогачынын оюна келбеген, тїшїнє да кирбеген бир чоў окуя болот. 
Эч нерседен капары жок Боогачы ар жакта бир боз їйдє, їй толтура 
кишилердин арасында, адатынча элдин кумарын жазып толкуп-
чалкып ырдап жатса, анын жана элдин дуулдаган їнїн угуп, бери 
жакта жасалгалуу чоў боз їйдє сый тамактын їстїндє олтурган 
шайлоо єткєрїїгє келген єкїл башчысы: «Бул ким ырдап жаткан, 
мында келсин!» – деп, Боогачыны чакыртып ырдатат. Дасторконго 
олтургузуп алып ырдатат. Тилмеч аркылуу сїйлєшєт.

Боогачы «Їкєйдї» ырдап кирет. Ыр уланат, сєз уланат... Їйдїн 
ичи кїлкїгє толуп, сыртта тургандар да сїрєєгє алышып, дуу 
кєтєрїлєт.

«Мен бий, мен болуш болом...» – деп олтургандар да кїлкїгє ба-
тып: «Бали, бали!» – деп ыракаттанып олтурушат. Алиги шайлоону 
єткєрїїгє келген балкайган чоў тєрє, їстїнє килем жабылган сан-
дыкка кєчїгїн коюп олтуруп, Боогачынын ырдаганына аябай ынтаа 
коюп, кєпчїлїк аны жактап жатканын єз кєзї менен кєрїп: «Бул 
кызык киши экен, элге кадырлуу, чечкиндїї, чечен экен...» – деп, 
жактырып калат. Кылт эткен ойго келет: «Ушул кишини болуш 
шайлап кетсем эмне болот?.. Бул сєзї менен, ыры менен эле элди 
єзїнє тартып атат. Чечен, колунан иш келет...» Ошол оюн чоў тєрє 
бекемдейт. Ордунан тура калып, попуросун бурулдатып, оюн ачыкка 
чыгарат. Тилмеч тилге кирет: «Боогачы, сен болуш болосуў, сени 
шайлаймын, сєз бїттї!..»

Туш-туштан їндєр чыгат: «Болуш боло бер, макул де!»
«Чаў-асманын чыгарды го, бул тєрє...» – дегендер да болду.
Чоў тєрєнїн айтканы ишке ашты. Ойдо жок жерден Боогачы 

болуш болуп калса болобу!.. Адам тагдыры кызык.
Эл агартуу кызматкери Жапар Чолпонбаев эскерет: «Ошол 1916-

жылы кєпчїлїк эл бай-манаптарга каршы чыгышып, калыс адам 
деп Боогачыны каалап шайлап алышкан. Боогачы ошол жылга, 
башкача айтканда, 1916-жылга чейин жалгыз аттан башка малы 
жок, жетишсиз жїргєнї элге белгилїї».

Тиги бий менен болуш кїтпєгєн жерден кєксїнї сууп, «чоў 
тєрєгє» кандайча кылып кайрылардын айла-амалын таппай, Боога-
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чыга кекенип: «Оўбогон жарамазанчы эмне кылып арбап койду?.. 
Арызданабыз, изденебиз, єлбєгєн жерде калышабыз...» – дешип, 
уйгу-туйгу ойго тїшїп кала берди.

Келиндер Боогачыны: «Болуш аке» – деп тергей баштагандан кєп 
убакыт єтпєй эле, замана кымгуут болуп куурулуп, эл бїлїнїп, Кы-
тай жерине кыйласы ооп кетти. Падышанын єкїмїнїн-чечиминин 
кадыр-баркы, кїчї кетип калды. Бай-манаптар, бий-болуштар да 
алактап калышты. Боогачынын кызматы ак падышага єтпєй калды. 
Дїйнє абалын кєрїп турган Боогачы да эки арада калганын билип, 
замандын ыўгайына карап єз билгенин иштеп жїрдї. Ырдаганын 
токтоткон жок, мурдакыдай эле кабак-кашым дебестен, мен «болуш» 
болдум деп кейкейбестен эл ичинде, барган жерде обонду созо берет, 
эл да угуудан тажабайт.

Ак-муздук Саадабай уулу Моўкош карыя айтат: «Жер ооп кеткен-
дер жакшылыктан жаўы кабар угуп, бир жылдан кийин эл-жерге 
жєє-жалаўдап кайра келе башташты. Ач, жылаўач, малдан кол 
жуушкан, їй-жайлары жок. Ошондо Боогачы элди чогултуп, кеп-
келечин айтып, їркпєй калгандардан, кєбїнчє байлардан жардам 
уюштуруп, єзї тирикарак кишилерди ээрчитип жїрїп, бир канча 
бодо мал, жїздєгєн кой, эчки, аштык, чєп, отун жыйнап «качкын-
дарга» таратып бергенин кєзїбїз менен кєргєнбїз. Ошентип, арып-
ачкандарды Бокеў ачарчылыктан сактап калган. Элге кадырлуу 
экенин ушундан эле билїїгє болот эмеспи!»

Ичимен сїйїнїп олтурдум. Ак-Музга келгеним эў эле жакшы 
болуптур, Боогачынын баскан-турганына чейин жакшы билишкен 
тил билги, жердеши Моўкош, Каскан карыяларга жолукканым ырас 
болду. Боогачы Нарында Ногойбай деген соодагер-сїткордун эшигин-
де жалданып жїргєндє ара-тородо молдодон окуй коюп, арапча арип 
таанып, салам кат жазганды їйрєнїп, китепти шар окууга жараган 
экен. Аны окуткан молдосу шар окуйт, бирок тамганы кураштырып 
жазып кєргєн эмес экен. Буга таў кала турган жери жок, а кезде 
кєпчїлїк молдолор ошондой окушкан.

Боогачы кээ бир молдолорду да кєрє коюп жїрїптїр, алар ки-
тепти да окушат, кагазга саймалап тамга тїшїрїп кат да жазышат. 
Ушундай мугалим керектигин кєўїлгє тїйїп коюптур.

Кїндєрдїн биринде Ак-Муз айылында кызык кабар тарады: «Биз-
дин Катаган молдонун шору кайнаптыр...»

– Эмне болуп, ботом?
– Боогачы тиги Ысык-Кєл жакка барып, Караколдон молдо алып 

келиптир, катты шыпылдатып, шурудай тизип жазат дейт. Биздин 
Катаган молдодой эмес, билими чоў молдо дейт...
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Кєп узабай эле биринен бири угуп, Боогачы сєз айтат экен, барып 
угалы дешип, Боогачынын алына кєп кишилер чогулушат. Дале уй 
мїйїз тартып олтурган элге болуш аты кала элек Боогачы кайры-
лат: – Туугандар, мында жаш, карыўар – баарыўар олтурасыўар. 
Заман єзгєрїп, бїгїнкї кєргєнїбїздєн эртеўки кєргєнїбїз жаўы 
боло баштады. Кєлдїктєр буурусунду таштаптыр, орус соко менен 
жер айдашат экен, чєбїн атка чегилген машина менен чабышат. 
Андан башкасы да бар. Кєлдєгї чоўдордун (колу жетиштїїлєрдїн) 
балдары Караколдон орусча окушуп їйєзгє тилмеч, болушка катчы 
болгондорун кєрдїм. Биздин Катаган молдо менен Ясынахун каш-
карлыктан окуган балдар: «Чаар китеп», «Сопуаллаяр» окушса да 
кат билишпейт. Кат билбегенден кийин молдо болгону кайсы? Эки 
старчын элде Абдыракман менен Дєєлєтбактан башка бир да киши 
кат билбейт, дубай-салам жаздырыш їчїн бир суудан экинчи сууга 
барып зарыгасыўар. Жалганбы? Кєлдєн молдо алып келдим, Кара-
колдон окуптур. Жаш болсо да билими жетик, эгер силерге эп келсе, 
балдарды кат билбеген пайдасыз Катаган менен Ясынахундан окут-
пай, менин кичине молдомон окуталы! – деп, оў жагында олтурган 
кичине молдону – Дїйшєнаалы Калдарбай уулун кєрсєтєт.

Эл дуулдап жиберет: – Ошондой болсун! Эў эле жакшы болот? 
Кєктєн тилегенди жерден берген тура!

Боогачы Дїйшєнаалыга сїйкїмдїї карап: – Уктуўбу, молдокеси! 
Эмки кеп сенде калды, балдарды жакшы окутуп, кат таанытып, элди 
ыраазы кыларсыў! – дейт.

Кичине молдо жыйырмага жаўы чыккан, арык чырай, сулуу-
ча жигит эле, жылдызы жарык, колунан жамандык келер эмес... 
Кїлїўдєйт, жакшынакай кийиниптир, ногойчо тигилген кайырма 
жакка бешмант, башында кытай калпак, бутунда кєркємдїї орус 
єтїк єзїнє жарашып калган. Ошончо элдин ичинде бул єўдїї кийинген 
бир да киши жок, баары теў кичине молдону карашат... Бул элетте 
мындай кийингенди кєрїшпєсє кантсин...

Боогачы кєтєрїўкї сїйлєдї: – Ата-бабаларыбыз дїйнєдєн кєзї 
туюк єтїштї, биз дагы ошентип єтїп баратабыз. Баккан-кєргєнїбїз 
мал, билим-илим, єнєр жєнїндє акылга келбейбиз. Эми биз балда-
рыбызды окуталы, билимдїї болууга їндєйлї, макулсуўарбы, эл-
журт? Жабалактаган їн:

– Айтканыўа макулбуз!
– Бул жєнїндє кандай десеў даярбыз!
Илим-билимге суусап олтурган эл, туз сураган койдой чуулдашты. 

Боогачы эл айтканыма кєндї деп кабыл алды.
– Ошентип, балдарыбыз киши болсун десеўер, анча-мынча кара-

жатты аябагыла! Бул кичине молдонун акысына бала башына бирден 
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кой берели, эсептесем кырк, элїї бала боло турган. Биерде бир нер-
сени ачык айтып, макулдашып алалы. Бей-бечаралардын балдары 
акысыз окушсун! Байлар, силер ынтымак кылып, єз айылыўардагы 
кедей-кембагалдын балдарына назар салгыла, алар окубай калыш-
пасын, элдин ынтымак салтын колдогула, башкаларга кеп болбой-
лу! А бул кичинекей молдокемди болсо ат мингизип, тон кийгизип, 
сый-сыпат менен єзїм узатам.

Эртеден бери сєзгє уюп, ойго батып олтурган, сєз билги, кадырлуу, 
аркы-беркини акыл элегинен єткєргєн Мамырбай карыя эл ичинен 
суурулуп турду да, толкунданып єз оюн ортого ачык койду:

– Боогачынын айтканы калетсиз, балдарыбыз кат таанып, кєзї 
ачылып, бизге окшогон туулдум-єлдїм деп мал артынан жїрє бербей 
адам катарына кошулганга не жетсин. Бир койду ит-куш деле жеп 
кетип жатпайбы. Орой кєз чарай олтурасыўар, кана, эмне дейсиўер?!

– Аксакалдар айтсаўар жок демек белек!
– Сокурдун тилегени эки кєз!
– Балдарыбыз кат билип, ак-караны тааныса ага не жетсин.
– Боогачы, жакшы ишти баштадыў, биз баарыбыз макулбуз!
– Бул айылда мурда эч качан мындай чогулуш болгон эмес.

* * * 

Ошол кезде элетте эў алгач там салгандардын бири Боогачы эле. 
Анын асты-їстї тактайланган, чакан эки бєлмє топурак кирпичтен 
тургузулган, жапыс тамы їстї тактай менен чатырланган. Бул там-
ды «мейманкана» атап коюшкан. Биердегилер боз їйдє турушкан-
дыктан эч кимиси темир мештен пайдаланчу эмес, ал тургай темир 
меш єзї да жок эле. Там алгандан кийин Боогачы Нарын шаарынан 
базар кїнї бешик меш таптырып сатып алып, тєєгє жїктєтїп кел-
ген. Жаўы тамга ошону койгондон кийин, Боогачынын ысык їйїн 
кєрсєк дегендер да болгон...

Мына ушул їйдї Боогачы мектеп кылып пайдаланууга берди. 
Ак-Муздун кышкы суугунда сагызган тоўуп єлгєн дешет. Боз їйдє 
кандай окуу болмок! Ушул жаўы мектепти: «Усулу жадид» (жаўы 
ык, жаўы метод) мектеби деп аташты. Тиги кичине молдоке – 
Дїйшєнаалы Боогачынын їйїндє туруп окута баштады. Катаган 
молдо менен Ясынахун молдо кепке да алынбай калды, «ошондой 
болмок» дешти кай бирлери.

Кичине молдо чынында эле тигилерден башкача: тамгаларды таа-
нытып, бирин бирине улап, сєз курап кызык окута баштады. Эртеси 
кїнї эле мына бул ырды балдарга жаттатып, єзї кошулуп ырдады. 
Аны: «Шыгыр» – деп койду.
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Куяш чыкты, нур балкыды,
Терезеден їй аркалы.
Оян (ойгон) атам, убакыт жетти,
Оян дегин калкыўы!

Балдар мугалим їйрєткєн обон менен айылды жаўыртып ушул 
«шыгырды» кайта-кайта айта беришчї болду. Кичине молдо бат эле 
айылга кадырлуу болуп кетти.

Эсеп менен Жарапия (география) сабагын да биринчи жолу ошол 
молдодон алышты. Мурдагы эки молдо окутканда мындай сабакты 
билишкен эмес, шыгырды да билишчї эмес.

Кыш єттї. Ошентип, балдар кичине молдодон окушту. Ушул 
айылда Майлыбаш, Апсамат деген жетим балдар бар эле. Боогачы 
аларга кєз салып жїрдї, кагаз, карандаштан єксїткєн жок, окуу 
китеп дегенди кєрїп коюуга зар. Бул эки жетим зээндїї жакшы 
балдар, баарынан мыкты окушат. Боогачы аларды эркелетип, акыл-
насаатын айтып турат. Бул жєє ырды да єздєрї ойлоп табышат. 
Боогачы кээде кана ырдап койчу дейт.

Апсамат ырдайт:

Мен Апсамат жетиммин,
Жетимдик менин кемтигим...
Байдын коюн кайтарып,
Балалык кїндї кетирдим.

Таманымды таш тилди,
Ташка чыгып эчкиси.
Тамакка карын тєрсєйбєй,
Койчуўун келет кеткиси...

Боогачы карт-карт кїлїп, жакшы оку, адам болосуў – деп, далыга 
таптады.

– Кана, сен ырдачы, Майлыбаш!
Майлыбаш токтолуп турбайт, «Їкєйїм» деп боздоп кирет, їнї 

ичке болгону менен дал Боогачынын обонундай чыгат. Бокеў баланы 
эркелетип, ыраазылык маанай менен жайдары кїлєт. Ырдап жат-
канда: «Жарайсыў!» – деп єзї сїрєп турат, булардын шайыр, ачык 
болушун каалайт.

Чынын айтканда Боогачы жаш чагынан эле ыр чыгарып, балдар-
дан бєлїнїп турган. Энеси Таштанбїбї кєз жумганда Боогачы тогуз 
жашар эле. Эки-їч жума єткєндєн кийин атасы Єзгєн тарапка узакка 
жолоочулап кетип, келгенде сураптыр:

– Каралдым, мен жокто сени эч ким кордогон жокпу?
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Боогачы ыр менен жооп кайтарат:

Алтындан топчу бїчїмдє,
Апамдан калдым кичимде.
Айкана таздан таяк жеп,
Азабы менин ичимде.

Кїмїштєн топчу бїчїмдє,
Кїкїктєй калдым кичимде.
Кїлканадан таяк жеп,
Кїйїтї турат ичимде.

Айкана, Кїлкана Боогачынын єгєй энелери, ушулардын колунда 
калган.

Атасы ырды уккандан кийин эчтеме дебей, биртике бїркєлїп 
туруп: «Акыйкат!» – дептир. Бул – баласына жана ырга ыраазы бол-
гондогусудур?.. Эл ичинде Боогачынын атасы Жакыпбекти мыкты 
киши эле дешет. Жакыпбек бийликте болбосо да, элге кадырлуу, 
кара сєзгє жїйрїк, чечен, намыскєй, чачылганды кураган киши 
экен. Бир кездерде чачырап тараган туугандарын тилге кєндїрїп, 
аракет жасап, Ысык-Кєл тараптан, Сары Єзєн Чїйдєн, кеў Таластан, 
Жалал-Абад, Єзгєндєн кєчїрїп келип, миўге жете тїтїндїн башын 
курап, єзїнчє «Шаркыратма» болушу делинип бєлїнїп аталганын 
айтышат.

Боогачы атасын тартып, тыў чыккан дешет.
Боогачынын бир тууган Туяна деген эжеси сулуу, мїнєзї жибек-

тей, адамгерчилиги мыкты, адам оюн айттырбай билген кыраакы 
акын болуптур. Кийин атасы Жакыпбек дїйнєдєн кайтканда жер 
алыс болуп, кабар жетпей калып, ашында келет. Ошондогу Туяна-
нын кошогу:

Кочкор, Жумгал кош арык,
Кошу менен аттандык.
Мени алыска берип атакем
Ашында келип каттадык.

Аягы Талас, башы Чїй,
Атакем айылдаш кылып жыйнаган.
Жакыпбек єлдї деп угуп,
Жаш, карысы ыйлаган.

Атакем, Моўолду издеп тынбаган,
Атакем, карч уруп жанын кыйнаган.
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Атакем, оў-солго жетип кабары,
Уккандын баары сыйлаган...

Боогачы ушундай їй-бїлєдєн туулган.

* * *

Боогачы єз їйїндє окуган балдар менен эрте-кеч сїйлєшїп, кандай 
окуп жаткандары менен таанышып: «Келгиле, ырдайбыз!» – деп, єзї 
баштап, балдардын ортосуна олтуруп алып ырдайт. Ал: «Койчунун 
чоор ыры» – деп, кадим эле койчуну єзїнїкїндєй кылып кызык 
ырдаар эле:

Арай-арай айбашы,
Айылдын тїгєл мал, башы.
Азыгыма тийбеди,
Ак соолуктун жамбашы...

Балдар боору калбай кїлїшєт. Боогачы алардан: «Тїшїндїўєрбї» 
– деп сурайт, алар туш-туштан тїшїнбєсє деле, тїшїндїк деп чурул-
дашат. Боогачы ого бетер каткыра кїлєт, ырдаганды жакшы кєрєт.

Кыйладан бери ойлоп жїргєн оюн Боогачы эми элдин талкуусуна 
коймок болду. Эл жайлоого кєчїп кетелекте, жаз алды камданды. 
Айылдагылардын баарына кїн мурун кабарлап, анан чоў жыйналыш 
болду. Бул жыйында мектеп тууралуу маселе каралды. Кєптєн бери 
Боогачынын жїрєгїндє кыттай кадалып жїргєн нерсе ушул болучу. 
Аттарын жабыла тушап коё беришип, тєш таяна жабыла олтурган 
элге кайрылды:

– Кана, акылдашалы! Биз элбизби, ооба. Колубуздан бирдеме ке-
леби, келет. Эмесе, кеўешип бир иш кылалы. Айылга мектеп ачалы, 
балдарыбыз окушсун, кат таанып ак-караны ажыратышсын, кандай 
дейсиўер!

Їндєр жабалактады:
– Туура, туура! Ошентели!
– Атаганат, сєз эмес бекен!
– Каражатты ким берет?
– Эл берет!
– Каражатты биз єзїбїз бербегенде ким бермек эле.
Ошентип, эл єздєрї бул ишти жактап демилге кєтєрїштї. Ошол 

1920–1921-окуу жылына 7–8 бєлмєдєн турган мектеп салууга бел 
байлашты.
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– Быйыл эркектер жайлоого чыкпагыла, кирпич куябыз, куру-
луштун їстїндє бололу, – деп Боогачы кєпчїлїктїн кєўїлїн бурду. 
Макул болушту.

Иш кызуу башталды. Кирпич деген нерсе жыбырап жер жайнап 
кетти. Айыл мугалимдери Касым Шамыркан уулу, Ыбырайым 
Султанбай уулу эсеп-кысап иштерин жїргїзїшїп, жакшы ой-
пикирлерин айтышып, шыктандырып, їлгїлїї иш жїргїзїштї.

Боогачы кимдин кандай иштеп жатканын байкап жїрїп, 
єздєрїнїн кєздєрїнчє эл алдында сынга алып ырга кошот:

Жарыктыгым, Сопой бай,
Жарма аралаш ичип чай,
Жата бербей кирпич куй,
Жаныў болбойт кызыл май...

Ботакан, Чеке байларым,
Бошогон окшойт шайларыў?..
Борпоў єсїп иш кылбай,
Болуптур толуп майларыў...

Айтамын уста Карыны,
Айтамын жигит Аалыны!
Ар кимге жагып бат эле,
Ак эмгек менен таанылды.

Бул ырлар ошол жердегилердин моокумун кандырып, кєўїлїн 
кєтєрдї. Байларга, жалкоолорго чабылган камчы болду. «Боогачы 
биерден да утуп чыкты» дешти мугалимдер. Кєпчїлїктїн кїчї а-ай! 
«Єзїмдїкї дегенде єгїз кара кїчїм бар» дегендей, анча-мынча чала-
сын айтпаганда мектеп кїзїндє бїттї, бул чоў жеўиш деп эсептелди. 
Окуу башталды, балдар туш-туштан келишет. Бирок муну менен эле 
бїтїп калган жок. Отун-суу деген балакети да бар... Бул жєнїндє да 
Боогачы кїйгїлтїккє тїшїп, элди кайрадан чогултуп акылдашты:

– Бул жердин кышы катуу  боло турганын билесиўер, эмне кы-
лабыз? Кєпчїлїк балдар кокту-колоттон жана бел ашып, суу кечип 
келишет.

Отун жок, чєп жок, чырагдан, керосин деген май жок экен. Кандай 
кылабыз? Мен мектептин колтугундагы кошунасымын. Кошуналык 
милдетимди аткарайын, балдар кыйналбай окушсун. Тєрт тєєгє жїк 
отун, бир їймєк чєп, эки чырак берейин. Силер дагы тартынбагыла, 
жакшы иштин аягына жакшы чыгалы! Кандай дейсиўер?!

– Мен!
– Мен!
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Ким эмне берерин Касым шыпылдатып жазып каттап атты. 
Ошентип, «балам бар, балам жок» дебестен эне-аталар єздєрї эле 
мектептин кем-карчын толтуруп коюшту. Туш-туштан кєў, карагай, 
унааларга жїктєлгєн чєптєр келе берип мектептин жанына їйїлє 
берди. Боогачы элге таянды, алар уят кылган жок.

Кыштакка шаў кирип калды, имарат топурактан тургузулса да 
заўгырап жакшы кєрїнєт, алдына, айланасына кишилер келип 
караан кєбєйчї болду.

Ушул жылдары бул єрєєндїн кемпир-чалы, кыз-кыркындары 
«ырчы» болуп чыга келишти... Баарынын делебесин козгогон 
«Їкєй...» Жакшы табылга болду...

Боогачы кєл тарапка барып єз кєзї менен кєрїп жана элге айтып 
келгендерин эсинен чыгарбаптыр, жаз алды менен быйыл буюрса 
буудай айдайбыз, арпа нан жеген ат-башылыктарга ак буудайдын 
нанын тартуулайм деп экиленип калыптыр... Жок, чын эле, экилен-
бей эле єкмєт берген кєк соколор менен дыў бузуп, чийди актатып, 
буурусундан бєлєк жер чийген куралды кєрбєгєн Ак-Муз жерине 
жалтылдаган соколордун арааны жїрдї. Азоо жылкыларды да со-
кого кошуп алка-шалка терге тїшїрїп, кїч унааларды чогултуп 
жемдеп-чєптєп, айылдагы солкулдаган жигиттерге соко карматып, 
єзї бакылдап иштин їстїндє жїрїп, жерди ала-шалаа кылып, бир 
нече кїн бака-шака тїшїп кош айдалды. Бул айылда мурда эч качан 
мындай болгон эмес, ар ким єз бетинче каалаган учурда ар кай жерде 
сереўдеп буурусун менен чиймелеп жїрєр эле. Ошол эле кишилер 
ушулар, эми топтошуп соконун артынан жїрїшєт.

Буудай їрєнїн тєєлєргє, єгїздєргє жїктєтїп, Боогачы Нарындан 
алдырып келди. «Жарыктык буудай!..» – деп, кай бирлери баласына 
бадырактык буудай сурап жатты.

Кїз да жетти. Мурда «Биздин Ат-Башыга буудай чыкпайт...» дешчї 
эле. Эми бул Боогачы септирген буудай калаган чийдей болуп, машагы 
кере карыш, даны да барсайып, орок єткїс коюу чыкты. Ал турмак оёў 
жердики шамалга жапырылып калды. Айылдагылардын пейили оўоло 
тїштї. Ак-муздуктарда кєтєрїўкї сїйлєє байкала баштады.

– Ушу жерлерди айдоого киришкенде – дейт, Моўкош карыя, – 
мени Боогачы соко атына мингизди, кош жатканча соко атына минип 
жїрдїм. Таар шымым бар эле, кєрпєчєсї жок жыгач ээр, їзєўгї боо 
тепеўдеп жїргєнїмдє шымымдын итапаасын чыгарып, жыртылып 
калса болобу... Кымырылып жїрєм. Боогачы кєрїп койду, аябай 
кїлдї. Їйїнє ээрчитип барып тамакка тойгузуп, бир шым берди, 
сїйїнїп кеттим. Їйгє алып келип кичирттирип кийдим. Талкан 
салдырып алгыла, кїзїндє ундук буудай берем деп, бир кап арпа 
берди. Соко атына мингеним жакшы болгон экен деп калдым.
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* * *

Боогачы єз мезгилинде элеттен чыккан таланттуу лирик акын, со-
нун обончу болгон. Башка ырчылар сыяктанып аш-тойлордо бирдеме 
їмїтєтїп, же болбосо бай-манаптарга, колуўда бийлиги барларга 
кєшєкєрлєнїп ырдаган эмес. Єзїнїн жїрєгїнєн жалындап чыккан 
ынактык, сырдаштык ырлары менен журтчулукка таанылган. Анын 
лирикалык эки ырлар жыйнагы єзїнчє: «Секетпай» деген ат менен 
1925-жылы Москвадан арапча басылып чыкты. А «Кїйгєн» китеби 
болсо, 1927-жылы Фрунзе шаарында жарык кєрдї, арапча. Ошон-
догу китептерден: Касымдын «Ырлар жыйнагы», Молдо Кылычтын 
«Буудайыгы», Аалы Токомбаевдин «Ленин жєнїндє кошок», Того-
лок Молдонун «Кедейлерге насыят», Боогачы Жакыпбек уулунун 
«Секетпай», «Кїйгєн» деген китептери менин эсимде. Ушулардын 
кєпчїлїгїнїн ырларын мен жаттап ырдап жїрчїмїн, атїгїл жа-
рамазан айтып жїрїп, їйрєнїп алган жарамазаным тїгєнїп калса  
ошол жаттап алган ырларыман коё берчїмїн. Эл сабатсыз, эч кине 
койбой кїлїп-жыргап уга берет... Боогачынын «Їкєйїм» обонун 
мыкты аткарчумун, їнїм жакшы болучу. Анда эмнени билиптир-
мин?.. Кийин єзїм ыр жазып, адабият менен тааныша баштагандан 
кийин Боогачынын талантына кызыгуу кїчєй баштады.

Боогачынын єсїп-єнгєн жерлерин кєргїм келип, иликтеп-изилдеп 
Ат-Башы, Нарынга бир нече жолу саякат жасадым. Замандаш єскєн 
жакшы кишилерге жолуктум. Алардан Боогачы жєнїндє узун сабак 
жакшы сєздєрдї уктум.

* * *

Боогачы жакшы атты, сулуу жарды, куюлушкан ырды жакшы 
кєргєн ышкыбоз адам болуптур.

«Кара кєздєр жоодурап турса, шагын сындыргым келбейт...» 
дечї экен. Сєздїн чын-чынына келгенде кєпкє чейин балалуу бол-
бой жїрїп, туяксыз єтїп кетемби деп арман кылып, анан аялынын 
макулдугун алып, аял їстїнє аял алган себеби да ошондон экен...

Боогачы жер-сууну кєркїнє чыгара ырдап, ынактык ыр сапта-
ры менен кынаптап, кєркєм сєздїн кылдат кїчї жана сонун обону 
менен коштоп, укканды єзїнє оп тартып алган таланттуу акын да, 
обончу да болгон.

Кара-Булуў, Алыштан,
Кабарыў кымбат алыстан.

Абдырасул  ТОКТОМУШЕВ
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Калабы ичте арманыў,
Каалап кєўїл таанышсаў!..

Куру-Сай, Кургак, Дєбєлї,
Курбусуз жаштык єтєбї?
Кучактап сулуу жар сїйїп,
Курбулар жыргап єтєлї!..

* * *

Боогачыны сїргїнгє жєнєтїп жаткан кїнкї чогулган жыйынга 
катышкан кишилер айтышат.

– Мен эл чогулуп калганда келип калдым, – дейт Каскан аксакал. 
Бул 1929-жылы 29-февраль кїнї болучу. Улгайганда кєргєн жалгыз 
баласы Ийгиликти жетелеп келип, баласын колунан кармап, калыў 
элдин ортосунда ырдап турду:

Айланам жалгыз чырагым,
Амал жок турган убагым...
Аман бол элдин ичинде,
Амандык тилеп турармын!

Алдыман чуркап чыгарым,
Артыман ээрчип турарым.
Айланып кайра келгенче –
Амалым канча чыдармын.

Азамат болсо курагыў
Айтпайт элем чырагым.
Арамдык кылган астыртан –
Адамга жетсин убалыў...

* * * 

Бороонду ичке сай калды,
Ботакан жалгыз бой калды.
Боздотуп ырдап мал тапкан,
Боогачы элден айдалды.

Ак-Кїмбєз, Ак-Сай жай калды,
Аркардай кєзїм жайнады.

www.bizdin.kg



138

Акындык менен мал тапкан,
Айылдан Бокеў айдалды.

Боогачы ушинтип ырдап жатканда ыйлагандар кєп болду. Ошол 
чогулуштан кийин Боогачы сїргїнгє Оренбург областына жєнєтїлдї.

– Ооба, ошондой болду, – сєздї Моўкош аксакал улады, – бир кїн 
мурда єзїнїн жакшы кєргєн, камчы салдырбаган семиз кула атын 
сойдуруп элге тамак берди. Малы кедейлерге таратылды, ошондо 
мага карагер ат тийди. Бапалак дегенге бир аты тийди. Ошентип, 
кайран Бокеў кетти...

Мен суроо койдум:
– Боогачы элге келди деп уктук эле, качан келди экен, анан 

дїйнєдєн качан кайтканын билесиздерби?
Каскан карыя минтип айтты.
– Боогачы элге 1932-жылы келип, Нарында Шаркыратманын 

оозунда турду. Кийинчерээк Дєбєлїгє кєчїп кеткен. Ал ошол жерде, 
5-майда 1935-жылы, 69 жашында дїйнєдєн кайтты.

* * *

Боогачы кетип бара жатып, Чолпонбай уулу Жапарга: «Мен 
эмне їчїн айдалып баратканымды єзїм да тїшїнбєй турам» – деп 
айтыптыр.

Жапар: – Орус баласы болуп калсаўыз, мындай болбойт элеўиз! 
– дептир.

* * *

Боогачы сїргїнгє кеткенден кийин анын ырлары, обону єз аты-
нан айтылбай калды. Аны айтуучулар єз жандарынан чочулап, 
Боогачыны саясый зыяндуу, коркунучтуу киши катары эсептеп, ал 
эми кайра келбейт, ыў-жыўсыз жоголот деген ой менен жїрїштї. 
Анын жакшы обон, жакшы ырын єзїнє ыкташтырып пайдаланып 
жїргєндєр да болбой койгон жок.

* * *

Бїбї «келин» Боогачынын жакшы жары, сїйїктїї жолдошу бо-
луп, ак милдетин аткаргандыгын айрымдар аўыз кылып айтышат. 
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Элде калып, ай-кїнїнє жакындап калган Бїбї, Бокеме барып учу-
рашып, эл-журттан салам-дуба айтып, жакшы тєлгє катары жанына 
барып тєрєйїн, уулу болобу, кызы болобу, аман-эсен кєз жарсам, 
ырчы сїйїнєр – деп, алыскы Ат-Башыдан ашуу-бел ашып, суу ке-
чип, конуп-тїнєп эчен кїндєр жол азабын моюнга алып, Фрунзе 
шаарына чейин атчан келген. Минген атын сатып, каражат камдап 
алып, от арабага тїшїп Оренбург областына барган. Ал жерде, кай-
радан ємїрлїк жарына кошулган. Чын эле тилегениндей болуп, 
Бїбї Оренбургда жїрїп эркек тєрєйт. Кучакка батпаган сїйїнїч!..

Бул жер акжолтой жер болду дешип, баланын атын Орунбор 
коюшат. Ошол Орунбор элге келип, эр жетип, їйлєнїп-жайланып, 
бала-чакалуу болот. Кызы Нуржамал Кыргызстан мамлекеттик 
университетинин тил-адабият факультетин ийгиликтїї бїтїрїп, 
азыр Нарын шаарындагы орто мектепте алдыўкы мугалимдердин 
бири болуп кызмат єтєп жїрєт. Мен Нуржамал менен 1988-жылы, 
9-январда жолугушуп, бир топко чейин сїйлєшїп олтурдук. «Чоў 
атамдын мурастары эл оозунда...» – деди. Єзї да иликтеп-изилдеп, 
жыйнап жїрїптїр. Сєзгє устат, ички маданияты кїчтїї – чоў атасы-
нын мурастарын эў бийик баалаган, сезимтал, ойчул жаркылдаган 
жылдыздуу кыз. Мага чоў жардамы тийди.

* * *

Боогачы эл ичине келип, тууган айылына кетип баратканда, тоону 
сагынып, элди аралап жайлоолоп жєє жєнєптїр. Айылдан-айылга 
ат менен жеткирип коюшат деген ой менен чоочун айылга келип, 
аркы айылга ат менен жеткирип коюуну єтїнєт.

«Тээтиги чоў їйгє барыўыз, таў-тамаша ошондо...» деген куру 
жооп алат. Барса, їй толо киши, кымыз ичип, комуз черттирип, 
«Їкєйдї» ырдатып дуулдап олтурушат, кєўїлдїн баары ошондо... 
Жолоочу салам айтып кирип, улага жактан орун алат. Саламын 
алик алганы менен мындай єт деген сєз жок. Боогачы кымыздан 
кере жутуп, демин ичине тартып, кулак тєшєп, кечикпей жєнєп 
кетмекчи болуп, бирок обондун бузулуп жатканына кабатыр болуп: 
«Обон саал бузулуп атат» – дейт.

Ырдап жаткан неме ызалана тїшєт. «Барыўыз абышка, барар 
жагыўызга, бул Боогачынын обону деген болот, эмне кылат экенсиз, 
алдыўыздагы кымызды тартып жиберип майпаўдап жєнєўїз!..»

Боогачы саал жылмайып, сакалын сылап ордунан жеўил турду: 
«Капа болбогула, Бокеўдин обонуна анча-мынча окшогону болбо-
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со?» Ат сурагысы келбей калды. Бараткан жагын бет алып кадам 
шилтеди.

Їй ичинде ырааты жок сїйлєгєн сєздєр. «Жанагы жєнєкєй киши 
эмес... карагылачы, узап кетелек болсо чакыргыла, ким экенин би-
лели! Бул єрєєндїн кишиси эмес. Барар жери алыс болбосо, ат менен 
жеткирип койгула!»

Карыялардын нускалуу сєздєрїн урматтап, эстїї-баштуу бир 
киши жанагы ырдаган жигит экєє чыгып караса, узап кеткен эмес 
экен. Аттана чабышат.

Жолоочуну токтотуп алышып, ким экендигин, кайдан келатка-
нын сурашат.

Мен Боогачымын дегенде «ырчы» жигит аттан ыргып тїшєт. 
Берки киши жалынат: «Айланайын Боке, кагылайын Боке, биз ит 
болдук, кечириўиз, жїрїўїз їй жакка, аксакалдар жиберди!» – Атка 
кєтєрїп миўгизишип кайра алып келишет.

Алдына кара кєлдєлєў тєшєлїп, Бокеў тєрдє олтурду. Алиги 
«обончу» жигит эшиктен кызыл кїрпєў жетелеп кирип бата тиледи. 
Курун мойнуна салып, Боогачыдан кечирим сурады.

Боогачы: «Андан чоўду да кечиргем, балам» – деди.
Їйдєгїлєр Боогачыны кондуруп, эс алдырып, эртеси чапан жаап, 

жакшы атка мингизип, барар жерине жеткирип келїї їчїн киши 
кошуп жєнєтїшєт.

Боогачы, эми алчактаган ат минип, айылын карай баратты.

Їкєйдїн чуусу

Каскан аксакалга талдын кєлєкєсїндє теўтуштары менен 
сїйлєшїп єткєн-кеткенден кеп салып олтурганда, талаанын ырчы 
торгойлору чурулдап, канаттарын лепилдетип ободо сайрап, кїн нуру 
жерге тєшєлїп турганда Ак-Муздан жолуктум. Кєп жылдар агартуу 
кызматында эмгектенип, жаштарга илим-билим, тарбия-таалим 
берген, кадырлуу, кєптї билген, кєп жашаган нускалуу карыя экен. 
Кыйладан бери эмгектин татыктуу їзїрїн кєрїп пенсияда, эркелеп 
єз эркинде боштоў жїрїптїр. Сєзмєр, шайыр адам экен.

Тєбєдє кактап тийген кїндї кєзїн жїлжїйтє карап: – Їйгє кир-
гиле! – деди, бутакка илинген калпагын алып жатып.

Їйгє кирдик. Сонун їй экен. Жаўы салынып, жакында эле кирип-
тир. Терезелери тїштїктї карап, кїн нуру їй ичине тєгїлїп турат, 
заўгырайт. Мен єз ичимен кубандым да:

– Їйїўєр куттуу болсун! – дедим жайдары.
Каскан аксакал жана башкалар:
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– Айтканыўыз келсин, айтканыўыз келсин! – дешип, сїйкїм 
менен жылуу кабыл алышты.

Дасторкон жайылды.
Мени кєўїлдїї олтурсун дегениби, же чоо-жайын тартайын деге-

ниби, Боогачынын обонуна салып бир тїрмєк ырын ырдап жиберсе 
болобу!

– Мына эмесе! – депмин, каткырып.
– Бул биздин элетче! – деди, кїлкїгє кїлкї кошулуп. – Боогачы-

нын обон, ырынан кабарыўыз бар беле?
– Ооба! Биздин Чїй жакта Боогачынын обонун, ырларын алда не-

бактан бери эле билишет, айрыкча улгайгандар. Анын: «Кїйгєн», 
«Секетпай» деген китептерин бир кездерде окуганбыз. Боогачынын 
Їкєйї жєнїндє кызык окуялуу сєз уланып эл арасында, мен уга 
жїрїп кызыкканымды айтпаўыз! Кийин-кийин, тагыраак айткан-
да, 1941-жылы декабрь айынын баш ченинде атайын издеп барып, 
Їкєй менен жїз кєрїшкєнмїн. Партиянын райондук комитетинин 
кызматчысы Зарлык Саалыбаев жана элеттик бирєє баштап алып 
барышкан. Їкєйгє Баш-Кайыўдынын єйдє жагындагы Єзгєрїш 
деген кичинекей кыштакта, жапыз тамда жолугуштум. Жанымда 
Мукай, Саткын бар эле. Орто бойлуу, буудай єў, кылгырган сурмалуу 
кара кєз, мурду кырдач, мїнєзї коўур, суйсалган ак жоолукчан аял 
экен. Кол алышып, аты-жєнїмдї айтып учурашкан соў, олтурбастан 
бетме-бет чукул туруп сїйлєштїк. Боогачы жєнїндєгї менин бер-
ген суроолорумдун бирине да жооп берген жок. Эмнеликтен экенин 
билбейм, беркилерден тартындыбы? Кайра-кайра сурасам да менден 
кєзїн албай жылмайып, шыпшынып улутунуп коёт да, унчукпайт. 
Бир гана айтканы бул болду: «Алда чебеленген жаш кайним ай, эрте 
келбей, же кеч келбей жаман кыйнадыў го?..» Ал жерде тургандар 
кїлїп калышты.

Мен эў акыркы суроомду бердим Їкєйгє:
–  Эчедесиў?
– 42. Єзїўчї?
– 29.
Ошону менен Ак-Музду карай жєнєп кеттик.
– Сєз бїткєн экен, – деди эртеден бери унчукпай кулак тєшєп ол-

турган Каскан карыя. – Кєргєн экенсиў, Їкєйдїн так єзї. Мен аны 
кєрїп жїргєн кишимин. Жакшы жолугуштук, сєз бир жерден чы-
гып, бир жерге куюп жатат. Мындай оро-пара келербизби! Боогачы 
менен Їкєй окуясы чынында эле эў кызык, узак, жомок...

Боогачы менен мен Кичїї кыйраданбыз, мындайча айтканда, 
тууган болобуз, кеп анда эмес. Боогачы боз улан кезинде Нарын 
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єрєєнїнє келип, Ногойбай деген манаптын эшигинде жїргєн. Кыз 
оюндарда, жаштар арасында ырдай коюп жїрїп, кадыр-баркы ыр 
менен кєтєрїлїп, элге жага баштайт. Жанагы ошол обон Боогачы-
нын обону, єзїндєй келтирїї кайда?! Мен ошону туурадым. Ошол 
обонду жакшы кєрєм.

Боогачынын ырдап жїргєнїн Ногойбай угуп: «Аўылдабай 
жїргїн!» – деп эскертет. Ырдаганды жакшы кєргєн кєпкєлєў жигит 
анын айтканын этибарга албай коёт.

– Дээринде болсо!..
– Талант манапка баш иймек беле?! Жигит эл аралап ырдай коюп 

жїрїп кадыры кєтєрїлє баштаганын туюп, кїндєн кїнгє ырдага-
нын арбытып, «ырдасам-койсом єзїм билем», жаш адамдар тим 
эле їзїлїп тїшїп баса берет. Ал ырдаганда бєтєнчє ырды эч кимден 
сурабайм... – деп калчу... Ыры менен обону тєп келишип, ырды 
мєндїрдєй тєгїп жибергенде жаш гана эмес, кары адамдардын да 
делебесин козгоп, коргошундай эритип жиберчї эле... Обон ошондой 
болсо атаганат!

Кїндєрдїн биринде Нарындын Дєбєлї айылына келип, кыз тоюна 
туш болот. Уккандардын кєўїлїн ыр менен єзїнє тартып алып, тама-
ша куруп олтуруп, Уулкан деген кызга кєзї тїшїп калат. Жылдызы 
жайнаган селки Боогачынын жїрєгїнє астыртадан чок ыргытып, 
єзїнїн сїйїїсїн сездирип коёт. Ырдын касиетин кара!

Боогачы ырдайт:

Сурмалуу кєз, ак маўдай,
Сїрєткє боюў тарткандай.
Экєєбїз билер кїн болсо, 
Ємїрїў єтсїн картайбай!

Кємїскє жерде калтардай,
Жїрїпсїў элде байкалбай...
Зээри учуруп жаштыктын,
Сергек болгун шалкайбай!

Їкєй бул ырдын маанисине тїшїнїп, жїрєгї эч убакта болуп 
кєрбєгєндєй бир нерсеге кабылып жатканын сезип турса да, ыр єзїнє 
арналганын билген жок. Анткени Боогачы атын буруп койду, анын 
їстїнє бул ырды биринчи угуп олтурат. Ата-энеси эркек бала кєрбєй 
жїрїп, ушу кыз тєрєлгєндє: «Артынан уул келсин» – деп, ырымдап 
Уулкан койгон экен.

Бул ыр желдей тарап кетет, бирок кайсы кыз экенин ачык билбей, 
«Їкєй» деп озондоп ырдап жїрїшєт элет жаштары. Ыр менен жашап 
калган Боогачы эл арасында кєбїрєєк болуп, арааны ачылып, тур-
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муш кызыгына батып, сулууларды кєргєндє ого бетер толкунданып 
ырдайт. Їнї да каргылданбайт, коўгуроодой кетет. Ырдагандан 
чарчабаган адаты бар.

Эл бєксєлєрдєн чоў жайлоого кєчє баштаган маалда, кулакдар 
болуп жїргєн неме Їкєйдїн айылына барып жолугат. Эки-їч кїндєн 
кийин эки жолдошу менен атын ойноктотуп жол тосуп чыгат. Кыйла 
жерден кєч кєрїнєт, жете барса башка кєч болуп чыгат. Сурамжы-
лап, ылдамдай бастырып олтуруп, издеген кєчкє келишет. Їкєй 
Дєбєлїдєгї колу бардар Тїмєнбай деген кишинин кызы болгон соў 
жана бой жетип кєзгє чалдыгып калган селкини жакшы кийинтип 
коюптур. Чачылуу нокто каткан ингенге жїк артып, їстїнє калыў 
килем жаап, бир жак капталына самоор, бир жагына кымыз куюл-
ган кєєкєр байлап, Їкєй жал-куйругу тєгїлгєн чаар жорго минип, 
їкї тагынган кундуз тебетейин, кєк тубар кош этек кєйнєк, кызыл 
кїрєў баркыт бешмантчан тєє жетелеген жеўесинин жанында ба-
ратканда Боогачы эки жолдошу менен карагайдын этегинен шоп 
этип чыга келет.

Кыздын ата-энеси, кєргєндєрдїн баары таанышат. Кєч їстїндє 
болгондуктан тїшїрїп, кєєкєрдєн кымыз берип узатышат. Эл, жер 
кыдырып бараткан ырчы башка жакка бараткан болуп кете берет.

Їкєй кымыз сунуп жатканда: «Убадаўа бек бол, секетим» – деп, 
сунулган аяктын кырындагы бармагын акырын кысып коёт. Кыз 
жылмайып астыртадан їн катат:

– Сєз бир.
– Боогачы ичинен кымыўдап ордунан турат. Кыз жеўеси Бурулкан 

аттандырып барып: «Кыз белеги» – деп чєнтєгїнє бирдеме салат. 
Мындайраак чыга берип караса, сайма бет аарчы. Ырдайт:

Белекке берген жоолугуў,
Белгиси жубай болуунун.
Экєєбїз кїткєн кїн келет
Їкєйїм,
Тилеймин дендин соолугун!

Сыймыгы жалын колуўун,
Сыйкырлап сайган жоолугуў,
Айлыўдан алыс кетирбей, 
Їкєйїм,
Арбап да салды жоругуў...

Бул тез эле айылдан айылга тарап кетет. Боогачынын даўкы ого 
бетер чыга баштайт.
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Тигилер аттанып кеткенден кийин Їкєй тєє жетелеп баратып 
жеўесине айтып кїлїптїр: «Жана кокусунан мени кошуп ырдап 
жибереби деп, жаным калсачы... Кудай жалгап анткен жок. Ушул 
жерде, кєч їстїндє заўылдап ырдап олтурса, эмне бетим калар эле, 
жеўекебай!»

Жеўеси кїлє карап жооп айтат:
«Эстїї киши антпейт. Ал сага, сен ага ашык эмессиўерби, садагаў 

кыз! Антыўар бар эмеспи. Єзїў айтпадыў белеў, ошондой болуп 
калды деп. Мен макул болбодум белем, садагаў кызыке! Бактыў 
бар! Бул жолу атайын эле сага келгени айдан ачык болуп турбайбы. 
Кєч їстїнєн жолугуп, кайып єтпєдїбї. Туура кылат, ыржалаўдап 
жїрмєк беле!.. »

Экєє теў шыўкылдап кїлїп, кечмеликтен єтїшєт.
Кєч їстїнєн Їкєйдї кєргєндєн бир аз кїн єткєн соў, жаўы журтта 

эртеў менен эрте тура калып, їйдїн жанындагы сандыктай кызыл 
ташка отуруп алып, кєк мелжиген карагайлуу тоолорду карап, 
коўгуроодой тунук, бийик, таанымал коўур, жагымдуу обону менен 
ырдап коё берет.

Кїмїштєн чачпак сооруўда,
Кїнчїлїк кетсе оюмда.
Кїмїштєй болгон Їкєйїм,
Тээ-ти-ги
Кїн тийбес тоонун боорунда.

Алтындан чачпак сооруўда,
Айчылык кетсе оюмда.
Алтындай болгон Їкєйїм,
Тээ-ти-ги
Ай тийбес тоонун боорунда.

Сїйїїнїн жалынына башын тосуп, муў-зарын ыр менен чыгарган, 
ыр менен ыракат таап, ємїрїн сїйїї менен чаян тїйїштїрїп койгон 
ырчы дєєлєттїї жїрчї эле. Андагы манаптар: атка нокто катпай, 
чылбыр какпай, чаболоў тартпай, куюшкан тартпай, колго камчы 
албай кыйылуу ак калпакты чекесине саал баса кийип, желкесинен 
топунун четин чыгарып коюп, кабыткан жеўил кєк чаар чыт чапан 
кийип, артынан бир жигитти ээрчитип алып, камчы керек боло калса 
аны кылчак карап коюп, ошенткенде жигит артынан келип камчы 
чаап, їзєўгїнї бутунун учу менен чирене тээп, эки тизгинди теў кар-
мап сєєлєттєнїп бастырчу. Боогачы алардан башкача короздонуп, 
ырдын зээри учуруп жїрчї. Мингени сулуу тору ат, жыландай сой-
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логон кула ат, ага эмине, эл кадырлап турганда!.. Чынын айтканда, 
кай бир манаптар басырынып калган. Боогачынын антип жїргєнїн 
кєрє албагандар кєп эле.

– Боогачы кєпкєн го?
Кєптї дешке болбойт. Баа жеткис обон, мындайча айтканда, ту-

баса укмуш талант ага дем берип, экилентип учуруп, кадыр-баркын 
кєкєлєтїп жиберген.

Їкєйдїн мурда кайындап койгон жери бар. А дагы моўолдор, 
Бєгєнєктєн Салмаке деген эме. Мунун бир тууганы Чоюбек ошол 
кезде болуш. «Їкєй» деген кайдагы бир кызды Боогачы ырдап жїрїп 
элге-журтка жайып жибергенин баары уккан. Бирок «Уулканды» 
ырдап жатат деп эч кимисинин оюна келген эмес. Ал тургай эне-
атасы ырды укканы менен сєз єзїнїн кызы жєнїндє болуп жатканын 
туюнган эмес. «Їкєй» деген башка кыз деп ойлошкон. А Боогачы 
дагы Їкєйгє таанышып, антташканга чейин анын кайындап койгон 
жери бар экенин билбеген. Кыз-жигитке махабат данакер болгон. 
Эми ажыратып кєр!.. Боогачы кїз тарта, эл жайлоодон тїшкєндє 
алмакчы. Бул окуя революциядан мурда болгон. Эл арасында уруу-
чулук, тууганчылык, жаатташуу єкїм сїрчї.

Кудалашкан манап жайдын толук кезинде беш киши менен алып 
кетип баратканда артынан Боогачы эки киши менен жетет.

Їкєй Боогачынын келатканын кєрїп, баары эсине тїшєт... «Булар 
эмне болушар экен?» – деп, сарсанаа боло тїшєт. Єзї жєнїндє ойлоп, 
«єзїм билем» деп чымырканып, окуяга кылдат кєз салып турат. 
Боогачы жакындаганда кылчактап карап, колундагы камчысын 
тїшїрїп жибергенин сезбей калат.

– Камчыў тїшїп калды, – деп узатышып келаткандардын бирєє 
аттан ыргып тїшєт. Їкєй токтоло калат, жандап келаткан Салмаке 
да ат тизгинин тартып: «Боогачы эмнеге келатат? Адатынча эл кы-
дырып бараткандыр?..» деген гана ойго келет.

Боогачы атын энтиктирип, Їкєйгє жакын келип токтоп, эч кимге 
а-бу дебестен, камчысын бїктєй кармап, эки колун ээрдин кашына 
коюп, талааны жаўыртып ырдап кирет:

Жоргого бутуў артарсыў,
Жол жомогун айтарсыў?
Жоругу менен чер жазган,
Їкєйїм,
Жолдоштун зарын тартарсыў...

Бул ырды уккан Їкєй аттан ыргып тїшєт. Тигилер атка кайра 
кєтєрїп мингизишет. Алып жєнєшєт.

Боогачы дагы ырдайт:
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Кїлїккє бутуў артарсыў,
Кїн жомогун айтарсыў.
Кїндє эч убак чер жазган,
Їкєйїм,
Кїйєєўдїн зарын тарарсыў!

Їкєй аттан дагы ыргып тїшєт. Тигилер кайра мингизип алып 
жєнєшєт.  Боогачы кайра баштан ыр тєгєт:

Айтканыўдан танбагын,
Акылга кайгы албаган.
Артыкча козгоп айтпайын,
Їкєйїм,
Ардактуу кыргыз арбагын!

Убадаўдан танбагын,
Убайга башты салбагын!
Убара болуп айтпайын,
Їкєйїм,
Урулуу журттун арбагын!

Їкєй кайрадан аттан ыргып тїшїп, Боогачыга карай кучак жай-
ып басат. Бул окуя талаада болуп жатат. Боогачы тигилерди буйтап, 
адилеттїї ырдын кїчїнє таянып, жакшылыктан їмїт їзбєй улам 
артын карап коюп ырдай берет. Аўгыча бир топ караан ат удургуп 
келе жатышканы кєрїнєт. Бул Боогачынын кишилери. Ал Їкєйдї 
алып баратат деген кабарды угар замат Кичїї кыйранын таасирдїї 
адамдары жайлоого киши чаптырып жиберген экен. Бул келаткан-
дар сарбагыштар, туугандык кылып жиберген кишилери.

Боогачы кїчкє келе тїшєт жана анын їстїнє Їкєй аттан їч метрге 
тїшє качканына чыртыйган манап ызаланып кєўїлї сууй тїшєт. 
«Бу кейпине караганда... мага катын болчу тїрї кєрїнбєйт, кєптєн 
бери эле «Їкєй» деп белгилїї болуп калган шерменде мени эртедир-
кечтир уятка калтырар? Эмитен минтип аттан тїшє калып атат... 
Ушул абалга жеткен Боогачы жарамазанчы эл ичине аўылдап алда 
кандай укмуш сєздєрдї чыгарар?.. Айтар сєздї ыр менен жаадырат 
эмеспи... Эл мунун сєзїн кубаттайт, тигинде дабырап келатышпай-
бы, ит кубарлар, ушуларды да бир атанын тукумдары деп коёбуз 
ээ?! Мага катын табылбай калмак беле? Ушу жерден эле ары-бери 
боло калсам эмне болот? Эл ичине: «Менин катынымды алган» – 
деп жайып жиберсе, баладан-чакага калып, атым булганар ээ?.. 
Сабаша кетсем... Алар да сабашат, мынча беттеп келген немелер 
аянмак беле?.. Андай болгондо тїгєнбєс чырга айланып, ансыз деле 
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нааразыланышып жїргєн Улуу кыйра менен Кичїї кыйра бириге 
калышып, Бєгєнєктєргє камчы ойнотуп чыгышар?!» – Башы маў 
болуп, Салмаке жолдошторуна кайрылат.

– Эмне кылалы?
Жолдошторунун бири: «Бирдеме дебейсизби, Саке! Биз дагы тирїї 

жанбыз го акыры...» – дейт.
Окуянын мындайча болуп кетерин ойлобой, ток кєўїл турган 

Салмаке эми тынчы кетип, атын ойкутуп-кайкытып камчысын 
кєтєрїп зекийт: 

– Сенин тукумуўду... Кет ушунчаўда, биерден кордук кєрїп 
каласыў, чуу куйрук...

Боогачы анын опуруп-жапырганына кєўїл бурган жок. Келаткан 
азаматтарды кєрїп санаасы тына тїшкєн. Аларды: «Боогачынын 
таламында болгула, туугандыкты ушу жерде кєрсєткїлє! Бєгєнєк 
Чоюбекке таянып бизди эмне кылбай келатат?..» – деп, Сарбагыш 
тапшырма берип шашылыш жєнєткєн. Жулунуп турган жигиттер 
аттын оозун коё беришкен, тартынуу жок. Салмаке бирдеме деп 
кєрсїнчї?..

Иш оўунан чыкпай турганын Салмаке билип, айла табалбады. 
Карбаластап калды, ат їстїнєн курулай чамынып. Анан мындай 
акылга келди: «Чабышканда жакшы болбойт, їч атанын балдары 
эки бєлїнїп бир катын їчїн чабышып... Кой, ушу жерден шыдыр 
барып эле Жаманбайдын кызын ала качып кетейин, ал дагы сулуу 
кыз, жакшы кєрїп калгам. Бул шерменде Уулкан эмес «Їкєй» бо-
луп калган тура, муну ушу жерге, талаага таштап, жарамазанчыга: 
«Жаагыўды басып жїр!» – дейин.

Чыдамы жок, ызакор, морт манап єзїнчє жыйынтык чыгарат:
«Мен мындай атасынын тєрїндє бузулган жїзї караны башы 

алтын болсо да албайм, сєзїм бир...»
Манап буркан-шаркан тїшїп, жакындап келип калган Боогачы-

нын кишилерин кєрїп, жан-жєкєрлєрїн ээрчитип, Їкєй минген 
жоргону жетелетип алып, аттын башын бура тартат.

Боогачы:
Акылы жакшы Їкєйїм,
Ажырап кантип тїтєйїн!
Бєгєнєк кетти таарынып,
Бєбєгїм сыўар кїтєйїн.

Кїлгєнї жакшы Їкєйїм,
Кїдєрїм кантип їзєйїн.
Кїлїктїн оозун чойдуруп,
Кїттїрбєй жолго тїшєйїн.
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Аттын башын Бороондуну карай бура тартат.

* * * 

Боогачы менен Їкєй окуясы эл арасында мен уккандан эки тїркїн 
айтылып жїрєт. Мезгил созулуп уламдан-улам ооздон оозго єтїп 
кеўири жайылып кеткендиктен, кошул-ташыл болуп єзгєрїп кет-
кени байкалат.

Їкєйдї мурунку кайындап жїргєн кїйєєсї алып келе жатып, 
жолдо Боогачыга тарттырып жиберген соў, кыздын – Їкєйдїн 
тєркїнїнє токтоосуз кайра барат. Ал жерде айла-амал таап, «кыз-
дын атасы аттан жыгылып ара жолдо жатат...» делинип, шашы-
лыш киши жиберилип Їкєйдї алдырып кетет. Барары менен атасы 
Їкєйдї мурунку кїйєєсїнє аттандырып жиберет. Бул учурда Боо-
гачы їйїндє жок болот жана Їкєй анда канча турганы белгисиз...

Їкєйдї Боогачы алган эмес, ал Їкєйдї келин кезинде кєрїп, ашык 
болуп ырдаган делинип, Нарын тарапта айтылат.

Кийинчерээк ачык айтканда, 1986-жылы 2-июлда Ат-Башыдагы 
Ак-Муз кыштагында жашаган, 35 жыл мугалим болгон 81 жаштагы 
Ашырбай уулу Каскан карыяга, Боогачынын жакын тууганына жо-
луктум. Аўгемелештим, андан да: «Боогачы Їкєйдї алган» дегенди 
уктум.

Ат-Башыда бир жерде аўгемелешип олтуруп, карыя Ємєр Касы-
макунов да: «Боогачы Їкєйдї алган» – деди.

Адабиятка, искусствого шыктуу, ырдай коюп жїргєн Моўкош 
карыя да кыйла кызык окуяларды айтып берди.

Эмнеси болсо да ыр Боогачыныкы. Їкєйдї ырдаганы чын. Эл 
ырды, окуяны єз кызыкчылыгына айландырган. Эл деген эл да! 
Чыгарма деген ошол бутактап кетмейи бар. Боогачынын ырлары 
єзї эле окуяны айкындап турат.
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ПРОЗАИК

Два СолДаТа из СТройбаТа

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Солдаты копали с остервенением, и когда чудовищная яма была 
вырыта метра на полтора, и кое-кого из низкорослых  солдат уже 
не было видно из-за края земли, вдалеке, в метельной круговерти 
появились штабные вместе с  гарнизонным  начальством;  видно, 
стукачки в части не переводились. Офицерьё, оскальзываясь на 
ледяных кочках, в беспокойстве забегало по земляным отвалам. 
Вояки побросали лопаты и хмуро смотрели вверх. Инстинктивно 
они сгрудились в одном из углов ямы, пытаясь хоть как-то согреться 
дружка  об дружку. Их покрытые багровыми пятнами лица были 
обращены к отцам-командирам, посиневшие, сведенные судорогами  
холода губы криво двигались, складываясь  в уродливые усмешки, 
а глаза с ненавистью смотрели в лица офицеров. Чей-то негромкий, 
но отчётливый голос из толпы медленно  произнёс: «Да пошла бы она 
на … эта грёбанная Советская Армия…» Штабные словно очнулись, 
двое подошли к ротному, взяли его под руки и повели прочь. Но он 
не хотел идти, вырывался, и тогда один из офицеров двинул его ку-
лаком. Смушковая шапка упала с головы майора, её подняли и, не 
отряхнув от снега, криво нахлобучили ему на голову.

Солдаты тем временем выбирались из ямы, неприкаянно выстраи-
ваясь перед земляным бруствером.

Коломийцева уводили всё дальше. Снег у него под шапкой  стал 
таять от тепла головы, тоненькие мутные струйки побежали по лбу 
и щекам, он поднимал мокрые глаза к небу,  и непонятно было, то ли 
он плачет, сожалея о случившемся, то ли капли талой воды грязнят 
его перекошенное лицо…
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КАРАул

Петров через силу собрался, надел овчинный тулуп, пристегнул 
к ремню  штык-нож.

Разводящий сержант Круглов вывел караул на улицу. Петров 
шёл первым, сразу за разводящим, потому что его пост был самым 
близким – не более километра от караульного помещения. Петров 
брёл в каком-то заторможенном состоянии, глядя в ночь через голову 
коренастого Круглова. Морозец был лёгкий, бодрящий и приятно 
освежал после затхлого и душного помещения караулки.

Возле длинного складского здания караул остановился, и Петров 
услышал привычное: «Часовой, сдать пост!» Он подошёл к часовому, 
в котором узнал Бубенко из второго отделения, едва заметно кивнул 
ему и выслушал хорошо знакомую информацию. Разводящий то-
ропливо приказал: «Караульный, принять пост!» и Петров вместе с 
ним и с Бубенко машинально двинулся проверять двери, складские 
помещения, замки и пломбы. Затем сержант принял доклады Петро-
ва и Бубенко о приёмо-сдаче объекта и повёл караул дальше. Скрип 
снега под ногами служивых стих в несколько мгновений. 

Петров поднял воротник тулупа, прошёлся туда-сюда; узенькая 
дорожка вдоль склада, утоптанная предыдущими часовыми, непри-
ятно скользила, и Петров старался идти по её краю.

Ночь была ясной и безветренной. Петров удовлетворённо подумал, 
что морозец вряд ли прижмёт более пятнадцати градусов и потому 
есть шанс не околеть в ближайшие два часа. Толстая овчина тулупа 
надёжно согревала тело, ушанка была завязана под подбородком, 
ноги защищали ватные штаны и валенки.

Правда, некоторый дискомфорт Петров испытывал от своей не-
поворотливости и неуклюжести; в случае чего валенки не позволят 
ему резво побежать, а тулуп – быстро повернуться.  Впрочем, проис-
шествий в карауле никогда не случалось и, вообще, этот долбанный 
склад вряд ли мог понадобиться хоть кому-нибудь в ближайших кос-
мических мирах, потому что хранился в нём допотопный списанный 
хлам, старые покрышки от автомобилей и комплекты химзащиты, 
которыми за последние тридцать лет никто ни разу не воспользовался 
и, скорее всего, не воспользуется уже никогда.

Время тянулось мучительно медленно, как оно всегда тянется 
в одиночестве и безделье. Петров продолжал ходить вдоль склада, 
не очень старательно вглядываясь в темноту. За всё время караула, 
тянущегося с перерывами уже больше месяца, никто ни разу не по-
беспокоил покой часовых возле этого склада. Каждый раз, заступая 
на пост, Петров и днём и ночью видел одну и ту же картину: мрачное 
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складское здание, узкая дорожка вдоль его внешней стены, про-
топтанная караулом, потемневший от времени деревянный столб с 
фонарём на самой верхушке, совершенно безлюдные хозяйственные 
строения вдалеке и полуметровые грязные сугробы вокруг. Мёртвый 
мир и мёртвая тишина, не нарушаемая ни голосами людей, ни по-
свистом птиц, ни вопросами Бога. Лишь раз в два часа пройдёт мимо 
поста механический караул, огласив стылые окрестности унылыми 
командами и…исчезнет в морозной дали…

Петров добрёл до осветительного столба, прислонился к нему 
плечом, уложил голову в мягкий овчиный воротник. Приятно пахло 
бараньей кислинкой, от дыхания овчина стала колючей и влажной. 
Петров прикрыл глаза. На мгновение его сознание укутала яркая 
цветочная пелена, проплыл мимо зелёный ковёр лесной поляны; 
высокие сосны закружились над головой, он услышал приятный 
баюкающий шум ветра, но тут морозный сквозняк порхнул по его 
обветренным губам, и он тут же очнулся. Тишина. Мороз. Снег. Ни 
души в мире.

Петров отошёл за угол склада, кое-как распахнул тяжёлые полы 
тулупа, с трудом расстегнул ширинку ватных штанов и с облегчением 
оросил обнажившиеся из-под штукатурки кирпичи, пытаясь фило-
софски осмыслить своё земное бытиё. «Нирвана… – подумал он. – За 
эти секунды, наверное, можно душу чёрту отдать…».

Жить стало несколько веселее, и Петров принялся вполголоса 
фальшиво напевать знакомые мелодии. Он бродил вдоль складской 
стены, изредка поглядывая на двери и замки и представляя себе свои 
героические действия в случае нападения врагов. Вот они крадутся 
за сугробами, надеясь незаметно приблизиться к Петрову, тихо 
обезвредить его и, вломившись в двери охраняемого объекта, завла-
деть вожделенными комплектами химзащиты. Но Петров с боевым 
кличем сам нападает на злоумышленников, размахивая сорванным 
с ремня штык-ножом, и поражает их одного за другим прямо в ки-
пящие злобою к родной Советской власти сердца.

«При необходимости, – вспомнил Петров слова Устава карауль-
ной службы, – часовой должен вступить в рукопашную схватку 
для защиты себя и своего объекта и смело действовать штыком 
или прикладом…».  Петров вздохнул и, подобрав упавший с дерева 
прутик, стал чертить на снегу за границей тропинки квадратики и 
кружочки. Потом задумался и медленно вывел: «Муть»… «Гарь»… 
«Тьма»… Опять задумался и начертил: «Бог» и рядом, уже почти без 
запинки: «Жуть»…  

Хотелось курить, но сигареты и спички перед выходом на пост 
были сданы начальнику караула. Тогда Петров обломил прутик, 
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которым чертил на снегу фигурки  и слова, и сунул его себе в рот 
наподобие сигареты, представив, как он блаженно курит, вальяж-
но развалившись на диване и попивая крепкий чёрный кофе. При 
воспоминании о кофе Петров почувствовал сильный голод; ночь ис-
ходила последними часами, приближаясь к утру, а ужин был в семь 
вчерашнего вечера. Он вынул из кармана ватных штанов заначенную 
с ужина  горбушку и стал, потихоньку отрывая от неё маленькие 
кусочки, медленно высасывать их без остатка. Подсохшая чёрная 
корочка тлела за щекой, истончаясь до полного растворения. Петров 
с наслаждением выкатывал языком из-под десны шершавые крошки 
и глотал их, захлёбываясь густою тягучею слюною.

«Нести службу необходимо бодро, ничем не отвлекаться», – опять 
вспомнил Петров Устав караульной службы. Сколько уже раз нару-
шил он этот пресловутый Устав, согласно которому на посту нельзя 
спать, сидеть, прислоняться, читать, писать, разговаривать,  петь, 
есть, пить, курить и оправляться. «Я злостный нарушитель Устава», 
– обречённо подумал Петров и представил себе, как его арестовывают, 
грубо срывают с ремня штык-нож и сажают на гауптвахту. Потом его 
везут в гарнизонный суд, где военный прокурор гневно зачитывает 
обвинительную речь, тыча в него прокуренным жёлтым пальцем. 
Потом ему надевают наручники и прямо из зала суда выводят к 
щербатой кирпичной стене. Против стены стоят его товарищи, сослу-
живцы по взводу, они поднимают автоматы и по команде сержанта 
Круглова начинают стрелять бесконечными очередями. Окровав-
ленный Петров, как в кино, медленно сползает на снег, еле слышно 
шепча леденеющими губами: «Для чего я не исполнял Устава?..»

Инфернальный вопрос, разумеется, остался без ответа, а Петров 
снова стал прохаживаться по тропинке, опять дошёл до угла склада 
и остановился. Несколько минут он оцепенело стоял, вглядываясь в 
темноту. «Господи, мне кажется, что меня нет – я лишь чьё-то вооб-
ражение, лишь плод чьих-то умственных усилий, – с беспредельною 
тоскою подумал он, – я – бесплотная субстанция, не имеющая фи-
зических границ, я только чья-то мысль…Может быть, Твоя, Боже? 
Ты измыслил меня и поместил в этот выморочный караул, в мир без 
чувств, без вожделений, без людей. Караул! Караул, Господи! Я стою 
в нелепом овчином тулупе, в ватных штанах и в ушанке, завязанной 
под подбородком, с бесполезным штык-ножом на ремне, я стою под 
равнодушными звёздами и вспоминаю Устав: «Часовой есть лицо  
неприкосновенное…». Прикоснись ко мне, Господи, прикоснись 
вопреки Уставу – хотя бы на мгновение, я хочу осознать себя в этом 
мире, неужели я только контур, только абрис ирреальной мифиче-
ской фигуры? Но ведь я мыслю, я есть на свете!»
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Петров ощутил, как горячие слёзы выкатились из его глаз и мгно-
венно застыли на морозе. 

Он поднял голову. 
Звёзды немо мигали в бесконечной вате Вселенной…

ПяТНАдцАТь МЕТРОв

Нормировщик Зотов отмерил каждому бойцу по пятнадцать метров. 
Петров успел отхватить относительно удачный участок. Шестеро из 
его взвода побежали дальше, поспевая за зотовским деревянным 
аршином, петляющим меж деревьев и кустов. Петров понимал, что 
следующая стометровка вполне может оказаться более тяжёлой, чем 
предыдущий участок. Мало того, что лес впереди становился гуще и 
темнее, главная неприятность заключалась в появлении там почти 
сплошного подлеска, покрывающего многочисленные кочки. По опы-
ту Петров знал, что при таком раскладе в глубине зарослей – скорее 
всего болото. Или просто заводнённая местность, которая довольно 
часто встречается  в валдайских чащобах. А это – катастрофа для 
тех, кто получит свои пятнадцать метров именно там.

Однажды Петров по нерасторопности угодил на похожий участок. 
Нужно было бежать впереди Зотова и захапывать любую мало-
мальски подходящую почву. Но Петров плёлся в хвосте и только 
слышал отрывистые выкрики впереди: «Забито!», «Моя трасса!», 
«Забираю!». Раза два-три ему доставались трудоёмкие куски, на ко-
торых он умирал в конце дня, не успевая выполнить норму, но потом 
быстро сообразил: самое важное  в начале работы – успеть застолбить 
кусок хорошей земли впереди других, зорко следя за местностью и 
мгновенно оценивая её качества.

Каждый Божий день после завтрака служивых загоняли с ин-
струментами в могучий «Урал» и везли на трассу. В крытый кузов 
машины впихивали весь взвод – с полсотни человек, и со всей ротой 
управлялись обычно четыре грузовика. Дорога была более чем непри-
ятной, солдаты давили друг друга в тесноте, машину кидало на лес-
ных поворотах, и Петрову при этом всегда очень странной казалась 
мысль о том, что где-то далеко-далеко отсюда, в каких-то затуманен-
ных городах, возможно, есть хорошие ровные асфальтовые дороги.

Минут тридцать-сорок экспедиционных мучений и помятый лич-
ный состав вываливался на лесной лужайке. Задача командования 
состояла в следующем: нарыть траншеи под кабель для соединения 
ракетных точек с пунктами управления.  Каждому вояке нарезалось 
по пятнадцать метров лесной землички и предлагалось украсить её 
ровной или извилистой в зависимости от условий местности лентою 
шириной в штык лопаты и глубиной в полтора метра.

Два солдата из стройбата
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Тем днём прогноз Петрова относительно заболоченного простран-
ства впереди оказался точным, и шестеро его сослуживцев попали 
на совсем уж нехорошую землю. Впрочем, землёй их участки никак 
нельзя было назвать: стоя в своих траншеях по колено в ледяной воде, 
они пытались вынимать грунт, но грунта не было, - только мерзкая 
коричневая жижа стекала с их лопат.  Вдобавок они постоянно наты-
кались на толстые корни деревьев, которые нужно было выпиливать 
ножовкой или вырубать топором, а это отнимало драгоценное время. 
В конце того дня, уже в густых молочных сумерках белой ночи на 
трассу приехал батальонный майор Кадомцев и, ослепляя штрафни-
ков, копавшихся в воде, резким светом мощного карманного фонаря, 
долго крыл их изощрённым солдатским матом и обещал закопать в 
траншеях навеки.

Петров ходил смотреть мокрую трассу и отметил про себя, что вы-
полнить норму на ней можно лишь общими усилиями. Больше всех 
жаль было маленького солдатика Половинкина, который в отделе-
нии Петрова всегда стоял последним в строю, потому что роста в нём 
было метра полтора. Видно в нормальные войска таких коротышек 
не брали, вот он и сгодился для стройбата.

Норма той ночью так и не была выполнена, и несчастные неудач-
ники по прибытии в лагерь сначала получили увесистые затрещины 
от злобного сержанта Круглова, а потом отправились чистить кар-
тошку для завтрашнего обеда. Отпустили их только под утро, и они 
успели ещё, чуть подсушив над гудящею печкою влажное «хэбэ», 
поспать пару часов.

На следующий день всё четвёртое отделение в полном составе сиде-
ло в мокрой траншее и, матерясь, углубляло её до штатных размеров. 
Солдаты разделили усилия: двое окапывали толстые корни деревьев, 
ещё двое пилили и рубили их, трое черпали из траншеи постоянно 
прибывающую воду специально прихваченными из лагеря вёдрами, 
остальные вгрызались в глубь болотистой жижи. Как только тран-
шея была закончена, мгновенно появился нормировщик Зотов, и все 
получили по новому участку. Петров шёл на два-три шага впереди 
нормировщика и маленькому Половинкину велел не отставать. Когда 
вышли на широкую солнечную поляну, немного покатую, но почти 
свободную от кустов и  деревьев, Петров первым суетливо заорал: 
«Занято!» и вполголоса заговорщически сказал Половинкину: «За-
бирай…».  Половинкин, явно обрадованный, поспешил поставить на 
трассе метку. Следующим встал сам Петров; ему участок достался 
похуже, потому что трасса ушла с полянки и нырнула в лесок, где 
хоть и редко, но стояли деревья, с корнями которых хочешь-не хо-
чешь надо было воевать.
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Когда начали копать, выяснилось, что всё наоборот. Половинкину 
опять не повезло – с виду хороший участок оказался обманным. Под 
неглубоким слоем мягкой плодородной земли оказалась песчаная 
осыпь, наполненная огромными валунами, – их нужно было либо 
вытаскивать, либо обходить. Бедный Половинкин, бодренько от-
махавший по своим пятнадцати метрам первые три штыка вглубь, в 
отчаянии пытался окопать чудовищных размеров гранитный катыш, 
намертво перегородивший траншею. Встречая валуны поменьше, он 
через силу звал Петрова и просил его пособить. Сначала они вдвоём 
ломиком выдирали камень из влажного песка, а потом в четыре руки, 
оскальзываясь и мешая друг другу, поднимали его на поверхность.

Петров чувствовал себя виноватым перед Половинкиным, ведь это 
он выбрал для него трудный участок. Впрочем,  не будь Половинкина, 
он оставил бы его себе. Кто же знал? С виду участок был хоть куда.

Весь день  малыш пыхтел, ворочая булыжники, и в принципе 
одолевал коварную трассу, хотя и отставал несколько от своих то-
варищей. Но уже глубоким вечером с дальнего конца своего отрезка 
Петров услышал отчаянный мат Половинкина и, прибежав к его 
траншее, увидел жуткую картину: на протяжении  нескольких ме-
тров почти до самого верха траншею завалило песчаным оползнем. 
Вся дневная работа пошла насмарку. Половинкин чуть не плакал. 
Стиснув зубы, он схватил лопату и с остервенением стал вычищать 
траншею. Петрову было нестерпимо жалко товарища. Вернувшись 
на свой участок и механически орудуя лопатой, он думал, что По-
ловинкин сегодня ночью снова получит по зубам и в лучшем случае 
опять пойдёт на кухню чистить картошку до утра, а в худшем – его 
отправят драить парашу. Петров торопился; ему хотелось скорее 
закончить работу и пойти помочь Половинкину. Но и его самого не 
обошло стороною коварство неудачной трассы: почти на самом дне он 
напоролся на толстенный корень стоявшего, казалось бы, довольно 
далеко дерева. Чтобы избавиться от него, нужно было сильно рас-
ширить траншею, подкопать неудачно расположенный корень   со 
всех сторон и умудриться в двадцатисантиметровой тёмной тесноте 
выпилить его. Почти целый час убил Петров на эту работу. В лесу 
уже было довольно темно, только небо белых ночей ещё светилось 
молочною ясностию, да на полянке, где чертыхался в своей траншее 
Половинкин,  были вполне различимы силуэты редких деревьев. 
Почти весь взвод уже закончил работу; парни сидели на вывален-
ных валунах, на стволах деревьев, молча покуривая и лишь изредка 
устало обмениваясь ленивыми репликами. Командиры взводов уже 
бегали по своим участкам трассы, матеря и подбадривая затрещи-
нами припозднившихся служивых, обещая им за невыполнение 
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нормы кары небесные и ночь на параше. Закон был такой: пока рота 
не закончит работу, «Уралы» за солдатами не придут. А нерадивых и 
слабосильных приходилось дожидаться порой за полночь. Усталые, 
голодные и злые вояки располагались с папиросками возле траншей 
отстающих и тихими, но полными клокочущей злобы хриплыми 
голосами безостановочно твердили им: «Ну всё, суки,  приходит 
ваша смерть. Сегодня вас вся рота будет дрючить…Лучше сейчас 
подохните в траншее!». Отстающим это, понятно, энтузиазма не до-
бавляло и они лишь коротко  огрызались, продолжая механически 
двигать лопатами… 

Петров закончил свою траншею одним из последних. Ещё с десяток 
человек по всей трассе обнимались с земличкой, когда он вылез на 
поверхность и побрёл к нулевой отметке на опушке леса, куда должны 
были прибыть грузовики. На поваленных деревьях сидели солдаты 
разных взводов. Петров присел  рядом, достал из складок пилотки 
заначенную сигаретку.  «Оставь покурить», – сказал кто-то рядом. 
Петров машинально кивнул. Всё его тело корчилось от усталости, 
голова гудела, ступни горели в грубой кирзе. Мокрое от пота «хэбэ» 
неприятно липло к спине. Досаждали комары. Хотелось расслабиться 
и замереть, но приходилось двигаться, чтобы отогнать озверевших 
насекомых, тучами роящихся над солдатами. Сигарета дрожала в  
пальцах Петрова. Его мутило. Где-то позади его сознания мелькнула 
мысль о Половинкине, но тут же погасла, как гаснет слабый уголёк в 
догорающем костерке. Пыхнул уголёк  с лёгким звуком едва слыш-
ного хлопка и…погас. Дремота стала наползать на Петрова. Он отдал 
бычок соседу и забылся.

Очнулся он от злобных криков. На противоположную сторону 
опушки выходил сникший Половинкин с лопатою в руках, позади 
шёл сержант Круглов, поливая его матом и одаряя по временам рез-
кими пинками под зад. Половинкин почти не реагировал.

Подошли «Уралы». В мутном мареве белой ночи солдаты закидали в 
их кузова запачканные землёю инструменты и через силу стали громоз-
диться сами. В полузабытьи, среди первобытных могильных миазмов, 
смутно ощущая на своей морде чей-то влажный сапог, Петров трясся 
среди товарищей, не слыша уже ни натужного урчания мощного движ-
ка, ни ударов огромных колёс о кочки и сплетения корней.

Приехав в лагерь, наскоро умылись и строем пошли в столовую. 
На дощатых столах стояли алюминиевые миски с застывшей, плохо 
почищенной картошкой. Почти засыпая под жидким светом слабо-
сильных лампочек, солдатня жадно сожрала свои пайки, выпила 
холодный чай и потянулась в палатки. Петров снял сапоги, развесил 
вонючие испревшие портянки на спинке своей койки и, едва раз-

ПРОЗАИК

www.bizdin.kg



157

девшись, рухнул во влажную постель. Уже засыпая, на той зыбкой 
границе, где отключаются чувства и ощущения, где тьма плотного 
сонного полога наваливается на мозг и начинается погружение в 
пучину забытья, Петров вдруг услышал гулкие шлепки ударов и 
жалобный голос Половинкина: «Товарищ сержант, там же валуны 
были…а потом песок обвалился…».

Утром на разводе Петров увидел избитое и помятое от многоднев-
ной бессонницы лицо  Половинкина. Петров мучительно покраснел 
и отвёл глаза…

Трасса новым днём опять оказалась непростой. Снова было много 
камней, а сама почва попалась глинистая. Петров решил во что бы 
то ни стало закончить норму пораньше и с утра так припустил, что 
к обеду прошёл метров восемь или даже девять. Глина хоть и была 
тяжела, но лопата вгрызалась в неё легко и выносила на бруствер, 
почти не рассыпая, весь выкопанный кусок. Петров отметил свою 
утреннюю расторопность: в битве за орудия труда, случавшейся 
каждый день после развода возле инструменталки, ему удалось за-
хватить хорошую, острую, с крепким черенком лопату. Нередко тот, 
кому удавалось отбить с утра приличный инструмент, уже имел не-
которую гарантию выполнения нормы, и горе тому, не обладавшему 
достаточными бойцовскими качествами воину, которому выпадал 
жребий работать тупой или сломанной лопатой.

Обед, привезённый на точку,  был скудноват: жидкий борщ и не-
доваренные макароны как бы с мясом. Зато Петрову удалось урвать 
увесистую горбушку, – половину он съел с обедом, а другую половину 
сунул в карман – подкрепиться вечером, когда станет совсем невмо-
готу. Для этих же целей с завтрака был заначен небольшой кусок 
сахара, ждавший своего часа в нагрудном кармане рядом с двумя 
замусоленными «бычками».

Обед немного воодушевил Петрова, и сразу после команды сер-
жанта он побежал продолжать работу. Глубокие слои почвы оказа-
лись более тяжёлыми и вязкими, дело пошло медленнее, но Петров 
не унывал. Часа через два он позволил себе небольшую передышку 
– скурил один «бычок» и чуть пососал облепленный табачными 
крошками кусок сахара. После перекура работа несколько ускори-
лась, и Петров был почти уверен, что сделает норму даже до сумерек. 
Правда, довольно часто в земле попадались камни, но они были не 
особенно крупные, во всяком случае, Петров хоть и с трудом, но всё 
же одолевал их. Издалека он поглядывал на соседей, – вроде бы они 
двигались наравне.

Деревья шумели где-то наверху, в глубине чащи куковала кукуш-
ка. Солнце уже не светило сбоку, пятнами освещая затемнённый 
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подлесок, а пронизывало лес по прямой, быстро уходя за горизонт 
на западе. 

Было ещё светло, когда Петров закончил работу. Он скурил по-
следний «бычок», съел половину оставленного с обеда куска хлеба, 
очистил от глины лопату и пошёл по трассе к траншее Половинкина. 
Тот врылся в землю почти по грудь. Значит, думал Петров, подходя 
к нему, копать малышу ещё с полметра. Молча Петров запрыгнул  
в его траншею, так же молча протянул товарищу оставшийся ку-
сок хлеба, повернулся к нему спиною и вонзил лопату в глинистую 
землю. С полчаса они сосредоточенно работали, потом на бруствере 
появился сержант Круглов, нормировщик Зотов и ещё несколько 
солдат. Покуривая, они с интересом наблюдали за копошащимися 
в траншее людишками. Петров с Половинкиным, не глядя на них, 
резво махали лопатами, выбрасывая землю и мелкие камни…

Вскоре работа была закончена. Парни вынырнули из траншей, 
отряхнулись, почистили травой сапоги и направились к сборной 
площадке. Почти вся рота уже собралась. Половинкин с Петровым 
хоть и выполнили норму в числе последних, всё-таки не оказались 
самыми последними и не задержали роту. Ещё человек пять из раз-
ных взводов колотились на трассе.

По дороге в лагерь Петров ощущал подъём и воодушевление. В 
кузове «Урала» он даже не задремал по своему обыкновению.

В лагере солдаты быстро поужинали и разбрелись по своим па-
латкам. Одновременно с командой «отбой» сержант Круглов зажёг 
спичку. «Последний дрючит полы», – угрожающе сказал он. Воины 
стремительно разделись и попадали в койки. Спичка догорела, и 
последним оказался узбечонок Файзиев. Он со вздохом сунул голые 
ноги в сапоги, взял веник, нарезанный из елового лапника, и с  об-
речённым видом начал мести земляной пол.

Петров мгновенно уснул.
Разбудили его лёгкие тычки в плечо и неприятный свистящий шёпот. 

Открыв глаза, в свете едва освещающей палатку лампы Петров увидел 
громадные чёрные глаза Файзиева и его ощерившийся рот, который 
настойчиво шептал что-то, хлопая губами, словно в замедленной 
съёмке. «Вставай, Петров, – испуганно взывал узбечонок. – Вставай, 
товарищ сержант вызывает!». Ничего не понимая, Петров поднялся. 
Не одеваясь, вышел на «взлётку». Навстречу ему встал с табурета 
сержант Круглов, подошёл почти вплотную и молча ударил в лицо. 
Петров упал. Сержант верхом сел ему на живот и ещё раз с остерве-
нением ударил слева. Секунду подумал и саданул справа, целясь в 
висок. Петров потерял сознание. Сержант встал и, пнув его напосле-
док носком сапога, направился к своей койке. Испуганныйузбечонок 
пытался спрятаться за цилиндром буржуйки…
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Очнулся Петров от холода. В спину тянуло льдом земляного пола. 
Он встал и побрёл в умывальник смывать кровь. Вода текла еле-еле. 
Умывшись, Петров добрёл до палатки и прошёл вдоль коек. Сержант 
Круглов спал на спине, вольно раскинувшись. Половинкин свернулся 
на своём втором ярусе клубочком. Файзиев, лёжа на животе, сопел в 
тощую подушку. Петров с трудом улёгся и почти сразу уснул…

На утреннем разводе Петров встретился взглядом с Половинки-
ным. Тот посмотрел в его заплывшее, раскрашенное фиолетовыми 
потёками лицо, мучительно покраснел и отвёл глаза… 

ПАльцЫ ХлЕБОРЕЗА

Должность хлебореза в части самая почётная, почти такая же по-
чётная, как должность, предположим,  повара. Правда, почёт этот 
во многом обусловлен не самим человеком, а его местом. Ведь по-
добную должность – повара или хлебореза  –  может занимать совсем 
уж никчёмный человечишка, но перед ним всё равно будут лебезить, 
пресмыкаться и  заискивать, потому что от него зависит – быть тебе 
сегодня с дополнительным куском или без него. Так сложилось почти 
повсеместно, что приближённые хлебореза – это его земляки, друзья 
и та низовая армейская элита, которая в силу своего сержантского 
положения как бы имеет право на дополнительный прокорм. Сер-
жанты всегда вьются возле хлебореза, потому что по первому пинку 
поварята всегда пожарят им картошку, подкинут уворованную банку 
тушёнки, нальют чайник киселя, а какая, для примера, тушёнка – без 
чернушки? Да и вообще, хлеборез – это местный князёк, богатый по 
армейским меркам человек, у него есть всё, а ежели чего-то и нет, так 
он завсегда может выменять необходимое на хлеб. У него и деньжата 
не переводятся; чего бы им переводиться, коли голодным салабонам 
всегда можно запродать порцайку… Словом, хлеборез в части – царь 
и бог, и чтобы попасть на эту замечательную должность, нужно быть 
либо законченным подонком, либо, напротив, чуть ли не святым.

Когда часть, будучи в командировке, стояла посреди валдайских 
болот, хлеборезом работал прижимистый русский парень Пронин из 
какого-то уральского сельца. 

В командировке было очень голодно, служивые жрали «кирзуху» 
на воде,  а  хлеба вдоволь командиры не давали. Подвозы продоволь-
ствия случались редко,  и непонятно было, кто в этом виноват – то ли 
гарнизонные снабженцы, жившие возле тёплых печек  в маленьком 
посёлке километрах в сорока  от точки, то ли высшее начальство, 
обретавшееся совсем уж в эмпиреях, коими среди солдатни принято 
было считать далёкий заштатный   городишко. Случались дни, ког-
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да вернувшись  с «мокрой» трассы,  замёрзшие военные получали в 
продуваемой всеми ветрами столовой по миске остывшей баланды, 
сварганенной из мороженой картошки со скудною добавкою про-
горклой томат пасты. Приходили и худшие времена, когда живую 
картоху  подъедали, и  даже томат паста исчезала из рациона.  Тогда 
поварята сыпали в котлы сушёную картошку и варили её с сушеной 
же морковкой. Да и то была бы не большая  беда, если б продукты не 
плесневели на складах, да не портились охамевшими  мышами. Иной 
раз омерзительно было наткнуться щербатою ложкою на мышиное 
дерьмо в том скотском пойле, которым кормили салабонов. И что? 
Вынимали дерьмо, брезгливо морщась, из воняющей плесенью отра-
вы да хлебали дальше, –  только твёрже всматривались в бугристую 
поверхность якобы еды… А потом и хлеб кончался; пускай он, лёжа 
на полках хлеборезки,  засыхал и местами тоже плесневел, но то был 
хлеб, и любо было солдатне прикоснуться за едою к твёрдым ноздре-
ватым ломтям или внюхаться в их ускользающие ржаные ароматы. 
И когда кончался хлеб, а о подвозе продуктов никто и не мечтал, 
приказывал начснаб распатронить бумажные мешки с сухарями, 
хранящиеся как НЗ на дальних складских полках. От сухарей тех не 
менее разило плесенью, чем от сушёных картошки и морковки, да и 
мыши, видать, также жаловали их, потому что концы засушенного 
хлебушка обычно были стравлены очень основательно. 

Сержантам в то же время и, само собою, офицерам голодать не 
приходилось, потому что для них на кухне всегда оставлялись осо-
бые порцайки, которые они  жрали вместе с поварами. У офицеров, 
кроме того, в спальных вагончиках стояли печки-буржуйки, где они 
всегда могли разогреть для себя дополнительную еду, по выходным 
привозимую из города. Ну, и хлеб  они всегда имели, потому что слово 
офицера для хлебореза  есть закон. Пусть солдатня хоть опухнет с 
голоду, но офицерскую пайку будь любезен  – вынь да положь!  Ну, и 
за деньги хлеборез Пронин никому не отказывал. То, что начальство 
получало за так, солдатики могли прикупить, благо деньжонки на 
курево исправно личному составу выдавались, а поскольку среди 
лесных болот табачком не разживёшься, то рублишки собирались в 
нычки  да со временем тратились на хлебушек. Хитрый Пронин все 
эти тонкости прекрасно понимал.  Петров ещё в учебке пригляды-
вался к нему, пытаясь понять, что за человек. Уж больно ловок был, 
изворотлив и хитёр. Однажды в бане достались ему рваные кальсоны, 
так он их во мгновенье ока подложил соседу, некстати щёлкнувшему 
клювом, а соседские прибрал. Сосед даже не заметил. Другим разом, 
попав в наряд по кухне, он вместо себя припахал  бессловесного якута 
Иванова, даром, что оба были салабоны, и якут почему-то покорно 
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отправился вместо него чистить подгоревшие  котлы. Ушлый рядо-
вой был этот Пронин. Петрову он казался прижимистым сельским 
кулачком, хитромудрым  хозяйчиком, умело находящим выгоду 
во всём, даже  в дымящихся лепёшках свежего коровьего навоза. 
И в командировке он, видать, не случайно оказался в хлеборезах. 
Должность-то блатная; пока другие вкалывают на траншеях по са-
мые яйца в ледяной воде,  можно спокойно расчислить механизмы 
воровства. И усилия особые тут ни к чему, всё элементарно. Буханка 
хлеба для салаг режется сначала вдоль, а потом четырьмя  разреза-
ми ещё и поперёк. Получается десяток паек, как раз по количеству 
сидящих в столовой за столами. Ну, и на «точки»  с обедом хлеб так 
же посылается. Так чего удумал хитрый хлеборез?  Он буханку резал 
так, как нужно – вдоль – по-первости, но потом не четыре реза делал, 
а больше на один и выходила из-под его ножа дюжина неполноцен-
ных паек, то есть на две больше, чем положено. Вот же и приход! 
Эти две левые пайки, скапливаясь от  завтрака к обеду, от обеда – к 
ужину, образовывали постепенно маленький подпольный складик, 
с которого можно было приторговывать остатками офицерских да 
сержантских трапез.  Рядовые это понимали, потому что каждый 
раз за едою брали в руки уменьшенные пайки и про себя, а кое-кто 
и вслух, злобно материли скрысившего хлеб гадёныша.

И вот подошёл совсем уж нехороший день, когда даже покоцан-
ные мышами сухари солдатики подъели и кушали теперь только 
пересоленное пойло из засушенной картошки. И те вояки, которые 
матерились в адрес хлебореза до поры до времени  только про себя, 
стали материться уже вслух и посылать ему проклятия, прибе-
гая к посредничеству дощатых перегородок батальонной параши, 
установленной в низине за палатками. Там, мучаясь поносом над 
обледенелыми очками, рядовые считали почему-то  виновником 
своих неисчислимых бед как раз его, а не офицеров, снабженцев или 
гарнизонное начальство. День шёл за днём, а хлеба всё не было и не 
было. И вот однажды, устав надрывать воспалённые зады, вояки 
сговорились и пошли после так называемого ужина в гости к хлебо-
резу. Зачем нужно было к нему идти, никто не понимал, и Петров, 
шагая с товарищами, натужно размышлял: «Ну, придём, начистим 
ему рыло, а дальше что? Как будто после этого еды прибавится…». 
Солдаты были злы, раздражены бурчанием в желудках и настроены 
на серьёзный разговор. Обогнув столовую, они подошли с её тылов 
к каптёрке хлебореза, и кто-то из особо дерзких саданул ногою в об-
шарпанную дверь. Дверь с грохотом раскрылась, и мстители увидели 
распаренных, словно после бани, повара Анохина и самого хозяина 
каптёрки, сидевших за столом и умиротворённо пивших чай. Перед 
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ними горкою прямо на клеёнке, покрывавшей стол, лежали толстые 
ломти хлеба, между кружками стояло блюдце с давно не виденным 
рядовыми маслом и плошка с сахаром. Тут же обретался массив-
ный нож и две чайные ложечки – аксессуары большинством солдат 
уже изрядно подзабытые. Заводилою у пришельцев был чеченец 
Халилов, настроенный решительно и агрессивно. «Ну что, крыса 
тыловая? – спросил он с презрительной угрозою. – Хлеб с маслом 
хаваешь? А братушки, значит, голодом пусть маются?». Повар ис-
пуганно смотрел на сослуживцев, а Пронин, дожёвывая, привстал 
и в нелепой позе навис над столом. «Небось не уйдёшь!» – сказал 
Халилов, сгребая  хлебореза за грудки обеими руками. «А чего мне 
уходить?! – взвизгнул Пронин. – Сами валите, пока звездюлей не 
получили!». – «От тебя, что ли?» – не стерпел Халилов и схватил со 
стола запачканный маслом нож. «Да хоть бы от меня! – запальчиво 
прокричал Пронин. – А то сержанты подгребут, они же вас всех тут 
закопают! И фамилии не спросят!». – «А я тебя щас зарежу, как ба-
рана! – вдруг дико завопил чеченец, потрясая ножом и направляя его 
лезвие прямо в лицо побледневшему хлеборезу. – И тоже фамилию 
не стану спрашивать, мне твоя фамилия и без того известна! Я её на 
твоей могилке нарисую!». Пронин дёрнулся, задел нож,  и лезвие 
его, молниеносно отодвинувшись, слегка чиркнуло Халилова по 
лбу. Чеченец рассвирепел. Словно по команде солдатня накинулась 
на хлебореза, но Халилов никого не подпустил. «Ша! – дико заорал 
он, безумно двигая глазами. – Не подходи!». Пронин трепыхался в 
его объятиях, пытаясь вырваться, но это ему не удавалось. Тогда он 
упёрся ладонью в грудь чеченца и стал с силою отпихивать его, но 
тот извернулся, схватил тонкое запястье хлебореза, выкрутил его 
и  с усилием прижал к столу. Пронин заскулил от боли, а Халилов 
поднял нож и со всей дури шарахнул его лезвием по пальцам! Вой 
хлебореза услышали в дальних палатках. Брызнув фонтанчиком 
крови, на грязную клеёнку стола выкатился отрубленный мизинец. 
Чеченец бросил нож, сорвал со спинки стула засаленное полотенце 
и грубо намотал его на искалеченную руку Пронина. Потом он с 
досадою цыкнул зубом, словно выражая сожаление по поводу без-
образной сцены, грязно выругался и вышел из каптёрки. Следом за 
ним вышли остальные… 

…Так перемогались  солдатики до тех пор, покуда кто-то из даль-
них снабженцев не вспомнил о четырёх сотнях бесправных душ, 
затерянных  среди заболоченных лесов,  да не ахнул: «Ах! Ведь на-
кладные давно подписаны, грузовики заправлены солярою по  горло 
и только ждут команды рвануть по бездорожью, по колдобинам да 
по корням деревьев в направлении  лагерька стойких оловянных 
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солдатиков!».  И тут же раздалась зычная команда, машины подо-
гнали к складам,  и гарнизонные грузчики принялись швырять  в 
видавшие виды кузова мешки с картошкой, ящики с макаронами, 
крупой, консервами и, конечно же, особо бережно укладывать один 
на другой лотки с веселящими взоры буханками хлеба. Его нужно 
было много, чтобы хватило хотя бы на неделю, и потому под хлебные 
лотки подогнали отдельный борт – получше да почище: хлеб всегда 
грузят с уважением.  И побежали «полуторки» по городишку, а потом 
и по районной гравийке, а потом и по лесной дорожке…Скоро весе-
лее станет солдатикам в   стылых, запорошенных инеем палатках…
Скоро-скоро перестанут бурчать их измученные зэковской баландою 
желудки, и поедят они, наконец, целебного живого хлебца!

А в палаточном городке, между тем, выбирали нового хлебореза. 
Тут даже сержанты не смогли ничего сказать, потому что хмурые и 
озлобленные вояки слушать ничего не хотели, угрюмо бубня без конца 
одно и то же: «Хотим другого хлебореза, хотим другого хлебореза…». А 
оскаленный Халилов с перекошенным от ненависти лицом всё твердил: 
«Давай честного хлебореза, хватит крысятничать на хавке!». 

И единогласно выбрали вояки на эту должность Стёпу Загоруйко, 
паренька  с Донбасса, до армии добывавшего уголёк стране. Солдаты 
уважали Стёпу за прямоту и честность, а ещё за то, что он смело от-
стаивал своё достоинство перед всяким начальством, не глядя на его 
погоны. Стёпу и офицеры не трогали, и сержанты не пинали, а ежели 
кто прикопается к нему не по делу, так он взглянет своими синими 
васильками в самую душу обидчика, того и оторопь берёт, стыдно 
становится, – если, конечно, стыд ещё не окончательно растерян 
им на скользких житейских перекрёстках… Стёпа не лез поперёк 
батьки в пекло, а коли нужно было кому-то в чём-топособить, всегда 
пособлял  и делал это в отличие от многих бескорыстно. Нормальный 
был чувак, Петрову он нравился своею прямотою и отсутствием за-
интересованности в личной выгоде – при любых делах. Так что Стёпа 
по справедливости занял место хлебореза.

Пока в батальоне был хлеб с нового завоза, каждый солдат сполна 
получал свою порцайку, и рядовые постепенно угомонились, потому 
что им надоело оценивать меру совести друг друга. Всё как будто 
бы встало на штатные места,  и военные  рубали  свою чернушку 
без оглядки на соседа. Но ежели в куче людей есть довольные, то 
должны быть в ней, по здравому рассуждению, и недовольные. Их, 
недовольных,  было, конечно, меньшинство и погоду они особенно 
не портили, но какие-то предвестники надвигающейся бури всё же 
маячили на горизонте с того дня, когда Загоруйко  заступил на долж-
ность хлебореза. Недовольными были сержанты и офицерьё. Когда 
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они приходили в хлеборезку  и пытались качать несуществующие 
права, Стёпа тактично посылал их по известным адресам. Внешне 
всё выглядело довольно пристойно, потому что он не мог позволить 
себе оскорбить слух начальства хотя бы даже и пренебрежитель-
ным тоном, однако  соискатели левых паек, коротко пообщавшись 
с прямолинейным хлеборезом, определённо понимали, что их хотя 
и вежливо, но послали. При этом Стёпа ссылался на строгую отчёт-
ность, на нежелание краснеть перед товарищами,  добавляя в конце 
своих выступлений какие-то не очень понятные оппонентам слова о 
справедливости. Словом, рана на месте отрубленного пальца прежне-
го хлебореза, фигурально выражаясь, наливалась зловонным гноем.

И через некоторое время нарыв прорвался.
Когда проклятые снабженцы снова забыли о далёком болотном 

батальоне,  и солдаты опять подъели привезённые припасы, Стёпа 
Загоруйко вышел однажды перед ужином к сидящим за столами со-
служивцам и сказал: «Братушки! Хлеба у нас с вами –  на три дня…
Придётся, видно пайку вполовину усекать… Может, тогда ещё с не-
делю проживём…».  И решили вояки ехать дальше на ополовиненной 
пайке. Но офицеры  и сержанты, не желая квартировать в тех адре-
сах, куда их тактично посылал непримиримый хлеборез, озлились и 
стали подумывать о мести. Сначала они попытались  силою вернуть 
отправленного в отставку хлебореза, хоть бы и без пальца. Сержант 
Оганесян приказал Стёпе явиться в палатку хозвзвода и потребовал 
у него ключи от хлеборезки. Стёпа воспротивился. Тогда Оганесян 
и ещё один сержант по фамилии Свиридов скрутили ему руки и, 
облапав его, словно бабу, липкими ладонями, самовольно выудили  
ключи из потайного места на «хэбэ». Но Пронин поцарствовал всего 
полдня. Солдаты пришли в хлеборезку и стали угрюмою стеною за его 
плечами. Вынести их злобное дыхание ему оказалось не по силам, с 
гнильцою же человечек был, вот он и не выдержал. На ужин пайки 
нарезал уже Стёпа Загоруйко, и сержанты в этот раз, как будто бы 
смирившись, промолчали. Но через несколько дней далёкие снаб-
женцы пробудились  в своём сонном царстве, вылезли из тёплых нор 
и снарядили для болотной солдатни новые грузовики с провизией. 

Воины  в палаточном городке повеселели, только веселье это не 
долго с ними зналось. Недели две хлеба рядовым давали норму, Стёпа 
резал чернушку справедливо, да и на кухне воровства стало как-то 
меньше, – то ли Загоруйко влиял своим авторитетом, то ли палец 
Пронина мешал спать кому-то из шкодливых поварят. Офицеры 
перестали обчищать солдатскую кормушку и жрали в вагончиках 
свою левую тушёнку, довольствуясь официальной пайкой или даже 
вовсе обходясь без хлеба, а сержанты пристроились питаться  вместе 
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с рядовыми, хоть и за отдельным столом, но  с тою же едою, что по-
лагалась остальным.

Только недели через две, после отбоя, когда Степан резал пайки 
под утреннюю кашу, в его каптёрку вломились Оганесян, Свиридов 
и Круглов. Они скрутили хлебореза и, избегая смотреть ему в лицо, 
потому что невыносим был синий огонь яростно горящих васильков, 
опрокинули его на стол. Свиридов вырвал из рук Стёпы хлебный те-
сак и примерился. Круглов покрепче прижал правую руку Загоруйко 
к большой разделочной доске. «Ну, что, Стёпа, – вкрадчиво сказал 
Свиридов, – не быть тебе больше хлеборезом… Око за око, палец за 
палец…А в шахте после дембеля тебе только вагонетки откатывать 
доверят…». И  шарахнул  ножом по растопыренной Стёпиной пятерне.  
Брызнула  кровь,  и  безымянный  с  мизинцем  упали  со  стола  на  
пол.    «С-с-суки…», – прохрипел Стёпа.

А ещё через пару недель в лагерь приехал батальонный командир 
майор Кадомцев, заглянул в столовую, на склады и в хлеборезку, 
где готовил обеденные пайки розовощёкий Пронин, наведался в хоз-
взвод, в палатку к фельдшеру, проверил отхожие места и цистерны с 
питьевой водою и всем остался недоволен. Особенно не понравились 
ему продсклады, столовая и хлеборезка. И потому, вернувшись после 
ревизии в город, он пошёл к гарнизонному начальству, начальство 
вытащило на ковёр заспанных снабженцев, и вместе с Кадомцевым 
навтыкало  этим снабженцам по самые жабры. И грузовики с про-
визией с тех пор стали отправляться в лестные болота регулярно.

А Стёпу офицеры обвинили в «самостреле», в данном случае – в 
«саморезе», будто бы он специально отрубил себе пальцы, чтобы не 
служить. Но до военной прокуратуры дело не стали доводить,   пото-
му как понимали – может быть чревато, и просто перевели опасного 
человечка в другую часть – подальше от греха…

ПОлИТИНфОРМАцИя

«Лето стояло жаркое, а воды всё не было. Нам её привозили на 
грузовиках с цистернами и закачивали в ёмкость около столовой. Ма-
шины из города не приходили второю неделю, и солдаты стали поти-
хоньку жрать воду из реки.  За палатками, в овраге у нас река текла. 
Для супа и чая воду тоже брали там, но её поварята кипятили, и она 
от обычной не отличалась. Потом пришёл майор Кадомцев, комбат 
наш, и сказал: «Увижу, кто воду из реки хавает, тут же и утоплю». 
Но его вслед только послали, – как пили, так и дальше стали пить. 
Потом приходит фельдшер Костя, сержант Ивахин то есть, и базарит: 
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«Вы чё, обдолбыши, воду из реки сосёте? У нас один с параши уже 
слезть не может, обделался с ног до головы».  Мы Костю спрашива-
ем: «А кто обделался?» Он говорит: «Ниязалиев, чурка из второго 
взвода». – «Ты сам чурка, – говорит ему Кожомбердиев, – чё тебе, 
мол, надо, для чего пришёл?» – «Пришёл в ваши бошки тупорылые 
вдолбить: хорош воду из реки хавать!» – сказал фельдшер и отчалил. 
А Силкин ему вслед сказал: «Иди, иди, лепила, подотри туркмену 
задницу». Короче, Костю на три буквы отослали, а через неделю по-
ловина роты с утра до вечера топталась на параше. И вокруг трассы 
лес уделали, выйдешь из траншеи – как раз реально на мину нале-
тишь. Вдобавок норму перестали выполнять, – какая норма, когда 
чуть не каждый второй под кустами мается? По палаткам шепоток 
пополз: «Дизентерия…» Ходили к фельдшеру, думали, поможет, а 
он какие-то порошки даёт, они как мёртвому припарки, – развозит 
только хуже. В общем, картина Айвазовского: идёшь в сортир, а у нас 
сортир десяти-очковый, так не поверишь – ни одного очка свободно-
го, да очередь на улице, которая жмётся да материт счастливчиков, 
занявших штатные места. Кому невтерпёж, тот в нештатные места 
бежит, так весь лагерёк-то и пометили.

Приезжает комбат, майор Кадомцев – морда красная, плюётся 
и визжит. Собрал сержантов, начистил им всем рыла; мат над ла-
герем такой стоял, что, наверное, в лесу тушканчики слыхали. На 
следующий день личный состав с утра не пустили до параши, а дали 
каждому в зубы по лопате и организованным строем направили в 
дальний березняк.  Привели вояк на широкую поляну, размерили 
её полтора на полтора. Цепочками пустили солдатню на травку и 
приказали каждому рыть маленькую ямку глубиною в штык. Ну, 
вырыли –  плёвое дело, каждый день по пятнадцать метров роем. А 
потом на опушку пришёл майор Кадомцев. Сначала, как заведено, об-
ложил всех матом, а после приказал оправиться. Ну, солдатня чего-то 
застеснялась, не все, правда, кое-кто стал без стеснения свинчивать 
штаны. Батальонный ещё пуще озлился: «Чё, не поняли, выродки, - 
был приказ оправиться!» Ну, поняли – не поняли, а не всем же треба. 
Многих понесло, а остальные сидят на корточках  над ямками, да 
думу думают.  Повесили ремни на шеи; рожи у всех сосредоточены - 
в такие мгновения большинство чует у себя во лбу открывающийся 
третий глаз. А Кадомцев ходит вдоль опушки и орёт: «Шандец вам, 
суки, у кого увижу щас понос – тут же расстреляю!» И вдруг при-
мечает солдатня,  что сержанты все ходят с «калашами». Тут уже и 
здоровых понесло, – стали ямки заполняться. «Закончить оправку»,  
–  последовал далее приказ. Воины натянули штаны, и каждый стал 
возле своего  сокровища. Сержанты пошли по рядам. «Налево…на-
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право…» – командовали они. Рота разделилась на две части, – одна 
чуть больше, другая – меньше.  Большую увёл в лагерь прапорщик 
Васильев, а меньшую отодвинули вглубь поляны и приказали рыть 
могилы. Солдаты не поняли, что это могилы, думали, для каких-то 
нужд, но искоса с опаской поглядывали в сторону сержантов. Сер-
жанты стояли на краю поляны и поглаживали «калаши». Когда ямы 
были готовы, дизентерийным приказали раздеться догола, обмун-
дирование надо же сдавать, оно ведь денег стоит. Собрали «хэбэ», 
Кадомцев скомандовал: «На позицию!» Потом прошипел: «Я же вас 
предупреждал…» Отошёл на пару шагов и махнул рукой: «Огонь!» 
Ну, сержанты из «калашей» быстро покосили солдатню. Потом по-
кидали убитых в ямы и засыпали тела землёй. 

Так наш батальонный победил эпидемию. Ему потом из штаба 
округа благодарственную телеграмму прислали, даже, кажется, 
чем-то наградили. Ага! За оперативное решение вопроса. Так что 
вам, салабонам, впредь наука: грязную воду – не пить, парашу – не 
хавать, себя держать в чистоте. Увижу, что не так, сам расстреляю, – 
у меня и ключи от оружейки есть. Ну, а ежели кого сомнение берёт, 
– сходите на поляну за березняком, там могилки можно поглядеть…».

Сержант Круглов дал пару смачных подзатыльников ближайшим 
салабонам, оставшимся на «взлётке» озадаченно потирать стрижен-
ные затылки, а сам отправился в сержантский угол укладываться 
спать. Салаги понуро стояли на казарменном проходе, испуганно 
лупали глазами друг на друга и наконец в тягостном раздумьи стали 
разбредаться, направляясь  к указанным им койкам на свои новые, 
ещё необжитые места…

ГОРОХОвАя КАшА

На этого солдата все обратили внимание ещё до выезда в дальнюю 
командировку. Взвод работал на подготовке железнодорожного 
полотна; пацаны в грязных, испачканных креозотом бушлатах 
тоскливо перемещались по огромному участку, с натугой ворочая 
холодные и скользкие шпалы, со всех сторон облепленные заледе-
невшим снегом. Было пасмурно и холодно, но работа разогревала, и 
Петрову хотелось двигаться побыстрее. Напарник его, однако, рабо-
тал с ленцой, и подладиться под неторопливый ритм этого странного 
работяги было непросто. Даже когда шпалу поднимали, он шёл к 
месту назначения в каком-то замедленном темпе, хотя, казалось бы, 
должен был поторапливаться, чтобы быстрее избавиться от тяжести.

Он был очень высок и уродливо худ; бушлат свободно болтался на 
его теле, не охватывая туловища. В серой ушанке, бывшей когда-то 
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голубой, до него щеголяло, видимо, не одно поколение таких же до-
ходяг. Руки он имел длинные и худые, пальцы были крючковатые, 
обветренные, с обломанными грязными ногтями. Когда Петров пы-
тался заглянуть ему в глаза, он опускал голову, уверенно и убеждён-
но избегая контакта. Лицо у него было костлявое, с выдающимися 
острыми скулами, красное и прыщавое. Самой же неприятной частью 
его несуразного облика были холодные вымученные глаза, всегда 
искавшие способа укрыться. Общался он с Петровым с помощью 
коротких слов и междометий, типа «ну», «взяли», «давай», «эх», и 
только к середине рабочего дня Петров узнал его фамилию. Коман-
дир взвода сержант Круглов, пристально наблюдавший за работой 
пары, долго копил в себе раздражение и, наконец, подойдя поближе, 
разразился руганью:  «…заколебал, Цыпин, что ж  ты спишь-то на 
ходу, обсос!»

Обед на точку привёз раздолбанный «УАЗик», и воспрявшие духом 
солдаты выгрузили на снег хлебные мешки, гремящие алюминиевые 
миски и зелёные обшарпанные бачки с супом и кашей. Все получили 
свои пайки и расселись на поваленных стволах деревьев, пеньках и 
кучах елового лапника. Цыпин сел в стороне и как-то судорожно, 
словно собака, подхватывающая выпадающие куски, начал погло-
щать свой обед. Суп он быстро выпил через край миски, а оставшуюся 
гущу воровато посгребал ложкой, кашу проглотил споро и хищно. 
Хлебную пайку он сунул за пазуху и, как бы завершив процесс, от-
ключился от действительности. На его некрасивом лице застыло 
умиротворение и удовлетворённость. Это состояние длилось минуту-
полторы, до тех пор, пока по окрестностям не разнёсся зычный голос 
сержанта: «Цыпин, собирать посуду!» Цыпин суетливо подхватился 
и побежал собирать сложенные солдатами пирамидки мисок. Никто 
не обращал на него внимания. Служивые потягивались, доставая 
папироски; прикуривали друг у друга. У кого не было курева, бегло 
поглядывали на курильщиков, ожидая обещанной затяжки. Цы-
пин возился возле «УАЗика» спиною к солдатам, делал локтями 
мелкие движения, видимо, сливая суповые остатки в одну посуду. 
Потом он запрокинул голову и стал пить из миски. Через некоторое 
время мелкие движения локтей возобновились. Голова его снова за-
прокинулась, он опять выпил из миски и ещё поскрёб впереди себя 
руками. Дожёвывая на ходу, он начал складывать грязную посуду 
в машину. Петров с недоумением наблюдал за ним, два-три солдата 
тоже глядели в сторону «УАЗика».

Когда машина уехала, и солдаты снова принялись за работу, Петров 
хмуро спросил подошедшего Цыпина: «Ты что же это…парашу жрёшь?»
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Когда ближе к вечеру сержант объявил последний перекур, и 
служивые снова уселись посмолить, Цыпин, устроившись в сторонке 
и повернувшись лицом к лесу, достал из-за пазухи припрятанный 
кусок хлеба и быстро сжевал его.

Вечером в казарме к Петрову подошёл плотный, коренастый сер-
жант Круглов и тихо спросил: «Видал нашего фитиля на шпалах? 
Парашу, гадёныш, хавает…» Петров, отвернувшись, процедил: 
«Ну, видел. А тебе-то что?» – «Да то, – не отстал Круглов, – не было 
ещё парашника в нашем коллективе». – «А чего ты мне-то об этом 
говоришь?» - обиделся Петров. – «Да так…» – недобро ответил со-
служивец и отошёл.

После отбоя Петров не засыпал; всё стояла перед глазами красная 
рожа Цыпина. Чувство было какое-то неприятное, причём, двой-
ственное: эта личность вызывала у Петрова ощущение гадливости, 
инстинктивного отталкивания и в то же время Цыпина было жалко. 
Петров поймал себя на мысли, что такие же чувства возникали в 
нём, когда он видел где-нибудь бездомную собачонку, вшивую и об-
лезлую. Вроде жалко её, да так, что сердце сжимается болезненным 
спазмом, а протянешь руку, погладишь и пожалеешь – противно; 
брезгливость, неприятное ощущение досады и разочарования гонят 
дальше без оглядки.

С тяжестью на душе Петров заснул и, услышав поутру знакомое 
истошно выкрикнутое: «Рота, подъём!!», рефлекторно вскочил с 
кровати, смутно припоминая какую-то вчерашнюю неприятность…

На следующий день взвод Цыпина и Петрова заступал в кухонный 
наряд. На кухне служивые дежурили обычно без неохоты, потому что 
вечно голодным рядовым там почти всегда удавалось подкормиться. 
Петров уже поневоле стал приглядываться к Цыпину и обнаружил, 
что, работая на мойке, тот собирал из грязных послеобеденных мисок 
остатки еды и тут же сжирал, а редкие хлебные корочки вынимал и, 
аккуратно обтряхивая, складывал в свои карманы. 

После обеда взвод уселся на кухне кружком вокруг огромной кучи 
проросшей картошки. У всех в руках были разнокалиберные ножи, 
кто-то начал травить анекдоты, и работа пошла. Петров чистил 
картошку, изредка поглядывая на Цыпина. Тот мастерски снимал 
с картофелин тонкие ленточки кожуры и умело вырезал глазки. 
Видно было, что эта работа хорошо знакома ему и даже приятна. 
Вдруг он засунул небольшую очищенную картоху себе в рот и при-
нялся сосредоточенно жевать. Петров замер. Цыпин, как ни в чём 
не бывало, проглотил свой трофей. Это не укрылось от внимания 
остальных. Сосед Петрова, казах Кожомбердиев толкнул его локтем 
в бок и показал глазами на довольную рожу Цыпина. Петров пожал 
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плечами. Этот помойный санитар начал уже раздражать его. После 
ужина Цыпин опять копался в грязной посуде, и кое-кто из солдат 
тоже успел увидеть это.

Со временем Цыпин как-то незаметно стал вечным дежурным и 
дневальным по кухне. Унося миски своего отделения на мойку, он 
всегда на несколько минут задерживался у моечного прилавка, сгре-
бая руками объедки из солдатских мисок. Доброжелатели доложили 
об этом замполиту Анохину, тот пропустил сообщение мимо ушей.  
Тогда как-то раз после отбоя, когда дежурный по роте прапорщик 
Васильев покинул казарму, к койке Цыпина, расположенной вторым 
ярусом, подошёл казах Кожомбердиев. Он был в трусах, майке и са-
погах на босу ногу. Кожомбердиев сгрёб Цыпина в охапку и сдёрнул 
с койки на холодный пол. Цыпин был очень напуган, на его красной 
роже багровыми точками проступили прыщи, глаза испуганно ме-
тались из стороны в сторону. В дальнем углу казармы спрыгнул со 
своей койки Круглов, босиком подошёл к Цыпину и Кожомбердиеву, 
уже выдвинувшимся на «взлётку». Цыпин молча стоял против со-
служивцев, повесив длинные руки вдоль туловища. Его полуодетая 
фигура выглядела ещё несуразнее, чем в одежде: длинные мятые 
трусы, сползающие на бёдра, обвисшая рваная майка, застиранная 
насмерть почти до состояния тряпки, бледное худое тело со следами 
многочисленных фурункулов. Он стоял молча, переминаясь с ноги 
на ногу и опустив толстые веки, смотрел в крашеный пол. Круглов 
вдруг коротко размахнулся и резко сунул кулак ему в лицо. Цыпин 
как-то проворно и с грохотом рухнул на пол. Кожомбердиев брезгливо 
пнул его сапогом в живот. «Будешь ещё парашу жрать?» – с акцентом 
спросил он. Цыпин что-то промычал и закрыл голову руками. Но 
Круглов и Кожомбердиев равнодушно повернулись и пошли к своим 
койкам. «Дневальный, погаси свет!» – крикнул уже из угла Круглов, 
и свет в казарме немедленно погас. Цыпин остался лежать на полу.

Петрову было противно это наблюдать. К Цыпину он испытывал 
антипатию, но и Круглов с Кожомбердиевым были ему глубоко 
неприятны. Однако самое ужасное, что чувствовал Петров, – это 
ощущение отвращения к самому себе. Ему было невыносимо стыдно 
– непонятно за что, но это «непонятно за что» лежало где-то на по-
верхности, слишком рядом, чтобы воспринимать его всерьёз, зато в 
глубине своего «я» Петров  видел и ощущал то, что его тревожило, 
то, за что он ненавидел себя. Это было болезненно переживаемое им 
чувство несправедливости, которое вопило в его мозгу и незаметно 
для окружающих корёжило его тело. Несправедливо появление на 
земле таких людей, думалось Петрову, таких людей, как Цыпин, и 
именно из-за этих мыслей сгорал он от стыда. Но чем, в конце концов, 
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Цыпин хуже остальных? Тем, что некрасив, прожорлив, может, тем, 
что у него кожа нехороша? И что? Этим, что ли, измеряется масштаб 
человека? Но ещё хуже, многажды хуже, было осознание собствен-
ного бессилия в противостоянии Кругловым и Кожомбердиевым. 
Их отношение к непохожему на других человеку казалось отврати-
тельным, но что можно было противопоставить этому отношению? 
Защищать Цыпина? Самому становиться под удар? Нет, хуже того: 
фактом защиты становиться на одну с ним доску, как бы говоря: 
«Я защищаю своего» и показывая, что в его поведении нет ничего 
достойного осуждения или наказания. За что вы пытаетесь его на-
казать? Просто за то, что человек хуже других переносит голод? За 
это нужно наказывать? В этих тревожных мыслях Петров задремал, 
а утром привычно соскочил со своего второго яруса на холодный пол, 
едва проник в его спящее сознание истерический вопль «Рота, подъ-
ём!!» Цыпина на «взлётке» уже не было, и день начал стремительно 
входить в свою обычную колею.

Перед завтраком рота построилась на утреннюю поверку, и прапор-
щик Васильев начал перекличку. Размеренный её ритм был нарушен 
звучным шлепком затрещины, и стремительным вылетом из строя 
ошарашенного Цыпина. «В чём дело, рядовой?» – с недоумением 
спросил прапорщик. Цыпин стоял спиною к роте и медленно наливал-
ся краскою стыда. «В чём дело, товарищи военные?» – повысил голос 
Васильев. «Товарищ прапорщик, – ответил кто-то из строя, – пусть 
этот парашник помоется, с ним стоять рядом невозможно, смердит, 
сука…» – «Разговорчики!» – прикрикнул Васильев и, критически 
осмотрев несуразную фигуру Цыпина, подошёл к нему на расстоя-
ние  вытянутой руки. Брезгливо потянув носом, прапорщик взял 
рядового за стойку воротника и с силой дёрнул её так, что на  пол со 
стуком полетела металлическая пуговица. «Почему подворотничок 
не подшит? – грозно вопросил Васильев. – Почему ремень болтается? 
Почему рожа не умыта?» Цыпин молчал. «Оборзел, военный? – уже 
по настоящему угрожающе, таким тоном, каким в подворотне про-
воцируют драку, снова вопросил Васильев. – Чё, рядовой, бурый 
стал, припух? Объявляю наряд вне очереди. После отбоя – уборка 
в туалете. А сейчас, солдат, приказываю привести себя в порядок. 
Сержант Круглов! Проследить исполнение и препроводить после за-
втрака на развод! Исполняйте!»

Цыпин в сопровождении сержанта отправился в туалетную ком-
нату, откуда через минуту послышался приглушенный мат и звуки 
затрещин.

Пока Цыпин умывался, рота закончила поверку и бегом колонной, 
стуча сапогами по утоптанному снегу, двинулась в столовую.
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Завтрак занял не более десяти минут; четыре роты, давясь, быстро 
проглотили обжигающую «шрапнель», покидали в воспалённые 
зевы куски хлеба с сиротским мизером масла, залив их горькой 
бурдой жёлтого чая. Некоторые рассовали по карманам неровные 
куски плотного рафинада. Дежурные ураганом прошли по липким 
столам, сметая с них грязную посуду. Холодный и дымный склеп 
столовой на мгновенье затих; в незашитые  перекрытия помещения 
метнулись резкие команды взводных, и роты, гулко галдя, одна за 
другой организованно просочились на утренний морозец.

Когда Цыпин с Кругловым забежали в столовую, она уже была 
пуста. На одном из столов сиротливо стояла цыпинская пайка – ста-
кан чая, накрытый куском хлеба. Ни каши, ни масла, ни сахара не 
было. Сержант отправился на кухню к поварятам, даже не взглянув 
на Цыпина. Тот обречённо сел за свой стол и, вздохнув, снял со стака-
на кусок хлеба… Через несколько минут из кухни вышел довольный 
Круглов с лоснящимися от масла губами…

До окончания ближней командировки оставалось ещё  около меся-
ца, и солдаты после развода покорно расходились по своим рабочим 
местам. За взводом Круглова прочно закрепился участок подготовки 
железнодорожного полотна. Солдаты вырубали деревья, корчевали 
пни, носили к просеке обледенелые шпалы. Цыпин работал один – с 
ним никто не хотел становиться в пару. Он ходил с топором, обрубал 
сучья с поваленных деревьев. Все поглядывали на него с неприязнью, 
– нашёл, мол, себе лёгкую работу. Но тяжёлая работа предполагала 
коллективные усилия, а Цыпин с недавнего времени негласно был 
поставлен вне коллектива. Даже когда на точку привозили обед, он 
устраивался со своей миской в стороне от кучкующихся группами 
сослуживцев. Последние пару недель Петров стал замечать за собой 
неприятную особенность: непроизвольно он как бы приглядывал за 
Цыпиным, и это был какой-то болезненный интерес. Так смотрят 
исподтишка на уродца, который невольно притягивает взор своей 
необычностью и непохожестью на других; посмотреть же открыто 
большинству мешает чувство стыда и смущения, часто – жалость. 
А пожалеть убогого – значит, принять в нём  какое-то участие, мно-
гим же участвовать в судьбе незнакомца вовсе и не хочется. Петров 
думал, что если уж смотреть честно в глаза судьбе, то Цыпин и есть 
самый настоящий убогий, из тех, которые со временем вливаются в 
ряды попрошаек на папертях. Он был неприятен, но его было жалко.

Сидя на  холодном бревне с быстро остывающим супом в миске, 
Петров через головы товарищей поглядывал на дальнюю опушку, 
где старательно доедал свой обед Цыпин. Вот он застыл на несколь-
ко мгновений, как обычно бывало с ним по окончании трапезы, за-
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думался о чём-то своём, очевидно, беспредельно далёком, очнулся, 
вспомнил про оставленный после обеда ломоть хлеба, в нерешитель-
ности повертел его в руках и с таким видом, будто бы говоря: «Эх, 
пропадать, так пропадать!» жадно откусил от него большой кусок. 
Невыносимо было глядеть на эту картину.

Когда Цыпин начал собирать грязные миски и замешкался возле 
брезента, расстеленного на земле для сбора посуды, Петров подо-
шёл к нему и сунул в его красные, покрытые цыпками и трещинами 
руки свой недоеденный кусок хлеба. «На, возьми», – быстро сказал 
Петров,  воровато поглядывая по сторонам.

Кончалась рабочая неделя. В воскресенье служивые не ездили на 
точки, оставаясь в лагере, где их припахивали на хозяйственных 
работах. Кто-то убирал территорию палаточного городка, чистил 
снег на плацу и пешеходных дорожках, кто-то заступал в банные 
наряды или наводил порядок на складах. Фортуна улыбалась тем, 
кто попадал в наряды по кухне или по столовой. 

Тем воскресеньем взвод сержанта Круглова как раз заступил в 
кухонный наряд, а сам сержант был назначен дежурным по кух-
не. Статус дежурного по кухне давал его обладателю возможности 
маленького царька. Он имел влияние на поварят, хлебореза, мог 
незаметно для потребителей уменьшить или увеличить пайку, мог 
организовать для себя и своих приближённых особый обед, несанк-
ционированно поджарить картошку, устроить с помощью каких-нибудь 
хитрых комбинаций банку с тушёнкой, сварить компот с тройным 
содержанием сахара и сухофруктов, урвать увесистый шмат масла. 
Перед сержантами и так обычно заискивали, а уж перед сержантом, 
находящимся в кухонном наряде, все элементарно падали ниц.

На обед тем днём был борщ и гороховая каша. Борщ оказался 
как обычно жидким и водянистым, в мисках у рядовых плавали в 
призрачной жиже сиротливые капустные листки, и служивые без 
энтузиазма хлебали это пойло, а некоторые просто переливали его 
в себя через край миски. Гороховая каша оказалась повеселее, она 
была относительно густой и даже немного сдобренной подсолнечным 
маслом. Дежурные по кухне обедали обычно в последнюю очередь, 
после всех, выполнив свои дежурные функции. Одна за другой зашли 
и вышли после приёма пищи четыре роты, пообедали в отдельном 
укромном уголке офицеры, и взвод Круглова начал наконец уса-
живаться за свой стол. Все уже устали от беготни по наряду и были 
голодны. Хлеб стоял на столе, служивые неторопливо шоркали лож-
ками по своим алюминиевым мискам, маленький узбечонок Файзиев 
побежал за котлом. Петров сидел, сосредоточившись на своём голоде, 
и вдруг увидел, что Цыпин возле моечного окошка привычно роет-
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ся в грязной посуде. Это заметили и другие, это заметил и сержант 
Круглов. Он грязно выругался, встал со своего места и пошёл прямо 
к Цыпину. Цыпин обернулся и в ужасе застыл с чуть приподнятой 
правой рукой, запачканной гороховой кашей. Сержант подошёл к 
нему, взял его за шиворот и потащил к столу. «Ты чё, команду не 
слыхал, чмо болотное? – остервенело прошипел Круглов. – Присту-
пить к приёму пищи! Жрать, паскуда, было велено! Х…и тебе надо 
на параше?!» Цыпин, брошенный сержантом, боязливо умостился 
за дальним краешком стола, затравленно глядя в свою, уже полную 
борща миску. Солдаты начали есть, изредка с неодобрением погля-
дывая в сторону Цыпина. Петров тоже ел, но поднять глаза у него 
не было сил, стыд и жалость опять душили его. Служивые сопели, 
доедая обед, мрачно поглядывая то на Цыпина, то на сержанта. «За-
кончить приём пищи!» – скомандовал Круглов, и Цыпин суетливо 
начал собирать миски. «Одну оставь!» – приказал Круглов. Команды 
«Встать» не последовало, все молча продолжали сидеть за столом. 
Цыпин, отнеся миски, вернулся на место. «Эй, военный, обратился 
к нему сержант, – а ну-ка, принеси с кухни ещё каши!» Цыпин по-
корно направился к раздаточному окошку. Вернувшись с дымящим-
ся котелком, он поставил его на стол и уселся на  своё место. Встал 
Кожомбердиев, демонстративно и несколько картинно взял черпак 
и вывалил в миску Цыпина целую гору каши. «Голодный? – за-
ботливо спросил он, наклоняясь всем телом  к сжавшемуся в комок 
рядовому. – Жри, сука!» Цыпин неуверенно взял ложку и начал 
есть. Все кроме Петрова с интересом глядели на него. Ещё не дойдя 
до дна миски, Цыпин поднял голову и жалобно посмотрел на своего 
командира: «Не могу больше», – сказал он почти шёпотом. «Жри, 
– ответил сержант, – жри, гадёныш. Будешь знать, как парашу ха-
вать… Я тебя накормлю… Я на год вперёд тебя накормлю…» Цыпин 
со вздохом и с выражением муки на лице снова взялся за ложку. 
Кое-как он доел остатки каши, но тут к нему подбежал маленький 
узбечонок Файзиев и сунул в руку ломоть хлеба. «Почему без хлеба 
кушаешь? – на ломаном русском с интересом спросил он. Одновре-
менно Кожомбердиев убрал опорожненную цыпинскую миску и с 
грохотом поставил на её место котелок. «Давай, – сказал он. – Мы 
тебя накормим…» – «Ребята, я больше не могу, – взмолился Цыпин. 
– Ребята, пожалуйста…» Но ребята не хотели его слушать. Ему снова 
всунули ложку в руку и стали участливо наблюдать за процессом. Цы-
пин несколько раз ковырнул кашу в котле, через силу проглотил ещё 
две-три ложки и уверенно отодвинулся от стола. «Ты что же, фуфел, 
нашею едою брезгуешь? Нашею простою солдатскою едою? Почему 
же ты парашею не брезгуешь? – сказал сержант и подошёл к Цыпи-
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ну. – Покормите его, а то он стесняется…» Солдаты повскакивали с 
мест, схватили Цыпина, и Кожомбердиев начал с силой всовывать 
ложку в его стиснутые зубы. Гороховая жижа потекла по рукам, по 
гимнастёркам, растеклась по столу, брызги её полетели в разные 
стороны. Цыпин отчаянно сопротивлялся, вырываясь из цепких рук 
своих мучителей; они стискивали его голову, держали руки, ноги и 
корпус, а жёсткая алюминиевая ложка вгрызалась ему в рот, ломая 
зубы, вливала и вливала тошнотворную жижу и, в конце концов, вся 
свалка потеряла равновесие, и хаотичный клубок тел, опрокидывая 
лавки, с грохотом повалился на пол. Цыпина распяли в проходе и, 
расщеперив ему рот черенком ложки, прямо из котла стали вливать 
в него ненавистную кашу. Утробное пыхтение прерывалось матер-
ными вскриками и короткими, звучными ударами; Цыпина били 
по голове, чтобы меньше сопротивлялся и не мог выскользнуть из 
мокрых, вымазанных кашей рук. Ел он плохо, глотал редко, морда 
его краснела кровью, левый глаз был подбит и уже наливался гу-
стоючернотою. В конце концов, кто-то из солдат опрокинул остатки 
гороховой жижи прямо ему в рот. Цыпин захлебнулся, судорожно 
кашляя, забился в конвульсиях. Солдаты тут же отпустили его и в 
страхе отступили. Он, продолжая кашлять и задыхаться, с трудом 
повернулся, встал на четвереньки и начал лаять, словно собака. Он 
лаял в пол, выхаркивая гороховую кашу, которая стекала с  него 
студенистыми сгустками и перемешивалась на полу с каплями его 
крови. Вдобавок из него вдруг полилась горячая зловонная жидкость, 
заклубившаяся лёгким туманом на холодном земляном полу столо-
вой. «Обоссался, тварь, – сказал кто-то из солдат, – в столовой же 
обоссался…» Лай Цыпина, между тем, перешёл в могучие трубные 
звуки, и первым среагировал на них сержант Круглов. «Он блевать 
щас будет», – задумчиво сказал он и схватил Цыпина за шиворот. 
Тот уже не сопротивлялся и, протащенный через всю столовую, по-
лучил перед открытою дверью сильный пинок в зад, вылетев через 
крыльцо в ближайший сугроб. Оттуда он через минуту выполз, и кое-
как утвердившись на ногах, пошатываясь, побрёл за угол. Узбечонок 
Файзиев, посланный за ним, видел, как Цыпин, обогнув столовую, 
шёл мучимый рвотными позывами неизвестно куда. Не дойдя пару 
шагов до столовского мусоросборника, он упал на колени среди 
луковой шелухи, промасленных тряпок, испачканных бумажек и 
разразился мутным потоком гороховой каши. Он стоял на коленях, 
правою рукою упираясь в мусорную заледенелую землю, и плакал, а 
слёзы текли по его лицу и, смешиваясь на щеках с грязной кровавой 
кашей, капали на подбородок.
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Вечером в роте разразился скандал. Из города на тряском грузови-
ке примчался новый ротный, капитан Босик, и пока его изощрённый 
мат разносился по морозным окрестностям, солдаты прятались кто 
где мог, словно тараканы забиваясь в зыбкие щели палаточного го-
родка. Ещё через полчаса подтянулся батальонный командир майор 
Кадомцев, и тут солдатня замерла от ужаса. Репрессии были неми-
нуемы, а майор Кадомцев ещё задолго до рождения этого призыва 
прославился на весь округ своей прямолинейностью и садизмом. 
Первые неосторожно попавшиеся ему на глаза служивые быстро 
огребли по зубам, остальные начали было прятаться, но батальон-
ный объявил общее построение на плацу, и через несколько минут 
четыре роты почти в полном составе без верхнего обмундирования 
стояли на ночном морозе. Кадомцев, побелевший от злобы, сидел в 
офицерском вагончике и не торопился выходить на плац.

Командиры рот, сбившись в кучку на краю плаца, нервно курили, 
взводные покрикивали на замерзающих солдат. Порывами налетал 
резкий пронизывающий ветер, выдувая из неодетых тел последние 
остатки жизни; солдаты топтались на снегу, пытаясь согреться, но 
мороз только сильнее сжимал свои колючие объятия.

Петров с тоскою глядел в звенящую льдину неба, где ясно мигали 
холодным светом равнодушные звёзды. Ему было мучительно страш-
но и, может быть, даже не репрессии пугали его, а этот вселенский 
мороз, пробирающийся в каждую клеточку измученного тела и пы-
тающийся заморозить кровь. Сердце стучит всё глуше, всё тише, вот 
уже равнодушие охватывает разум, и жизнь становится безразлична. 
«Я хуже их, – думал Петров, – потому что они не понимают свои дела, 
их не научили понимать, что человеку может быть больно. А я по-
нимаю и молчу, я последняя тварь на этой земле, как я теперь буду 
жить?» Он стоял, уже не топчась на месте, не пытаясь сохранить в 
своём теле жалкие остатки тепла, безразличие всё плотнее наполняло 
его. «Но разве можно что-нибудь объяснить им? – снова мучительно 
думал он. – Как, какими словами, да и поймут ли они слова, – что 
для них вообще слова?»

Повалил снег, и ротные стали беспокойно бегать по своим взводам, 
пытаясь разглядеть в резком контрасте прожекторов костенеющие 
лица служивых. Снег засыпал чёрные гимнастёрки; проклятия 
слышались то там, то сям в пучине взводов. Солдаты инстинктивно 
сбились в плотные кучи, пытаясь своим теплом хоть как-то отогреть 
друг друга. Взводные уже слышали сдавленный мат в адрес Кадом-
цева и чувствовали, что ещё несколько минут и оборзевшая солдатня 
самовольно покинет плац.

(Продолжение в следующем номере)

ПРОЗАИК
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киргизСкий князЬ иренек1

Летом 1666 года, за год до разгрома 
Алтын-хана джунгарами, он перепра-
вился через Енисей с отрядом из 300 че-
ловек и начал войну против принявших 
подданство России, захватив Удинский 
острожек. На обратном пути кыргызов 
догнал атаман Елисей Тюменцев со 100 
пешими людьми на судах. 2 сентября 
1666 году на реке Иштыюле Иренек по-
терпел поражение и, бросив пушечную 
казну, лошадей и пленников, ушел к 
себе. В том же году красноярский воево-
да Г.П. Никитин отправил «в Кыргызы» 
послов. Брат Иренека Айкан Ишеев им 
сказал: «…только де великого государя 
подгородные качинские и аринские слу-

жилые ясачные татаровя калмыцкому Сенже Таише ясаку не дадут, 
де будут на них войною...» А брат его Иренек Ишеев «в то время 
вскакивал и бранил казаков матерны по-киргизски».

В 1665 году в улусе Иренека было враждебно встречено, направ-
лявшееся из Томска к Алтын-хану русское посольство, возглавляемое 
Романом Старковым и Степаном Бобарыкиным. Русские до этого не 
оказали кыргызам обещанной военной помощи против монголов. 
Старков просил алтын-хана Лоджана выдать Иренека русским.

1 Иренек (Иренак Ишеев, Иреняк, Ернак, сентябрь, 1687 года) – князь (бек) 
Алтысарского улуса енисейских кыргызов, третий сын кыргызского князя Ишея, 
внук Номчи.

При поддержке джунгарского правителя Сенге и сменившего его Галдана он 
сумел объединить под своей властью все кыргызские княжества.  Иренек сумел 
надолго приостановить продвижение русских в Южную Сибирь.
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В мае 1667 года вместе с джунгарами Иренек совершает поход на 
Красноярск. Воеводы знали о готовящемся походе и подготовились 
к обороне. 13 мая началась осада города. Красноярцы потеряли 125 
человек из гарнизона, 48 человек добровольцев, 17 подгородных 
татар и девять человек из вспомогательного отряда, присланного из 
Енисейска. Окрестные села и деревни были сожжены, кони и рогатый 
скот отогнаны, но острог взять не удалось. Джунгары и кыргызы 
согласились снять осаду на условии обмена аманатов (заложников).

В сентябре 1667 года Иренек повторил набег на Красноярск. В 
результате этих походов было сожжено много окрестных деревень, 
почти весь скот угнан. Красноярский гарнизон понес тяжелые поте-
ри: из 376 человек было убито 194, кыргызы и джунгары захватили 
много огнестрельного оружия. О потерях нападавших источники не 
сообщают.

15 августа 1668 года из Томска к джунгарам было отправлено по-
сольство Матвея Ржицкого, безрезультатно выразившее протест по 
поводу действий князя Иренека.

Весной 1669 года Иренек попытался уладить отношения с рус-
скими властями. Кыргызы поймали красноярских сборщиков ясака 
и привели их к Иренеку. Тот отпустил их домой и просил передать 
воеводе, что он желает мириться. Вместе с ними Иринек отправил 
своего представителя для заключения мира. Красноярский воевода 
решил выяснить намерения Иренека и отправил к нему послом Яко-
ва Зыряна. Но переговоры не состоялись, потому что «в Кыргызы» 
приехал джунгарский наместник Киличин Кошиочи, и Иренек не 
пожелал при нем вести переговоры с русскими.

В 1670 году Иренек начал подготовку к новому походу. Он хотел 
отторгнуть своих бывших кыштымов от России. Собственных сил у 
него было недостаточно, поэтому осенью он вместе с тубинским кня-
зем Талаем Иликовым поехал к джунгарам просить помощи. Однако 
из-за смены власти у джунгар поход не состоялся.

В 1671 году Иренек снова требовал от красноярского воеводы ясак 
с качинцев и аринцев теперь уже от имени Галдана. 26 июля 1671 
года красноярцы били челом государю и просили «смирить киргизов 
и тубинцев войной и на их земле построить острог». Иренек не от-
казывался от мысли отвоевать у русских своих кыштымов. По его 
просьбе на помощь к нему прибывают джунгарские войска.

9 октября 1672 года воевода А.И. Сумароков предложил кыргы-
зам перейти в подданство России и дать шерть (присягу на верность 
договорным отношениям). Иренек занял непримиримую позицию, 
и шертовать отказался, а сам потребовал ясак с качинцев и аринцев 

www.bizdin.kg



179

для джунгарского хунтайджи Галдана Церена, в случае отказа он 
угрожал войной.

В сентябре 1673 года джунгарско-кыргызские воины выступили в 
поход в двух направлениях. Один отряд во главе с Иренеком и джун-
гарским тайджи Должином 15 сентября пошел на Кузнецк. Второй 
отряд под начальством алтысарского князя Шанды Сенчикенева 20 
сентября появился под Томском, затем в Енисейском уезде.

В 1675 году на острове Карагас (Сосновый), несколько ниже устья 
реки Абакан, русскими был сооружен острог. Иренек дважды штур-
мовал крепость, пытался поджечь ее, но безуспешно. В том же году 
Иренек в течение трех дней осаждал новопостроенный Караульный 
острог, но казаки во главе с пятидесятником Осипом Мезениным от-
стояли его. Осенью 1675 года Иренек и другие кыргызские князья 
были вызваны в Джунгарию. Там они находились около года.

В 1676 году Иренек также вызывался в Джунгарию.
В сентябре 1677 года новый красноярский воевода Д. Г. Загряж-

ский вновь предложил кыргызам «бить челом государю», принять 
российское подданство. Все предложения были отвергнуты. Однако 
уже в октябре 1677 года Иренек послал в Томск и Красноярск своих 
представителей, которые просили «принять их под государеву руку 
в вечное холопство» и просили прислать к ним атамана Родиона 
Кольцова со служилыми людьми, чтобы дать шерть государю.

Переговоры возобновились. В Красноярске был составлен текст 
шертовальной записи, в которой кыргызам навязывались односто-
ронние обязательства. Однако переговоры о мире пошли не по тому 
сценарию, который был разработан в Красноярске. Инициативу взял 
в свои руки сам Иренек. Он добился того, что обе договаривающиеся 
стороны брали на себя определенные обязательства. Одним из пунктов 
договора было обоюдное обязательство о выдаче беглых. Обе стороны 
обязались не приходить войной друг на друга. Присягали кыргызы 
на верность государю на той же реке Тоочаке, где еще в 1642 году 
шертовал отец Иренека князь Ишей. От имени своих улусов шерто-
вали алтысарские, езерские, тубинские и моторские лучшие князья 
по два человека от каждого рода. Текст присяги гласил:

«... чтоб им быть кыргызам, и алтысарам, и езерцам, и моторцам, 
и тубинцам под государскою высокою рукою в вечном холопстве про-
тив прежние шерти отца своего, что им, кыргызам, служить великим 
государем и прямить и всякого добра хотеть против шертовальной 
записи». Кыргызы обещали сообщать о приходе воинских людей под 
государские городы и уезды с войною, оказывать военную помощь 
государевым ратным людям, «в Томской и на Красный Яр и в Кузне-
цы аманатов давать по-прежнему добрых людей». По шертовальной 
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записи кыргызы должны были платить ясак с кыштымов, «которые 
в прежних годех великим государем ясаку не плачивали».

С Родионом Кольцовым Иренек отправил на имя государя письмо 
на монгольском языке. В письме Иренек вину за войну возлагал на 
самих русских. Затем он вкратце изложил содержание заключенного 
договора, где упомянул лишь о взаимных обязательствах сторон. 
Иренек совершенно умолчал об уплате ясака и строительстве остро-
га, чего так усиленно домогались русские. Таким образом, Иренек 
проявил себя умелым дипломатом и добился большого успеха. 
Акад. С. В. Бахрушин по этому поводу отметил:

«Надо признать договор 1678 года крупной дипломатической 
победой киргизского князька. Ему удалось, благодаря военной под-
держке джунгар, добиться осуществления условий, на которых на-
стаивали его отец и дядя еще в 1627 году, признания союзнических 
отношений, вместо ясачных»

В июне 1678 года Иренек отправил в Томск своего посланца, и в 
том же году опять ездил в Джунгарию.

Мир, установленный в 1678 году, был непрочным. Московские 
власти были не удовлетворены тем, что не сумели добиться согласия 
Иренека на строительство острога. В январе 1679 года государь снова 
указал заложить острог в Тубинской земле, где удобно «воинский 
приход переняти». Сибирские власти начали готовиться к большому 
походу общими силами Томска, Красноярска, Енисейска и Кузнецка. 
Поход должен был возглавить томский сын боярский Роман Старков, 
и приказ о его выступлении прибыл из Москвы в Томск в начале июня 
1679 года. Томский воевода Львов назначил поход на 10 августа.

Но Иренек опередил русских. Неожиданно, 15 июля 1679 года под 
Красноярск пришли «безвестно изгоном киргизские и алтырские, и 
езерские воинские люди, и кизыльские татары». Кыргызы сожгли 
две деревни под городом, побили в них служилых людей и пашенных 
крестьян, а жён их и детей взяли в плен, и скотину отогнали. В Кыр-
гызы были уведены качинские, аринские, ястынские и бохтинские 
ясачные татары с женами и детьми (171 человек). Иренек пытался 
взять острог, сражение продолжалось трое суток «безпрестанно». Не 
добившись успеха, кыргызы ушли к себе.

Этим выступлением Иренек расстроил планы сибирских воевод. 
Поход, намеченный на август 1679 года, не состоялся. Загряжский 
без помощи Томска и Енисейска не рискнул отправить служилых 
людей в погоню за Иренеком.

Иренек же попытался закрепить успех. Он собрал большое войско 
из кыргызов, алтырцев, тубинцев, моторских татар, байкотовцев, 
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аринцев, качинцев и других кыштымов, и выступил в новый поход 
на Красноярск. На этот раз застать врасплох город не удалось.

В сентябре 1679 года Иренек обложил Красноярск по обе стороны 
Енисея, окрестности подверг опустошению, сжег 16 деревень, а в них 
143 двора, город же пытался взять приступом. 14 сентября целый 
день продолжалось сражение. Чтобы спасти город, гарнизон пошел 
на крайние меры. Служилые люди вывели аманатов и их кашева-
ров — всего семь человек и, на глазах наступавших, повесили. Из 
тюрьмы выпустили ссыльного полковника Василия Многогрешного 
(брата украинского гетмана Демьяна Многогрешного, сосланного в 
Селенгинск) и поручили ему командование гарнизоном. Несмотря на 
малочисленность, казаки совершили вылазку и вступили в сражение 
в открытом поле. В бою чуть было не погиб сам Иренек, выбитый из 
седла. Кыргызы не устояли перед огнем артиллерии, которой руко-
водил Многогрешный, и отступили. Преследуемый красноярскими 
служилыми людьми, Иренек ушел, угнав с собой из-под Красноярска 
почти всех ясачных людей.

В начале 1680 года во исполнение царского указа и в ответ на 
кыргызские набеги, сибирские воеводы организовали большой по-
ход под руководством Романа Старкова. Иренек долго маневрировал, 
изматывая противника. 9 февраля трижды в расположении русских 
приезжал джунгар Барчикай в качестве посредника. Было объявле-
но перемирие. Барчикая проводили с честью, а сопровождавшие его 
кыргызы, на время перемирия остались в расположении русских. 
Красноярцы убили безоружного кыргыза. Узнав об этом, Иренек со 
своими людьми отступил.

10 февраля 1680 года служилые люди снова пошли на кыргызов. 
Тогда Иренек снова запросил мира. В ходе сложных переговоров Ире-
нек согласился дать присягу на верность русскому царю, был согласен 
на оборонительно-наступательный союз против всех неприятелей, 
кроме Галдана. Затем договорились о возвращении ачинских пушек 
и о выдаче аманатов. После шертования князья уехали к себе в полк. 
Скоро выяснилось, что Иренек не собирается безусловно выполнять 
условия договора. Аманата он прислал «плохого», дальнего своего 
родича; пушкари, ездившие за пушками, вернулись ни с чем. 12 фев-
раля Старков и Гречанинов послали своих людей к Иренеку требовать 
лучшего аманата, немедленной уплаты ясака и выдачи пушек. Ире-
нек переменить аманата отказался, для ясака предложил оставить 
несколько служилых людей и, не дожидаясь окончания переговоров, 
отступил. Кыргызы угнали у русских лошадей. 23 февраля отряд 
двинулся назад, и с большим трудом 14 марта ратные люди дошли 
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до Томска. Теперь была установлена граница между русскими и 
кыргызскими владениями. Этой границей была признана река Июс. 
Договорились за Июс войной друг к другу не ходить.

С. В. Бахрушин в связи с этим отметил:
«Принцип суверенной равноправности киргизского князя и 

московского государя, против чего так протестовали в Москве, был, 
таким образом, вновь подтвержден».

Итак, поход Старкова закончился полным провалом.
Русские власти не могли примириться с неудачей и в 1681 году 

условия договора были нарушены. Старков вторично отправился 
в поход, на этот раз во главе войска в 1600 человек. На реке Уйбат 
кыргызы дали бой. В сражении погибло 30 служилых людей, по-
тери кыргызов неизвестны, потому что всех своих погибших они 
крюками утаскивали с поля боя. У русских было угнано более 100 
лошадей. После битвы заключили перемирие. Князья обещали на 
русские владения не приходить и ясачных людей не разорять, войны 
не затевать. После долгого обсуждения западной границей решили 
считать р. Кию. По этому договору князья уступали кыштымов из 
чулымских и мелетских волостей. Иренек дал шерть.

В 1682 году был организован новый поход, на этот раз силами 
шести сибирских городов: Тобольска, Тары, Томска, Кузнецка, Крас-
ноярска и Енисейска. Перед ним ставилась задача: «Смирить киргиз 
за многое воровство, за их измену и на их земле, на Абакане, постро-
ить острог». В нарушение инструкции, Суворов выступил в поход не 
зимой, а летом. В июне 1682 года с отрядом из 1800 человек он при-
был на устье речки Ербы, где к нему должны были присоединиться 
енисейцы и красноярцы, но те к условленному месту не подоспели.

Иренек был извещен о готовящемся походе, и был готов его отраз-
ить. Собрав около 4 тысяч воинов, он сам напал на отряд Суворова. 
Используя численное превосходство, кыргызы поражали неприяте-
ля копьями. Суворов убедился, что «с киргизы биться невмочь», 
и начал отступать. Иренек в течение 10 дней преследовал войско 
Суворова до Черного Июса. Войско Суворова понесло большие по-
тери: убито 61 человек и ранено 69, был ранен и сам предводитель. 
Поход закончился большим позором для Суворова: в бою кыргызы 
захватили два знамени; в том числе одно полковое с изображением 
Михаила Архангела. Иван Гречанинов, посланный к Иренеку, был 
вынужден согласиться на установленные границы между Россией и 
Кыргызской землей, иначе говоря, отказаться от притязаний на эту 
территорию. Границей снова была признана река Июс. Таким обра-
зом, все походы, организованные в 1680-1682 годах с целью овладеть 
Кыргызской землей и построить там острог, оказались неудачными.
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Причины поражения заключались не только в несогласованности 
действий сибирских воевод. Им противостояли хорошо организо-
ванные кыргызские воины-дружинники (по русской терминологии 
– «боевые люди»), которым воинское дело было «за обычай». При 
поддержке ополченцев они представляли внушительную силу, с 
которой было вынуждено считаться царское правительство России. 
Немаловажная роль принадлежала князю Иренеку, который сумел 
объединить ранее разобщенные княжеские улусы.

Весной 1683 года посольство во главе с сыном боярским Иваном 
Петровым привезло Иренеку указ великих государей, где было на-
писано, чтобы кыргызы государям служили и прямили, под городы 
и остроги войной не ходили, ясашных государевых людей не грабили 
и ясаку с них на себя не собирали, из горных и порубежных волостей 
ясаку собирали без недобору и присылали в Томск. На этих условиях 
кыргызы должны были учинить шерть, пить вино и золото. Петров 
и Поспелов говорили Иренеку, чтобы он вернул пушки, знамя и от-
гонных лошадей, ружья и панцири, а в аманаты дал бы своего сына. 
Князь Иренек ответил, что он шерть даст на том, что русские города 
и остроги воевать не будет, ясак на государя с горных и порубежных 
волостей давать будет по-прежнему, ясашных государевых людей 
грабить не будет, в аманаты сына своего даст, но на Бошокту-хана 
ясак собирать будет. Трофеи вернуть он отказался, «потому де взято 
войною за боем».

Русские посланники хотели, чтобы Иренек собирал ясак только 
на государя, и настаивали, чтобы Иренек шертовал на тех условиях, 
которые перечислены в наказе. Но Иренек с ними не согласился и 
сказал: «Пью де я великих государей вино и золото на том, что го-
ворил прежнюю речь», налил чашку вина, и золота положа, выпил. 
Послы были вынуждены согласиться с его условием по поводу сбора 
ясака на джунгарского правителя. За Иренеком шертовали князья 
и лучшие люди.

Иренек просил пропустить в Москву своих послов Кубогая Кашку 
и Богдая. 14 мая 1683 года русские посланцы вместе с представителя-
ми Иренека приехали в Томск. Разрешение на пропуск кыргызских 
послов в Москву было получено. В качестве приставов их сопровождали 
И. Петров и А. Поспелов.

26 ноября 1683 года их принимал в Сибирском приказе боярин 
И.Б. Репнин. Послы подали ему «калмыцкое письмо» Иренека и 
сказали, что хунтайджи Галдан «Иренеку приходить под государевы 
города и остроги и биться с государевыми людьми не велел». Репнин 
в развязывании военных действий обвинил кыргызов. Затем он ска-
зал, что великие государи велели принять князя Иренека и его людей 
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под свою государеву руку. Репнин потребовал, чтобы кыргызы дали 
в своей земле поставить острог для их же защиты. Кыргызские же 
посланцы в развязывании войны обвинили сибирских воевод. При-
сягу, данную Роману Старкову, им пришлось нарушить, потому что 
он пошел на них войной. С Суворовым бились потому, что он сам 
пришел к ним войной и их, кыргыз, побивал. Захваченные трофеи 
они обещали вернуть. Вопрос о строительстве острога они обсуждать 
отказались, потому что у них не было полномочий вести переговоры 
на эту тему. Не удалось решить вопрос о сборе ясака с «порубежных 
волостей». Кубогай Кашка сказал, что кыргызы с этих волостей с 
давних пор собирают ясак на государя и себе с них берут албан. 28 
ноября послы были на приеме у великих государей. В начале 1684 
года послы в сопровождении Петрова и Поспелова с надежной охра-
ной выехали из Москвы. Томские воеводы получили указание осво-
бодить из томской тюрьмы Таганая – сына погибшего князя Шанды.

Заключив мир с Москвой, Иренек продолжал собирать ясак для 
себя и джунгарского хана с ясачных людей, принявших подданство 
России. Иренек послал своих людей в Красноярск требовать с качин-
цев и аринцев албан на Галдана. В том же 1684 году к Иренеку вместе 
с возвращавшимися кыргызскими послами приехал томский сын 
боярский Иван Петров, который заключил новый договор на прежних 
условиях. Кыргызы обязались государю служить, на русские города, 
остроги и уезды войной не приходить, платить ясак с порубежных 
кыштымов в размере традиционных 100 соболей. Нарушение границ 
каралось с обеих сторон:

«И буде русские люди будут ходить, и будут промышлять в урочи-
щах, и тех де людей побивать, а после про тех людей не сыскивать, 
а буде наши люди или кыштымы будут ходить в русские урочища и 
станут промышлять, и тех наших людей тако же побивать и грабить».

Летом 1687 года Иренек с отрядом из 600 воинов по требованию 
Галдана отправился к нему на помощь против монголов. В сентябре 
на Алтае, недалеко от Телецкого озера, монголы преградили путь 
джунгарам и кыргызам, которые направлялись к джунгарскому 
хану. Сражение продолжалось четыре дня. Джунгары и кыргызы 
потерпели поражение. Джунгаров было убито несколько тысяч, а 
потери кыргызов составили 300 человек. Иренек с сыном Шапом и 
двумя пасынками погибли в сражении. Домой вернулись только 30 
воинов, остальные попали в плен.

Смерть Иренека была тяжелой и невосполнимой утратой для кыр-
гызов. В течение двадцати лет он вел борьбу против русских и сумел 
приостановить их дальнейшее продвижение на юг. Этот исторический 
деятель получил неоднозначную оценку в исторической литературе. 
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Один из виднейших историков-сибириведов первой четвёрки 
ХХв., профессор истории Иркутского государственного университета 
Н.Н. Козьмин отмечал, что после него уже не встречаем у кыргызов 
равных по таланту и энергии вождей. Он писал:

«Иренек – замечательная личность, человек выдающейся энер-
гии и широкой инициативы. В течение двадцати лет он был грозою 
Кузнецка, Томска, Ачинска, Красноярска и даже Енисейска и Ниж-
неудинска.

Положение кыргызов было очень трудное. Борьба начала казаться 
бесполезной. В середине 60-х годов Иренек с другими кыргызскими 
князьями обсуждал план, «развоевав Красноярской и Енисейской 
уезды отъехать в калмаки со всеми своими улусами и на кыргызкой 
земле не жить». Энергичная деятельность кыргызского князя почти 
на сорок лет отстрочила катастрофу...

В его деятельности заметен большой политический такт и ум 
ориентироваться в обстановке. Из трех политических сил – Алтын-
хана, контайши и Москвы – он избрал калмыков, наименее могших 
угрожать самобытности кыргызов и их независимости во внутренних 
делах. Выбор не оправдал надежд, но не потому, что можно было с 
большим успехом сделать другой».

«киргизСкая зеМлица»

Тубинский улус

Тубинский улус – княжество енисейских кыргызов XVI–XVII вв. 
на правом берегу Енисея с центром на р. Туба ((хак. Упса), где обитал 
ведущий род туба (тубинцы), известный еще с раннего Средневековья 
(см. тоба). Улус входил в конфедерацию четырех кыргызских кня-
жеств, известную в русских источниках как Киргизская землица, 
управлялся князем - беком (хак. піг). Другой крупный род Тубинско-
го улуса модар (маторцы) занимал земли в предгорьях Саян. Несмо-
тря на некоторые этнические различия модары и тубинцы считались 
с кыргызами «одни люди и род и племя» . Тубинский улус объединял 
различные аймаки: Байкотовский, Кольский, Уштерский, Койбаль-
ский или Каменно-Моторский, Яринский, Бохтинский, Алытский, 
Бугусский, Хайтонский, Корнатский, Алахамский и другие.) Тубин-
ские данники – кыштымы занимали таежные урочища Восточных и 
Западных Саян. По мнению Н.Н. Козьмина и Л.П. Потапова, киш-
тымами тубинцев могли быть не только тофалары саянской тайги, но 
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даже и тубалары Северного Алтая, которые как бывшие тубинские 
люди усвоили этот термин для себя.

В феврале 1692 г., по жалобе канских ясачных людей в Краснояр-
ске была снаряжена военная экспедиция под начальством Василия 
Многогрешного и Тита Саломатова. Перед выступлением в поход 
служилые люди перебили всех кыргызов, которые издавна кочевали 
под Красноярском, чтобы в отсутствие служилых людей «худа над 
городом не сделали». Придя на Кан, Многогрешный хотел вступить в 
переговоры, но воинственно настроенные служилые люди требовали 
боя. Сражение продолжалось целый день. Тубинцы, потеряв множе-
ство убитых, стали разбегаться и уходить в засеки. Красноярцы два 
дня преследовали их, брали засеки штурмом. В итоге 500 тубинцев 
было убито и 600 жен и детей взято в плен. В связи с этим Н.Н. Козь-
мин отметил, что после этого поражения Тубинское княжество уже 
не могло оправиться.

Исарский (Езерский) улус

Исарский (Езерский) улус (от хак. іссархы от кырг. ичкиркы — 
«внутренний») — княжество енисейских кыргызов XVI—XVIII вв. в 
центре современной Хакасии между долиной Абакана и Батенёвским 
княжем. Улус входил в конфедерацию четырёх кыргызских кня-
жеств, известную в русских источниках как Киргизская землица, 
управлялся князем — беком (хак. піг). Исары именовались «внутрен-
ними», так как обитали в окружении остальных улусов. К западу и 
юго-западу от них был Алтырский улус, а к северу и северо-востоку 
— Алтысарский. В русских документах ХVII века вместо названий 
«езерцы», «исары» употребляется также «керельцы». Кыштымские 
урочища Исарского улуса располагались вниз по течению Енисея, 
захватывая долины р. Убея, Сисима, Маны, Качи и даже р. Кан.

Исарский князь Ичженей играл крупную роль среди кыргызских 
князей, наряду с алтысарским князем Ишеем — отцом Иренека. Его 
преемник Шорло Мерген считался более сильным, чем тубинские 
князья Шандык и Сары.
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Алтысарский улус

Алтысарский улус (от хак. алтынзархы, от кырг. алтынзар — се-
верный или нижний/золотой) — княжество енисейских кыргызов 
XVI—XVIII вв. с центром на севере современной Хакасии в доли-
не Июсов и Божьих озер (Тигір кл). Улус входил в конфедерацию 
четырех кыргызских княжеств, известную в русских источниках 
как Киргизская землица, управлялся князем — беком (хак. піг). 
Алтысарцы именовались «нижними кыргызами», так как обитали 
ниже остальных по течению Енисея. В русских документах ХVII в. 
имели второе название «Большие кыргызы», так как в междуречье 
Июсов при каменном городке находилась резиденция самых знатных 
князей (напр., Номчи, Ишей, Иренек). В состав этого улуса входили 
следующие роды или аймаки: Кызыльский, Шуйский, Ачинский, 
Туматский и др. Все жители долины р. Чулыма, р. Кии и северных 
отрогов Кузнецкого Алатау считались данниками — кыштымами 
Алтысарского улуса.

Алтырский улус

Алтырский улус (от хак. алдыра и от кырг. алды — «передний» 
или «верхний») — княжество енисейских кыргызов XVI—XVIII 
вв. с центром по р. Уйбат и р. Аскиз. Улус входил в конфедерацию 
четырёх кыргызских княжеств, известную в русских источниках 
как Киргизская землица, управлялся князем — беком (хак. піг). 
Алтырский улус находился в долине левобережья р. Абакана, от 
Уйбата до Таштыпа, поэтому алтырцы именовались порой «верхними 
кыргызами», так как обитали выше остальных по течению Енисея. 
Предполагалась также связь со словом «алатар» в значении пёстрое, 
смешанное население. В состав этого улуса входили следующие роды 
или аймаки: Сагайский, Бельтырский, Табанский, Саянский, Ир-
гитский, Чистарский. Жители таёжных долин Кузнецкого Алатау 
по р. Томи, Мрассу, Кондомы и Северного Алтая до Телецкого озера 
считались данниками — кыштымами Алтырского улуса.

Ïо ìатериаëаì ýëектроннûõ саéтоâ ïодготоâиë А.сАРМАНБЕТОв
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Кубанычбек МАлИКОв

«МанаС» изилДєєнЇн 
кайСы бир МаСелелери

Кыргыздын баатырдык жомогу «Манас», аны изилдеген оку-
муштуулардын басымдуу кєпчїлїгїнїн пикири боюнча миў ашуун 
жашка ээ. Ушул узак убакыттын ичинде ал укумдан-тукумга, атадан 
балага оозеки єтїп келди. Кыргыздар жазуу-сызууга ээ болбогон эски 
замандар гана эмес, элибиздин илим-билим деўгээли кєтєрїлгєн 
бїгїнкї шартта да «Манасты» оозеки айтуу салты токтогон жок. 
Жеке эле чала сабат улгайган гана адамдар эмес, жаштар арасында 
да бул улуу жомокту айтууга дилгирлер манасчылыкты кесиптенїїгє 
аракеттенгендер аз эмес. Ушунун єзї эле «Манастын» узун ємїрїнїн, 
єлчємсїз салмагынын тандырбас кїбєсї.

Миў ашуун жылдардан бери карай элдин рухий турмушунда 
чоў кадырга ээ болуп келген «Манас» эпосунун тїрдїї жактан изилде-
ниши, кыргыздардын басып єткєн тарыхый жолу, єткєндєгї кєз 
караш-тїшїнїктєрї, орчундуу ийгиликтеринен тартып айрым 
чектенїїлєрїнє чейин сансыз маалыматтар алууга мїмкїндїк берет. 
Ошон їчїн кыргыз элинин тарыхын, маданиятын изилдєєгє аракет-
тенген далай окумуштуулар бул эпоско кєўїл бурушууда. «Манас» 
эпосунун укмуштай зор кєлємї, эл турмушун кеўири чагылдырган 
тереў мазмуну, єзгєчє, таасирлїї кєркємдїк деўгээли жалпы эле 
эпос жєнїндєгї илимдин кєптєгєн маселелерин чечїїдє фолькло-
ристтерге эў кєп шыбага берет. Ошон їчїн жеке «Манаска» таандык 
маселелер да кєп учурларда жалпылык мааниге ээ.

Кийинки жылдарда «Манас» эпосуна тике кол сунуп талдоого 
алган айрым окумуштуулардын умтулушу бизди єзгєчє кубандырат. 
«Манаска» таандык маселелердин али чечиле электери кєп. Мындай 
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учурда илимий гипотезалардын, кээ бир болжолдоолордун да болу-
шу мїмкїн. Бирок чыныгы илимий эмгектеринде ар бир болжол, 
жоромол талашсыз далилдерге таянып айтылып, ошол далилдер 
боюнча сєз жєнєтїїлєрї атам замандан берки эрежеге айланган иш. 
Чын-чынына келгенде мындай алгоолошуу, кыргыздын чыгарма-
сын башка элдердин окумуштуулары жакын сезип, єзїнїкї катары 
мамиле кєрсєтїп, жогору баалап, атайын изилдєєлєр жїргїзїлїшї 
биздин жалпы советтик тїзїлїшїбїздїн тїпкї касиети, єлкєбїздїн 
окумуштууларынын табигый пейилдештигинин так єзї эмеспи!

Ошондой болсо да айрым бир окумуштуулардын арасында колуна 
алган элдик чоў мураска тереў талдоо жїргїзбєй, сакталып турган 
мїлк менен жетиштїї тааныш болбой туруп эле айрым їстїртєн 
алынган, же бирєєнїн оозунан укканына таянып, атайын илимий 
«корутундулар» чыгарып, жеке пикирлер айткандар жок эмес. 
Учурай калган ошондой кєрїнїштєр бизди єзгєчє кейитет. Ушуга 
байланыштуу окумуштуулар жазган эки эмгек жєнїндєгї айрым 
байкоолорду ортого салмакмын.

Ал эмгектердин биринчиси – окумуштуу, тарых илимдеринин 
доктору Саул Матвеевич Абрамзонго таандык. Эмгек «кыргыздар 
жана алардын этногенетикалык, тарыхый-маданий байланышта-
ры» (Л., 1971) деп аталат. Бул эмгекте окумуштуунун кєп жылдык 
изилдєє иштеринин жыйынтыктары баяндалган. Саул Матвеевич 
Абрамзон биздин эски досубуз. 1926-жылдан кыргыз автономиялуу 
республика болгондон бери тарта, єзїнїн этнографтык адистиги 
боюнча Кыргызстан менен дайым байланышып, республиканын 
маданиятынын єєрчїшїнє белгилїї эмгек сиўирген ишмер. Биз ал 
жагын унутпайбыз. Эмгектин ийгиликтери жана анда кетирилген 
кыргыз тарыхынын маселелерине байланышкан айрым кемчиликтер 
республикалык басма сєздєрдє айтылды.

Биздин максат С.М.Абрамзондун этнограф-тарыхчы катарындагы 
айткан пикирлеринин канчалык даражада чын-тєгїнїн аныктоо 
эмес. Ал иштин адиси болбогондон кийин андай милдет чын-чынында 
колубуздан да келе койбойт. Ошон їчїн биз ушул эмгектеги айтылган 
пикирлердин бир гана учуруна – «Манас» эпосу боюнча айтылган 
айрым ойлорго токтолмокчубуз.

Эмгекте «Манаска» кеўири орун берилген, автордун кєптєгєн 
илимий корутундулары ушул эпостун колдо турган материалдарына 
таянуу менен айтылат. Эмгекте кыргыз жомогун єтє жогору баала-
ган, айрыкча, анын коом таанытуучулук, єткєндєн кабар берип, эл 
турмушун єзгєчє кеўири чагылдырган касиеттерин баса белгилеп 
кєрсєткєн жакшы ойлор кєп. Ошондой болсо да эпостун тїп нускала-
ры менен кеўири тааныш болбоонун кесепетинен эмгектин автору єз 
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ишинде эпостун сюжетине байланыштуу жаўылыштыктарды кети-
рет. Мисалы, эмгектин 369-бетинде автор идеялык мазмуну жактан 
бири-биринен кескин айырмаланып турган эки башка «Манастын» 
эл арасында орун алгандыгы жєнїндє айтат.

«Кийинчерээк айрым айтуучуларга буржуазиялык улутчулдар-
дын зыяндуу таасири тие баштайт. Натыйжада, эпостун элдик, 
демократтык жана феодал-байчылдык эки башка редакциясы пай-
да болот». (Жогоруда аталган китеп, 369-бет.) С.М.Абрамзон бул 
єзїнїн эпостун эки карама-каршы топко бєлїнгєн редакциясынын 
калыптанышы жєнїндєгї пикири менен эл арасында «Манас» эки 
тїрдє, эки башка кєрїнїштє жашаган, б.а., эки башка чєйрєдє, эки 
башка «Манас» айтылган, же «Манасты» байлар єзїнчє, кедейлер 
єзїнчє бєлєк-бєлєк айтышкан деген ойго жол берет. Чынында мын-
дай «Манас» кыргыз арасында эч кимге белгисиз манасчылар, же 
эл арасындагы кєптї билген кары адамдар, же болбосо чыгарманын 
кєптєгєн изилдєєчїлєрї мындай эки тїрдїї «Манасты» укканын, 
же билгенин эч жерде эскеришпейт. Биздин билгенибиз боюнча 
мурдатан эле эл арасында бир гана «Манас» айтылган. Ырас, «Ма-
настын» варианттарында манасчылардын єз доорунун шартына 
ылайык баяндалган, бїгїнкї кїндїн кєз карашынан алып караганда 
туура эмес деп баалануучу окуялар орун алганы чын. Андай жакта-
ры бардык эле варианттарда жолугат. Айырмасы ушул. Бирєєндє 
азыраак, экинчисинде кєбїрєєк. Бирок кайсыл гана вариантта 
болбосун элдик идеяга жат кєрїнїштєр, тїшїнїктєр башкы багыт 
катарында эмес, кошунду, кийин кирип калган бир катмар кєрїнїш 
катары берилген. Андай кєрїнїштєр эпостун єзєк окуяларына жат, 
алардан ыдырап бєлїнїп турат. Демек, кыргыздарда эки «Манас» 
болгон эмес, бир гана элдик «Манас» болгон. Ал эми варианттардагы 
айрым мїчїлїштєрдї айтуучулардын билим, тїшїнїк деўгээлине, 
эпос жашаган жана калыптанган тарыхый шарттын мїнєзїнє байла-
ныштырып тїшїндїрїї зарыл. Антпегенде же, ачыгыраак айтканда, 
«Манас» окуясын так бїгїнкї кїндїн окуясы катары караганда, 
«Манас» жомогунан кол жууп калуу коркунучу туулат. Анткени 
биз билгенден С.М.Абрамзон кемчилик катары эсептеген айрым 
кєрїнїштєр бардык варианттарда кезигет. С.М.Абрамзон эмгегинде 
кєрсєткєндєй кемчиликтерден толук таза турган, бїгїнкї кїндїн 
кєз карашына бардык жагынан туура келген чыныгы демократтык 
баштан аяк бїт бойдон феодалдык-байлык вариант да бизге белги-
сиз. Баягы жылдарда «кыскартылып, бириктирилген» варианттын 
чыгарылышы да 100 процент демократтык элдик «Манастын» жок-
тугунан болду. Чын-чынына келгенде С.М.Абрамзон тїшїнгєндєй 
демократтыкка 100 процент толук туура келе турган «таза» тїрдєгї 
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эпос дїйнєдє болбойт да, эгер андай эпос боло калса, ал єз доорунан 
бєлїнїп калган, белгилїї тарыхый шарттагы элдин кєз караш, 
тїшїнїгїнїн талабына жооп бере албаган чыгарма, андай чыгарма 
Ф.Энгельстин кєрсєтїїсї боюнча элдик болуудан калат.

Ушундай эле текст менен тааныш болбоонун натыйжасында 
автордун айрым комментарийлери менен берген эпостун кара сєз 
тїрїндєгї сюжетинин баяндамасында чаташуулар, окуялардын 
орун алмашуулары, жокту бар кылып кєрсєтїїлєр кєп. Мисалы, 
китептин 363-бетинде автор «Манасты» уруу эпосу деп жарыялайт, 
ал гана турмак кайсыл урууга таандыктык жєнїндє да белгилеп 
кєрсєтєт, бирок аны далилдебейт. Далилсиз эле «Манастын» айрым 
баатырларын черик, саяк, солто уруусунан тапкысы келет (китеп-
тин 363-бетин караўыздар). Ырас, башка чыгармалар сыяктуу эле 
«Манасты» да адегенде бир адам баштап айтып чыкканы, ал адам 
кандайдыр бир урууга таандык болгондугу шексиз. Ал эми бара-
бара «Манас» чыгармасы жалпы бир элдин кєркємдїк казынасына 
айланып кеткендиги качан! Бїгїн «Манасты» кандайдыр бир гана 
уруунун С.М.Абрамзончо айтканда черик-саяк уруусунун чыгармасы 
болгон деп кесе айтуу эч мїмкїн эмес.

Ал эми нечен кылымдан бери «Манас» жомогун айтып, ырдап 
келе жаткан кыргыз жомокчулары «Манасты» кыргыздын бир 
дагы кийинки чыккан уруусуна ыйгарбайт. Тескерисинче, кыргыз 
жомокчулары «Манастын» баатырларын кыргыздын эў байыркы 
урууларынан табат. (Єзгєчє ичкилик же булгачы деп аталган уруу-
лардын ичинен гана айрым баатырлар аталып жїргєнї бар.)

Саул Матвеевич Абрамзон єзї Манас баатырларын кыргыздын 
айрым урууларынан издеши орунсуз.

С.М.Абрамзон «Манас» баатырлары ушул уруудан чыккан деп 
белгилеген черик, саяк, солто урууларынан чыккан жомокчулардын 
бирєє да «Манас» баатырларын ошол уруулардан чыкты деп атайы-
лап кєрсєтїп ырдаган да, жомоктоп айткан да эмес.

Эзелки ата-бабалардын баатырдык ишине кийинки тукумдарды 
алпарып тиркей салууну кыргыз «Манас» айткычтары каталык деп 
билген. Эгер эптеп эле «Манасты» кийинки бир урууга жамай сал-
гылары келсе (айрыкча манасчылар оў менен солдун тукумунан чы-
гып турган соў) опоўой єзїлєрїнїн бир уруусуна жамай салышмак. 
Бирок мындай кїнєєгє манасчылардын эч кимиси барышкан жок.

«Манас» эпосунун баатырларын талдай келгенде Кошой дєє чык-
кан катаган тукумдары, же Акбалта, же анын уулу Чубак чыккан 
нойгут тукумдары, же болбосо «Ырамандын Ырчыуул, ычкыры 
бапик кырк муун» чыккан кара тейит тукумдары, же болбосо Эйбит 
кандын Эр Їрбї чыккан кыпчак тукумдары жана башкалары ушул 
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«ичкиликтер» деп аталган кыргыздын эў байыркы, эў эски тукум-
дарынан табылат. Ал эми Манас баатырдын єзї болсо бардык жо-
мокчулардын айтуусу боюнча деги эле Оў, Солунда да жок, Ичкилик 
ичинде да жок уруудан келет. Маселен, Сагымбай Орозбак уулунун 
айтуусу боюнча кара-ногой уругунан, ал эми Чокан Валиханов же 
академик Радлов жаздырган Манас бєлїктєрї боюнча сары-ногой 
тукумунан. Бул дагы кыргыздын єтє эски урууларынын бирєє болсо 
керек. С.М.Абрамзон китебинде жазгандай Манас черик-саяк уруу-
сунан чыккан эмес.

С.М.Абрамзондун «Манастын» чыгышын же болбосо «Манастын» 
баатырларынын жанаша элесин кыргыздын кийинки чыккан жаш 
урууларынан издегени – анын кыргыздын байыркы эл экендигин 
танган жаўылыш тезисине байланыштуу болуу керек. Болбосо 
С.М.Абрамзондон башка бир дагы окумуштуу «Манасты» белгилїї 
бир уруунун эпосу деп далилдєєгє тырыша элек.

Єзїнїн кєлємї, кєркєм элестеринин жетиктиги, окуяларынын 
шексиз байыркылыгы жагынан єзї эле элдик эски улуу мурас 
экендигин далилдеп турган «кыргыз Илиадасын» уруу эпосу деп 
далилдєєнїн єзї адам таў каларлык нерсе.

Биз таанышып чыккан экинчи эмгек коўшулаш казак элинин 
бїгїнкї белгилїї окумуштууларынын бири профессор А.Маргуланга 
таандык. Анын «Чокан жана «Манас» (Алматы, «Жазушы» басма-
сы, 1971) аттуу эмгегинин экинчи бєлїмїнє кирген кол жазманын 
факсимилеси «Манас» эпосун изилдєєчїлєр їчїн чоў белек.

А.Маргуландын эмгеги атайын «Манас» эпосунун єзїнє арналган. 
Ушуга байланыштуу иште бул єтє чоў эпостун кєптєгєн маселеле-
рине тиешелїї ойлор айтылат. Андай ойлордун кээ бирлери туура 
айтылышы, айрымдары калпыс болуп калышы илимий иште боло 
бере турган кєрїнїш. Бирок А.Маргуландын  эмгегинде бир жагы-
нан бизди таў калтырган, экинчи жагынан капа кылган изилдєє 
ишинин башынан тартып аягына чейин куйрук улаш созулган узун 
аркан  атайын аракет бар. Ал «Манас» эпосунда катышкан каарман-
дарды, аты аталган урууларды казак кылып кєрсєтїїгє далбасалап, 
кыргыздын улуттук улуу мурасына кєрїнєє шек келтиргендиги. 
Ырас, казак-кыргыз байыртадан бир тууган, канатташ жашашкан, 
сырттан келген каардуу душмандарына биргелешип каршы туруш-
кан (Жунгар феодалдарынын чабуулунун учурун эле эске алсак да 
жетишерлик) элдер экендиги жалпыга маалым. «Манас» эпосунун 
єзїндє да чабылып-чачылган кыргыздардын кыйынчылык тарткан 
учурларында, жоого каршы турууда казак туугандарды жардамга 
келген учурлар эскерилип, кєп-кєп душмандарга бирге каршы 
кїрєшкєнї баяндалат.
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Канатташ жашаган эки элдин мурдатан бери келе жаткан бир 
туугандык, тилектештик сезимдерин ачып кєрсєтїї, азыркы жаш-
тарыбызды ошол достуктун духунда тарбиялоо ар бирибиздин ыйык 
милдетибиз. А.Маргулан сєз болуп жаткан эмгегинде єз алдына не-
гизги максат кылып «Манас» эпосунун изилдене элек маселелерин 
чечїїнї, канатташ жашаган боордош эки элдин байыртадан бери 
келе жаткан достугунун єзєгїн таап берїїнї эмес, «Манастагы» окуя-
лар да, каармандар да, уруулар да казак экендигин «далилдєєнї» 
коёт. Мисалы, А.Маргулан эмгектин 81-бетинде: «Жалпы айтканда, 
«Манас» эпосундагы каармандардын кєпчїлїгїн кийин казак элине 
кошулган уруулардын єкїлдєрї, же ошол уруулардын єздєрї» – дейт 
да, эпосто катышкан бир нече каармандын аттарына окшош адам 
аттарын казак урууларынын арасынан табууга аракеттенет. Казак 
эли менен кыргыз элинин арасында адам аттары кєп эле учурларда 
бири-бирине окшош коюла берет. Эгер ушул сырткы кєрїнїшкє тая-
нып алып корутунду чыгара турган болсок илимде эмне баркталат? 
Ал гана эмес А.Маргулан ошол жогорку эле оюна улай: «Булардан 
башка «Манас» эпосунун окуясына казак уруулары тегиз катышат 
десе да болот» деген жыйынтык чыгарат. Айтылган оюн далилдєє 
їчїн бир катар уруу аттарын санайт. Ошол саналган аттарга окшош 
аттар чын эле эпосто жолугат. Бирок ал жеке эле кийинки казактар-
дын курамына кирген уруулар болбостон, кыргыздардын да кура-
мына кирген уруулар. Ал уруулар кай жерде туруп калса кийинки 
кылымдарда биротоло ошол жердин эли болуп кала берген. Маселен, 
коўурат, канды, кыпчак жана башкалар илгерки «Токсон боолуу 
єзїбек» тукумуна кирип, Алтай Каспийден, Памир Тянь-Шанга 
чейин таралып турганы чын. Ал эми тїрк тилинде сїйлєгєн кєчмєн 
кєп эл кийин тїркмєн, кыргыз, татар, уйгур, кара калпак, єзбек, 
казак болуп бєлїнїп кеткени да чын. 

Буга кєп убара болбой эле СССР илимдер академиясынын «Наука» 
басмасынан 1973-жылы Москвадан чыгарылган «Материалы по исто-
рии киргизов и Киргизии» (выпуск 1) деген китебинин 210–213-бет-
териндеги 92 тукумдуу элет элин карап чыкса жетишет.

Ал жашы ошону менен токтолсун.
Маселе ошол А.Маргулан «Манас» эпосунда бар деп атаган казак 

урууларынын басымдуу кєпчїлїгї эпостун бїгїн бизге белгилїї 
болгон варианттарынын бир да биринде эскертилбегендигинде. 
«Манас» эпосунда єзгєчє кєўїл бура турган бир учур – кыргыздын 
єзїнїн тарыхый салтын кєрсєткєн эл катары, кєп доорлор боюнча 
кыргыз калкына башчы болгон тарыхый адам аттары (Барысбек, 
Орыс-Инал, эски версияларында (Аксиканди, Шокан, Радлов) эч 
жерде кездешпейт» – дейт А.Маргулан єз эмгегинин ошол эле бе-
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тинде, мурда айтып жаткан оюн тереўдетїї максатында. Кєрсє, 
кыргыздын эпосунда алардын єздєрї жєнїндє сєз болбостон, не-
гизинен, казак урууларынын кайдан чыгышы алда канча кєбїрєєк 
эскерилет. (Эмгектин ошол эле 81-бетин карагыла.)

Эмгектин бир эле бетинен алынып келтирилген далилдерден даана 
кєрїнїп тургандай, А.Маргуландын ою боюнча, «Манас» эпосунун 
мазмуну, негизинен, казак урууларынын тарыхы болуп чыгат. Оку-
муштуунун бул адамды таў калтыра турган ою китептин бир гана 
бетинде орун алып калган кокустук эмес, эмгектин негизги максатын 
белгилей турган эў башкы ою. Автор жеке эле «Манас» эпосун эмес, 
башка элдердин чыгармаларын да негизи жок эле казак элине таан-
дык кылууга далалаттана берет. Мисалдарга токтололу. А. Маргулан 
эмгегинин 57–58-беттеринде «Ай-Маныс» аттуу эпосту казактар 
айткан «Манастын» бир варианты деп кєрсєткєн. Чынында, казак-
тарда мындай эпос жок да, айтылбайт да, деги эле казакта «Манас» 
айтып жїргєн жомокчу жок. Ал эми андай эпос алтайлыктарда бар. 
Бул болсо ар бир єзїн сыйлаган фольклорист жаўылбай айтып бере 
турган, кеўири белгилїї маалыматтардын биринен. Кїдїктєнгєндєр 
боло калса, академик В.В.Радлов он бир томдон турган «Тїндїк тїрк 
урууларынын элдик адабиятынын їлгїлєрї» аттуу кеўири белгилїї 
эмгегин, же В.И.Вербицкийдин Москвада 1893-жылы чыккан «Ал-
тайские инородцы» деген эмгегинин 146–165-беттеринен карап 
коюшсун. Биз атайын келтирген бул мисал сырттан караганда коку-
стан кетирилген байкабастык катары кєрїнїшї да мїмкїн. Башка 
учурларда биз да ошондой эле баалар элек. Бирок сєз болуп жаткан 
иштин жалпы максатын, айтылган ойлордун негизги багытын эске 
ала келгенде ушул далилге да атайын маани берїї зарыл. Анткени 
бул жерде автор байкабастан же болгон нерсени так билбестиктен 
келтирилген мїчїлїштєр эмес, биле туруп эле атайын максат ме-
нен айтылган ойлор. Анткени «Ай-Маныс» алтай элиники дегенде 
ар жагында кыргыз менен чектеш, тукумдаш, бир кезде Енисей, 
Алтайда бирге ємїр сїргєн Тува, Шор элдери чыга келгени жатат. 
Чыныгы илимпоздор аны танбайт. «Кыргызстандын тарыхында» 
(1-том, 232-бетти караўыз) «Айрым тїрк тилде сїйлєгєн элдердин 
туугандык жакындыгы бирдей эмес. Алардын ичинде бир-бирине 
єтє жакын тууган болгон топтор, бутактар бар. Мына ошондойлор-
дун бири кыргыздар, тувалыктар» делет. Ал тїгїл жогор жакта 
биз китебине бир катар сын-пикир айткан С.М.Абрамзон жогоруда 
аталган китебинде (366-бетин караўыз) «Манас» жєнїндє кыйла эле 
туура пикирлерге келип, ошонун ичинде «кыргыз эпосу монголойрот 
эпосу менен жана да Саян-Алтай тоолорунда турган элдердин эпосу 
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менен тыгыз байланышта каралып жана изилдениши керек» – деп 
туура айтат.

А.Маргулан болсо єзїнїн башка тарыхчылардын жогоркудай 
адилет пикирлерин угууну каалабайт. Манастын чыккан тїбїн 
да, ырларынын тїбїн да казак урууларынын гана ичинен таап, ар 
жагынын баары казактан келип чыкты дегиси келет. Казак жалпы 
жонунан їч жїзгє бєлїнїп, улуу жїз (же їйсїндєр) кыргыз менен 
коўшу тура турган болсо, ал кыргыз санжырасында кыргыз Оў, Сол, 
Ичкилик деп їч топко бєлїнїп келгени апачык айтылат. Ал эмес бул 
їч топко кайсы уруулар кире тургандыгын да толук кєрсєтєт. Кыр-
гыздын эў байыркы эпосу «Манасты» изилдеген А.Маргулан алда 
качан нечен ирет басылып чыккан кыргыз тарыхына кененирээк 
кєз жїгїртїшї зарыл эле.

Чокан Валихановдун «Манасты» изилдєєгє кошкон салымын 
биз жогору баалайбыз, бирок адилеттик їчїн анда да кээ бир їстїрт 
пикирлер учурай тургандыгын белгилей кетишибиз керек. Кезинде 
кыргыз жерине бир аз убакыт токтоп, карапайым эл оозунан азыраак 
«Манас» угуп, айрым їзїндїлєрдї жаздырып кеткен, чынында кыр-
гыздын эски жомогун казак санжырасы, казак укум-тукумдарынын 
кєзї менен караган Чокан Валиханов кыргыз элинин Алтай элдери 
менен байланышта тереў кире алган эмес. Атайын, башка максат-
тагы экспедиция менен Кашкарга єтїп бара жаткан адам жалаў 
гана кыргыз тарыхын, же кыргыз эпосун бардык жактан изилдєєгє 
убактысы да жетпеген.

Ч.Валихановдун кээде талдап айткан, кээде бир аз їстїртєн кеткен 
сєздєрїн А.Маргулан чап кармап алат да, ошонун негизинде Манас 
жїргєн жер – казак жери, Манастын тїбї казак деген негиз ойду 
далилдєєгє тырышат. Аталган китебинин 62-бетинде:

«Атактуу ырчылардан жалаў Сагымбай Орозбак уулу гана Ма-
настын тїп атасын Тєбєй кан деп кєрсєтєт. Тєбєйдїн ким экендигин 
эске алып тїшїрсєк – аны бир гана эски їйсїндєргє алып барып 
тирейбиз. Анткени эл чежиреси боюнча Тєбєй Жети-Сууну мекен-
деген їйсїндєрдїн тїп атасы болуп саналат. Ырчы Сагымбайдын 
Тєбєйдї кєўїлїнє алуусу жєн эле бир сєз болбоого тийиш, бул Тєбєй 
туурасында да кыргыз элинин ичинде тарыхый сєз сакталганын 
кєрсєтєт» – дейт жаш Чокандын кыргыз жери аркылуу єтїп бара 
жатып, жалпы мїнєздє айтып кеткен сєзїнє таянып. А.Маргулан 
ошону менен Манас казактан чыккан, чыкканда да Їйсїндєн (же 
болбосо улуу жїздєн) чыккан деп бїтїм чыгаргысы бар. Бардык 
жагынан жетиштїї талдоо жасабай туруп, «Манас» маселеси бо-
юнча мындай тайкы тыянак чыгарууга умтулуу – єтє єкїнїчтїї. 
Тарыхта аты бирдей эки элдин баласы болушу да мїмкїн. Бул Тєбєй 
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казактын Їйсїнїнїн Тєбєйї эмес, эски, башынан кыргыз менен 
аталаш, тукумдаш элден чыккан Тєбєй. Сагымбай муну єзїндєй 
эле улуу ырчы-жомокчу Тыныбек Жапый уулунан уккан. Тыныбек 
«Манас» жагынан Сагымбайдын устаты болгон ырчы. Ал кишиден 
«Семетейдин» бир бєлїгї падыша убактысында жазылып алынып, 
1925-жылы «Семетейден бир бєлїм» деген ат менен Москвадан ба-
сылып чыккан. Тыныбек ошол Семетейинде:

аркы атабыз Тєбєй хан,
Тєбєй хандан кєгєй хан – 

деп айтат. Бул чыны – кадимки Тува (Тува хан). Муну азыркы Ал-
тайдагы Тува тукумдары менен эле тїздєн-тїз байланыштырууга 
болот. Ага жетишерлик далил бар.

Ошол эле Сагымбай Манастын кырк чоросун санаганда:

ырчыуул, бозуул ыктуусу,
Эр таз баймат мыктуусу – 

деп айтат.
А.Маргулан Манас баатырларын казакташтырганда таз Баймат-

ты да казакча байгамбет, бейимбет деп айта салат (87-бет). Ал эми 
Манастын он башысы болгон Баймат Манасты онго кошпой унутуп 
калганда Манас:

он башым баймат сен болсоў
унуткан кишиў мен болсом –

дегенин Маргулан казакча кантип которор экен?.. Чорону «уул» деп 
эркелетїї єтє эски жорук, бул «Манаста» гана колдонулуп, «Семе-
тей» менен «Сейтекте» колдонулбайт: кыргыз тили їчїн белгилїї 
даражада архаизм болуп калган. Ал эми ошол «уул» атоосу «оол» 
тїрїндє азыркы туваларда сакталып калган экен. Алардын фами-
лиясы бїгїн да Сарык-оол, Цаган-оол ж.б. болуп кете берет. Ал эми 
буга тувалардын негизги уруусу урянхай деп аталарын эске алсак, 
маселе алда канча тїшїнїктїї боло тїшєт. Анткени Урянхайлар 
«ураўкай» тїрїндє кыргыз арасында бар. Ал эми биздин Нарын 
областынын Тянь-Шань районунун азыркы Куйбышев колхозу жай-
гашкан жерден чыккан улуу манасчы Тыныбектин кичине уругу так 
эле ошол ураўкай.

Буга кошумча – Манас баатыр «Манастын» бардык вариантта-
рында алтай тоосунда туулуп-єскєнї айтылат. Манас кийин эр жет-
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кенде ата-бабасынын жерин ээлеп алган душмандардан єз Мекенин 
бошотуу їчїн мында келет.

Ал эми «Манас» окуялары А.Маргулан айткандай борбордук 
Казакстанда эмес (Маргулан Орталык Казакстанда дейт) монгол 
феодалдары менен согушу Алтай-Енисей боюнда эле болгон. Єзгєчє 
Каралаевдин вариантында Манас аскери Тыргооттор менен аябай 
кармашка чыкканы айтылат. «Манас» эпосунда:

«Тыргооту тыйпыл чогулуп» –

деген сїйлєм учурайт. Ал эми тыргооттор (же тыргауттар) бїгїн 
да Монголиянын тїндїк-батыш тарабында жашап турган монгол 
уруулары.

Бир катар окумуштуулар кыргыз эли илгери Алтай-Енисей жа-
гында жашагандыгын да айтышат. Ал эми кыргызды, анын байыркы 
баш баатыры «Манастын казактын Їйсїн (же улуу жїз) уруусунан 
чыккан» деген пикирди бїгїн А.Маргуландан угуп олтурабыз. Чокан 
Валиханов «Манаска» жалпы жонунан жогору баа берїї менен бир 
катар так эмес ойлорду айткан. Чокан «Манас» «кїнї-тїнї айтса, 
тїгєнбєгєн эпос» деген. Кыргыздар болсо «Манасты» кїндєп эмес, 
айлап айтып келген. Ошондой эле А.Маргулан ушул китебинин 
20-бетинде «Манас» бир жума айтса тїгєнбєс жомок» дегени да 
анын бул эпосту билбегендигин далилдейт. А.Маргуландын Чокан 
Валиханов жаздырган «Манас» їзїндїлєрїнїн кєркємдїгїн жогору 
орунга коюшу (балким, муну Чокан жаздырганы їчїн гана ошондой 
эсептеп жаткандыр) адилеттик эмес. Кєркємдїк жагынан, элестер-
дин жеткиликтїї берилиши жагынан бїгїнкї биздин колдо турган 
Сагымбайдын, Саякбайдын, Шапактын «Манасы», Тыныбектин, 
Тоголок Молдонун, Саякбайдын, Акматтын, Жакшылыктын «Се-
метейи» жана «Сейтеги» эў эле жогору турат.

А.Маргулан азыркы Алматы областынын кайсы бир жерлеринин 
аты «Манас» эпосунун ичинде учурай калса (Маселен, «Боз-Дєбє») 
ошого аябай токтолуп, тике айтпаса да сєзїнїн бардык мааниси 
менен Манас ушул жерде ордо куруп, єкїмїн жїргїзїп турган ка-
зактын эле ханы деген тымызын жыйынтыкты чыгаргысы келет.

Жолдош Маргуланга айта кетчї бир сєз (ал киши єзї биз айтпасак 
да жакшы билгенине карабастан) бул Жети-Сууда жалаў їйсїндєр 
же усунлар эмес, башка тїрк тукумдары да турушкан. Кыргыз эпо-
сунда алар жєнїндє да ырдалат.

«Манаста» «Боз-Дєбєнїн» ар жагы Каркыра ошол кезде ээн жат-
кан башы ачык жер. Ошон їчїн Кєкєтєй хандын уулу Бокмурун 

«Манас» изилдєєнїн кайсы бир маселелери

www.bizdin.kg



198

(тїштїк кыргыздардын айтуусунда Кєкєтєйдїн Кєк мурун) «Такыя-
дай Ташкенге атама аш бербейм, отун, суулуу, ээн жаткан Каркы-
рага кєп кемеге каздырып ат чаптырамын» – деп атайы Чыйырчык 
(азыркы Чирчик) тоосунан аш берїї їчїн Каркырага кєчїп келет. Эч 
ким ээлебеген ээн талаа болбосо Бокмурун бирєєнїн (А.Маргуланча 
айтканда) Їйсїндїн жерине кандай эле оўой-олтоў кєчїп келе калды 
экен? Кєкєтєйдїн тїбї:

чыйырчыкты жердеген
чын асыл деген эр деген.
чын асыл уулу кєкєтєй,
... кєкєтєйдїн бокмурун... –

дейт манасчы Сагымбай Орозбак уулу...
Кыргыз эпосунун сїрєттєєсї боюнча кечээ бул жерлер Россия 

мамлекетинин курамына киргенче эле ээн жаткан жана кыргыз-
дар эле жайлап, кїздєп жїргєн жерлер. Ал эмес падыша єкмєтї 
1853-жылга чейин єзїнїн кагаз жїзїндєгї уруксаты боюнча кыр-
гыздын Ормон ханына азыркы Кордой районунан Илеге чейин анын 
официалдуу жайыты этип бекитип берген. Бул жєнїндє академик 
Б.Жамгырчиновдун «Кыргызстандын Россияга кошулушу» де-
ген китебинин (орус тилинде, 1959-жылы Москвада социалдык-
экономикалык адабияттар басмасында чыккан) «чїй жана Тянь-
шань кыргыздарынын россия букарасы болуп кабыл алынышы» 
деген бєлїгїнїн 211–276-беттерин карап кєрсєўїздєр болот.

«Шокан жана Манас» китебиндеги дагы бир бизди кейиткени – 
Маргуландын кыргыз тилине кєрсєткєн мамилеси, билбесем да билем 
деп єзї тїшїнбєгєн сєздєрїн деле казак тилине бузуп которгондугу.

Мында сєз арасында айтыла кетчї бир нерсе – кайсы бир адам-
дардын кыргыз тили менен казак тилин бир тил катарында карашы, 
кайсы бирєєлєр казак тили менен кыргыз тилинин айырмасын «ш» 
тамгасы менен «с» тамгасынан гана кєрїшєт. Бул эў бер жагы чала 
сабаттык, тилдердин жаралышынан кабары жоктук. Казак, кыргыз 
тилинин айырмасы жєнїндє єз кезегинде Чокан Валиханов туура 
айткан. Чокандын ушул эле А.Маргуландын редакциясында чыккан 
«Тандамалуу жыйнагында» (Алматы, 1958, 335-бет): «Тоо-таштын 
кыргыздары чыгыш Тїркстанда їстємдїк кылып турган тїрк тили-
нин наречиясында сїйлєшєт... Казактар аларды араў тїшїнїшєт. Ал 
эмес бирдей айтылган сєздєрїнїн да эки башка мааниси бар...» – деп 
жазылып  турат. Чокандын кыргыз тилинин єзгєчєлїгї тууралуу 
ушундай тїшїндїрмєсїн єзї басмага бастырып чыгарып олтурган 
А.Маргулан кыргыз эпосунун ырларын казак тилине которгондо 
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этиятыраак болуш керек эле. Їстїрт тїшїнїїнїн натыйжасында далай 
кыргыз сїйлємдєрї, сєздєрї казак тилинде тескери тїшїндїрїлїп 
калган. «Манас» варианттарында нечен ирет кайталанган:

кеў кашкардын ар жагы,
кебез тоонун бер жагы –

деген  ыр сїйлємдєр уйгурлардын эў тїштїк жаккы шаары болгон 
Кашкардын наркы жагындагы кыргыздар жєнїндє маалымат берет. 
Орозбаков Сагымбайдын вариантында кыргыздарды четтен келген 
баскынчылар кырып, жоюп, кууй баштаганда Бакайдын атасы Бай 
ошол кеў Кашкардын ар жагына кетет. Ошол жакта жїрїп Алтайга 
качып кеткен иниси Жакыпты (Манастын атасын) издеп Алтайга 
барып, кайрадан туугандык байланыштарын уланта башташат. 
«Кебез тоо» кыргыз эпосунда башында кебездей болгон ак булут 
кетпеген єтє бийик Тибет, Гималай. Кыргыз ошону «Кебез тоо» 
деп отурат. Кашкардын ар жагында Тибеттен, Гималайдан башка 
бийик тоо жок. Кыргызга «Дєбєт жол» (Тибет жолу) деген жолдун 
бардыгы белгилїї. Кыргыз эпосу «Кебез тоо» деген элес аркылуу 
башынан кебездей (пахтадай) ак булут кетпеген Тибет, Гималайды 
айтып отурат. Ал эми А.Маргулан єз китебинде (61-бетин караўыз) 
«Кебес (Алатау)» – деп тїшїндїрєт. Тємєнкї ыр саптарын автор «Ма-
настын» кайсы вариантынан алганы белгисиз. Казакча которгондо:

... кебес бир таудын бер жагы
шалкып жаткан кеў
Эртистиў басы –

дей салат. Эртиштин башында «Кебес тоо» деген тоо барбы? Мен 
казак жерин бир аз аралаган кишимин, казак тилинен да кабарым 
бар. Бирок Эртиш жагында «Кебез тоо» бар экенин билбейм... Ушуга 
окшогон кыргыз сєздєрїнїн маанисин тескери тїшїндїргєн учурлар 
«Шокан жана Манаста» жыш учурайт. Ал эмес китептин атынын 
«Шокан жана Манас» коюлушу да бизге тїшїнїксїз. Шокан дїйнєгє 
келе электе нечен кылым илгери эле «Манас» эл оозунда, «ооз китеп» 
катары жашап келген. «Манас» Чокандан кийин дїйнєгє келген 
жок, Чокан єзїнє чейин жашап турган «Манасты» кагаз бетине гана 
тїшїрттї.

1973-жылы А.Маргулан «Кєкєтєйдїн жомогу» (Ч.Валиханов жаз-
дырып алган їзїндїсїн) кыргыз тилинен казак тилине которуп чы-
гарган. Котормонун сапаты тємєн. Кеп кєркємдїк деўгээл жєнїндє 
эмес, жєн эле кыргыз сєздєрїнїн мааниси бурмаланып, бузулуп 
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кеткендигинде. 111 беттен турган китептин ар бир бетинен мындай 
фактыларды бештен, ондон жолуктурууга болот. Мисалы, кыргыз 
тилиндеги «эле» деген жардамчы сєздї А.Маргулан кєпчїлїк учурда 
«Ила» деп адам, же жер аты катары которот (китептин 63-бетинде 
«эле» деген сєз беш жолу «Ила» болуп которулган). Айрыкча китеп-
теги берилген комментарийлердин сапаты єкїнєрлїк. Котормочу 
єзї тїшїнбєгєн, билбеген сєздєрдї болжол менен оюна келгендей 
талкуулай берет. Мисалы, кадимки эле ашык (чїкє) деген сєз – «ат-
чан ойноло турган топ» (??) (китептин 63-бети), «Бээжин» – «Кытай 
хандарынын бир аты» (52-бет), «Карыпчы» – кыргыздын ок єтпєс 
жеў капты билдирген сєзї – «калпак» болуп (ошол эле бетте) ж. б. 
тїрдє тїшїндїрїлє берет.

Ушул айтылгандардан дегеле биз авторго мїнєздїї болгон да-
лилдер менен эсептешпєє адатын, илимдеги тактыкка кайдыгер 
карап, кєўїл бурбоону даана байкайбыз. А.Маргуландын бул котор-
мосу жєнїндє атайын сєз болушу керек. Кеўири токтолуп, талдоо 
жїргїзїї зарыл.

Биздин жогорудагы эки эмгек боюнча айрым жан кїйгєндєн 
айткан пикирлерибизди коомчулук жана ошол окумуштуулардын 
єзїлєрї да туура тїшїнїп, туура жыйынтык чыгарат деген ишеним-
дебиз. Биз «Манасты» анын текстин жатка билген адамдар гана изил-
десин деген ойдон алыспыз. Ошондой эле башка тилдеги жана кєлємї 
єзгєчє чоў чыгарманы жеткире їйрєнїп, изилдєє жїргїзїїнїн 
татаалдыгын туура тїшїнїї менен кыргыздардын бул эбегейсиз 
зор эпосун изилдєєгє, їйрєнїїгє, пропагандалоого ак ниети менен 
далалат кылган ар бир адамга ак пейилибизден ыракмат айтабыз.

«Кыргызстан маданияты», 
21-октябрь, 1976-жыл.
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ТирЇЇлєр жана бейиТТер

(Кыргыздын залкар кинорежиссеру 
Мелис убукеевдин жаркын элесине)

Москва кєчєсїнєн кайрылып, ГлавАПУга жете бербей беш кабат 
їйгє жакындаганда кїн чоў шашке болуп калган. Жолдун аркы бе-
тиндеги жаўы ачылган Кытайдын «Кызыл ажыдаар» ресторанынын 
алдына кара тїстє чїмбєттєлгєн кызыл номерлїї эки джип машинеси 
ээрчише келип токтоду. Ичинен кара костюм, мойнунда кызыл, сары 
чатыраш галстук байланган тєрт киши тїшїп, ресторанга бет алды. 
Дипломаттар сода суу, ысык шоколад, тїрдїї деликатестин їстїндє 
отуруп олуттуу маселе чечишкени келгендир. Мен кытай ашканасында 
чыркырап куурулган баканы, жылан, коўуздун этин элестетип, «Кыр-
гызстанда баглаў козу, казы-карта, чучук, тайдын эти турганда алар 
аны жебей калсын» – деп єзїмчє ой жорумга тїштїм.

Подъездден кєтєрїлїп, сыртында кочкул иреўдїї дермантин 
капталган эшиктин алдына токтодум. Эшик ачылып, маўдайымда 
кєкїрєгїнєн ылдый тїшє берген жумуру жака, кеў чєнтєктїї шайы 
халат жамынган, бутуна жалтырак кайыш тапичке илип алган 
салабаттуу, ак жуумал, бетинде бырышы жымсалданган олбурлуу 
адам тосуп алды.

– Келе гой, їйдї адашпай таптыўбы? 
– Ооба!
– А-аап баракелде, кире кой! – ал кїўїрттєнгєн кенен кире бериш-

тен залга кирїїгє ишаарат кылды. Босогодон тарта залдын ичиндеги 
дубалдарда бош аралык калбай илинген полотнолорду, капшыттагы 
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комод, лакталган кызыл серванттын текчелерине коюлган фарфор, 
асыл таштан жасалган тїрдїї статуэткаларды кєрїп, кинодогу ак 
сєєктєрдїн же кєркєм коллекционердин їйїнє киргенсип тамшана 
бердим. Табиттїї жасалгаланган бєлмєгє дагы бир нерсе жетишпей 
тургансыды... атрибутика... ммм... 

О, ит, ит! Таптым-таптым! Пай-пай-паай, ушул кеў босогодо мой-
нундагы кемер боосу кїмїштєн чегерилген оозу быржык бультерьер 
жатса го. Ал эми тигил мамык дивандын їстїндє кєкїлїнє бантик 
байланган жеўебиздин машкеси чыўкылдап їн чыгарып койсо ка-
димки француз интеръерине окшоп калбайт беле?! 

Мен бир саамга оюм менен алаксый, бєлмєнїн жетишпеген жаг-
дайын жайгаштырып жатканымда кєўїлїмдї: 

– Келе колду! Кожокулов, Кожокулов! – деген олбурлуу адамдын 
їнї бузду. 

«Баатырдын атын алыстан ук, жанына келсеў бир киши» деген-
дей, «Мурас», «Аксакалдар», «Кєкєй кести» аттуу чыгармаларыўды 
кєрїп, жашы келип калган кишиби десем кырчын курактагы жигит 
турбайсыўбы! Азамат, азамат! Чыгармаларыўдын єзїн болбосо да, 
гезитке чыккандарын мына минтип чогултуп жїрєм. – Ал шкаф-
тын суурмасын ачып, бїктєлгєн ватман кагазын їстєлдїн їстїнє 
жая берди. Анда «Жаштык жарчысы», «Кыргызстан маданияты», 
«Советская Киргизия» газеталарына басылган чыгармаларымдын 
фотолору дубал газетага окшоп чапталып туруптур.  

Бул мен їчїн тїшкє кирбегендей нерсе эле. Чыгармаларыма 
урмат-сый, астейдил мамиле кылган шайы халат жамынган адам-
дын – кыргыздын залкар кинорежиссеру Мелис Убукеев экенине 
да кубанычым койнума батпай турду. «Ыракмат, ыракмат!» – дей 
адетимче бїжїрєй колун кармай калдым. 

– Мен да сиздин «Тайгак кечїї», «Ак Мєєрїўїздї» кєрїп 
чоўойдум, аны менен жашаган кїндєрїм болду. Єзгєчє «Тайгак 
кечїїдєгї» колониялык зомбулуктун курч чечилиши, боз їйдїн 
ичиндеги Эстебес Турсуналиевдин їнї коштогон «Карагул бото-
мун» укканда апама кєрсєтпєй жашып алганымды унутпайм – деп 
шашкалактап калдым эле, Мелис аба ыраазылык билгизе бакылдай 
башын ийкеди. 

– Эми мындай, мына бу картиналарды кєрїп турасыў. Булардын 
жарымынан кєбїн сатып алгам, калганы тартуу, белек болуп келген. 
Сенин чыгармаларыўан да сатып алайын деген оюм бар. Бирок ори-
гиналына чамам жетпейт, иле турган жерим да жок кєрїп турасыў. 
Ошентсе да бир орун даярдап койгом, жїрє гой! – Ал уктоочу бєлмєнї 
кєрсєтє, кирїїгє ишаарат кылды.  
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– Мынабу жеўеў экєєбїздїн керебетибиз. Так бет маўдайдагы 
бош орунду кєрдїўбї? Ошо жерге сенин «Манасчылар» менен 
«Принцессаў» куп келчїдєй. «Манасчыларды» єзїмє, «Принцес-
саны» жеўеўе тартуу кылам. Бирок копиясын!...

Аны укканда менин оўтойсуздана тїшкєнїмєбї:  
– Жо-жок, коё тур, эмне айтарыўды билип турам. Кыргыздар 

копия десе эле наркы жок, куну тїшкєн полотнону элестетет. Мен 
їчїн автордун єз колунан кайталаган иши оригинал болуп эсептелет. 
Дїйнєлїк практикада да ошондой. Пикассо бир эмгегин элїї жолу 
кайталаптыр, баарын оригинал дешет. Чынында єзїўдїн тирїї кыл 
калемиўен жаралып жатпайбы! 

– Мен да ошону айтайын дегем агай. 
– Апбаракелде! Анда оюбуз бир жерден чыкты. Эми єлчємїн ал 

дагы, баасын айт. Кандай болсо да тєрт-беш эсе кичирейип жатпайбы. 
Анан сени менен сїйлєшє турган башка кебим бар. 

Эгерим єз ишимди кайталабаган жаным кїтїїсїз сунушка шаш-
тым кетсе да, бир жагынан тажрыйба катары, экинчиден, боёк ал-
ганга чамам жетпей жїргєнїн ойлоп дароо макул болдум.  

– Жїрєгой, эми чай ичели! 
Биз ашкананын терезесинен алаканга салгандай кєрїнгєн бет 

маўдайдагы «Кызыл ажыдаар» ресторанында отургандарга окшоп 
ысык шоколад, тайдын ышталган этин жебесек да, Мелис абанын 
момпосую менен сїттїї кофесин ичип отурдук.    

Кеп Манас атадан башталып, Манас атадан бїттї. Мелис аба аны 
реалдуу, мистика, сюрреализмге да байланыштырып кеп куруп отур-
ду. «Манас ата асман менен жерден бїткєн – Нур, Кут, Ай, Кїндєн 
жаралган!» – деди. Анын ошол учурда даярдап жаткан жыйырма 
мїнєттїк «Тїбєлїктїїлїккє аруулануу» аттуу кыска метраждуу тас-
масында Манастын эрдиги гана эмес; аны колдоочу кайып дїйнєдєн 
бїткєн касиетин чагылдырарын айтты. Кантсе да мунун баары Улуу 
Манасты ичине батырган залкар адамдын купуя сыры эле. Мен їн 
катпай угуп отурдум. Сєз аягында єзї жазган «Манас» сценарийинин 
кол жазмасын алып чыгып:   

– Муну єзїмєн башка кишинин колуна кармата элекмин. Оўдоо-
тїздєєнї да ортого салбайм. Бирок сага ишенем. Сенин эпикалык 
синтездєє диапозонуўа баа бердим. Оўдоо-тїздєєў болсо коркпой 
эле киргизе бер. Бирок бирєєнїн колуна тие кєрбєсїн, жогото кєрбє 
айнанайын! Эртеў саат тогуз жарымда кїтєм. Келе колду! – деди. 

Мен анда мага канчалык деўгээлде олуттуу иш тапшырылып 
жатканына анчалык маани бербепмин. Жєн эле алып койдум. Їйгє 
барып сценарийди бир сыйра окуп чыгып, анын традициялык канон-
дордон алыс жаўычыл багытын байкаганымда гана кызыгуум артып, 
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сюрреалисттик-трансавангарддык сюжетте оўдоо-тїздєєлєрдї кир-
гизип, эртеси жетип келдим.  

– Апбали! Мына-мына, ушинтериўди билгем-билгем! – дей Ме-
лис аба кубанычын жашыра албады. – Манас мага эле керек бекен, 
Манасты эл жараткан. Мына эми сен дагы салымыў коштуў. Бул ар 
бир кыргыздын милдети! – деп бапылдай, болкулдай сєзїн улады. 

Мен ал учурда чыгармачылыктын кайсы бир єзїмчїл тоскоолдук-
тарынан чыга албай жїргєн кезим окшойт. Ошондо Мелис аба мага 
окшогон «бала-чакадан» тартынбай эле, же уялбай десем да болор, 
чыгармасын ортолукка коюп, айкєлдїгїн салганы менин чїкєдєй 
чїрїшкєн эгомду бырын-чырынын чыгарды. Кудум Манас атага ок-
шоду. Манас атадай кабылан жїрєк коркпос экени билинди. Кийин 
тагдыр буюруп Чыўгыз Айтматов менен байланышта болуп калга-
нымда, эмнегедир ичимен ал экєєсїн салыштыра берчїмїн. Алар 
бири-бирине окшобогон, кайсы бир касиеттеринен биринен бири аш-
кан алп адамдар эле. Айтматовдун бир интервьюсунда «диссидент» 
адамдарды сыйлайм дегени, кандайдыр бир деўгээлде Мелис абага 
да тиешеси бардай туюлчу. Чыкемдин ага болгон урмат-сыйынын 
чокусундай сезилчї. Себеби Мелис абанын ар бир тасмасындагы 
єзїнїн жеке кызыкчылыгынан баш тарткан, каканакты как жарган 
чынчылдыгы, коркпостугу, нукура кыргыз жыттанганы, андагы Со-
вет бийлигинин тєбєлдєрїнє жакпай, тасмаларын кєргєзїїгє тыюу 
салганы айгинелейт. 

Мелис аба сценарий толук жазылып бїткєнчє байма-бай їйїнє 
чакырып, талкууга салып турду. Съемка башталганда сєзсїз каты-
шуумду єтїндї. Тилекке каршы, мен кєргєзмєлєр менен Москвада, 
Россиянын башка шаарлары – Ленинград, Омск, Томск, Ново-
сибирск, Сахалинде жїрїп калып катыша албай калдым. Мелис 
аба єз ишин ийне-жибине чейин жеткирген устат, мен билген улуу 
этнофольклорист, философ, чебер эле. Анын «Тїбєлїктїїлїккє 
аруулануу» тасмасы – Кыргыз киносундагы алгачкы Манас темасын 
кєтєргєн баатыр адамдын кадамы экенин сыймыктанып айтам... А 
баса, эсимен чыккыр десе! Мелис абанын Манасын айтып отуруп, 
аны менен башында болгон сєз учугунан алыстапмын.  

Ал папкасын ачып, эки бїктєлгєн кагазды алып чыкты. Анда 
менин «Аксакалдар» аттуу полотномдун негизинде тїзїлгєн коллаж 
тїрїндєгї эскизи турду. Ишенип-ишенбегеним андагы каармандар-
ды єзїнїн каармандарына кошуп, чын дїйнє, жалган дїйнє, кайып 
дїйнєнїн каалгасын ачып тургансыды. 

Эскиздеги болочокку полотнонун арткы фонунда, адамдын їч 
курагы чагылдырылган; бири – тал чыбыктай ийилген жаш кыз, 
экинчиси – толукшуган айдай келин, їчїнчїсї – бєкчєйїп бети 
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бырышкан кемпир. Астында гезиттен кесип алган аксакалдардын 
элеси. Ортосунда контраст силуэтте жарым уранды бейиттер экен. 

– Тирїїлєр жана бейиттер, – деди Мелис аба їнїн аста чыгарып. 
Бул мїрзєлєрдї илгери «Тайгак кечїї» тасмасын тартып жїргєндє 
Нарынга барып, Кошой-Коргон тараптан тартып келгем. Ошондо 
мындай бир кызык абалга дуушар болдум, – деп сєзїн улады Мелис 
аба. – Кїїгїм кирип бараткан. Бейитке жакындаганда кїн уясына 
батып бараткандагы акыркы нурлары мына бу мїрзєнїн дубалда-
рына кызарып тийип нурдантып турду. Ошол эле учурда кїїлдєгєн 
муўдуу добуш коштоп тургансыды. Басалбай буттарым тушалып, 
ордумда арбалып туруп калдым. Кулагыма байыркы бабалардын 
ыры, муўу, кїлкїсї угулгансып, сырдуу, сїрдїї минуталар закым-
дап єтїп жатты. Эртеси кан чыгарып, мал союп, куран окуттук. Бул 
сюжетти тасмага колдондум, бирок ага болбой баягы добуш кулагы-
ман кетпей ушу кїнгє жеттим. Анан эле сенин «Аксакалдар» деген 
картинаўды гезиттен кєрїп калып, мынабу эскизди жасагандан 
кийин жаным тынчып, бир аз бошогонсуп калдым. Эми: – Тарт, тарт! 
– деп жанымды койбойт. Сени издегенимдин себеби да ушул айна-
найын, Жаныкем. Ушуну сен бїтїрбєсєў, мен живопись жазалбайм. 
Анїстїнє арбактар сенин «Аксакалдарыўды» суранып жатышпайбы. 
Милдеттен кутулайын. Анан калса экєєбїздїн биргелешип жазган 
эмгегибиз болуп калсын. 

Ич кїйдїлєрдїн пессимисттик бїйрїтмє деп аташкан «Жетинчи 
асман» аттуу чыгармамдан кийинки тепкиден соолуга албай жїргєн 
жаным, эми Мелис абанын биргеликте иштейли деген «Тирїїлєр 
жана бейиттер» чыгармасы ошол эле теманын уландысы экенине, 
кайып дїйнє илешкисине чалдыккан жалгыз эле мен эмес экениме 
ишендим, пикирлеш адамымды тапкансыдым. 

– Жарайт, аба! – дедим. Мен мунун техника-технология, стилисти-
калык жагын карап чыгайын. Баштаарымда сизге кабар кылам,  – 
деп жибердим. 

– Айнанайын Жаныкем, ошент-ошент. Арбактардын сообуна 
калалы. 

Сырттан караган кишиге биздин маегибиз параноидалдык 
чєктїрмєгє чалдыккан адамдардын маегине окшоп мааниси жоктой 
туюлса, биз їчїн чындыктын чырагын кєрїп, жогорку мейкиндикке 
чыга тургансып кубанып турдук.   

Андан соў полотно башталып, бїтєєрїнє аз калганга чейин Мелис 
аба єнєрканама байма-бай келип турду. Акыркы жолу биз Гїлсайра 
Ажыбекова менен Акылбек Мураталиевдин спектаклинин бет ача-
рынан жолугуштук. Мелис аба учурашканда эле картинанын абалын 
сурады. 

Тирїїлєр жана бейиттер
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– Кайсы жерине келдиў? Баягы, акыркы жолу кєргєндєн бери 
бир топ жылыштар болгондур? 

– Буюруса бир жуманын ичинде бїтїп калат. Убактыўыз болсо 
эки-їч кїндєн кийин кєрїп кетиўиз, – деп бышык айттым. 

– Апбаракелде! Анда бїтїп калган экенсиў. Кєрєлї Жаныкем, 
кєрєлї! – дей Мелис аба плащынын бїчїлїгїн чече, кєкїрєгїн жаг-
жайта ачып кенен дем алды. Кїн кєрбєгєн кубакай жїзїнє кызыл 
жїгїрє албырып жангансыды. Ааламга, Жаратканга, курчап турган 
бардык нерсеге ыраазы болгондой алыска кєз чаптырды. Жанында 
турган кишилерге бапылдап сїйлєй айкєлдїгїнє салды. Телегейи 
тегиз бактылуу болуп кєрїндї. Эчен жылдар бою тїн уйкудан безип 
тїйшєлткєн бабалардын арбактарынын алдында аян аманатынан 
кутулгансып кєлкїп турду. Муну мен кєрїп, мен гана сезип тур-
гансыдым. О-о-офф! Бїгїн бар, эртеў жок – жалган дїйнє десеўчи!..  

Ооба, ооба, жалган дїйнє! Эртеси радиодон Мелис абанын кїтїїсїз 
дїйнєдєн кайткандыгы жєнїндє кабарды уктум. Уккан кулагыма 
ишенбей, дїйнє астын-їстїн, алай-дїлєй тїшїп кара чїмбєт жа-
мынгансыды. Кєкїрєк кїйїп кєзїмє жаш тегеренди, тїтєп кеттим. 
Жанымдын бир бєлїгї кошо кеткенсип: «Абам, ємїр бою кїткєн 
чыгармасын кєрбєй кетти, кєрбєй кетти!» – деп єксїп-єксїп жибер-
дим. – Жаныўыз бейишке чыксын! – дедим.

Анан ошол эле учурда єрттєнїп турган жаныма Мелис абанын 
кечээги жаркын элеси пайда боло: – Ыраазымын Жаныкем, ыраазы-
мын! Кєрдїм, кєрдїм! – дей баягысындай эле бапылдап тургансыды. 

Кийин ал калдайган эки метрге жакын кєлємдїї «Тирїїлєр жана 
бейиттер» аттуу полотнону музейге Республикалык кїзгї сїрєт 
кєргєзмєсїнє койдум. Астына кыска гана: «Кыргыз элинин Улуу 
уулу Мелис Убукеевдин аяны» – деп кол койдум. 

Бул астралдыкпы, мистикалыкпы же билгендер дагы эмнени 
айтышат, коомчулукка кайчы пикир жараткан полотнонун чыныгы 
сыры жаркын маанайлуу Мелис абамдын єзї менен кошо кеткенсип 
ыраактан їлбїлдєйт. Мен тек гана тирїї арбактардын катарынан 
орун алган абакемдин мейкининде чогуу айлангансыйм. 

Жаныбек РАЙ
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люк де Клапье 
де вОвЕНАРГ

ой Толгоолор, байкоолор

Бул ысым кеўири тааныш деле эмес. Франциянын Прованс 
єрєєнїнїн Экс шаарындагы 1715-жылы тєрєлїп, тереў билим албаса 
да, єз алдынча далалаты менен учурундагы билимдїї адамдардын 
бири болууга жетишкен Вовенарг он жылча аскер кызматын єтєп, 
аны капитан наамы менен аяктагандан кєп єтпєй сыркоолоп, 1746-
жылы 32 жашында кайтыш болгон.

Анын «Адамдын акыл-эсин таанып-билїїгє киришїї» деген эм-
геги адеп 1746-жылы, экинчи жолу оўдолуп 1747-жылы (автордун 
кєзї єткєндєн кийин) жарык кєрїп, кийин кєп жолу кайталанып 
басылып, ондогон тилдерге которулат. Экинчи басылышка Воль-
тердин кеўеши менен айрым тїзєтїїлєр киргизилген. 1797-жылы 
«Чыгармалар» жана «Чыгармаларынын толук жыйнагы» деген 
аталыштар менен эки томдук жыйнагы чыгат. Вовенаргдын толук 
чыгармалар жыйнагы деп 1857-жылы Жильбер жарыялаган эки 
томдук эсептелип келет.

Вовенаргдын ємїрї, чыгармачылыгынын бїдємїк жактары алиге 
дейре арбын. Талаш туудурган фактылар да бар. Маселен, «Таби-
гый диндин жетиштїїлїгї тууралуу» аттуу философиялык эмгек 
адегенде Вовенаргга, кийин шарттуу тїрдє Дени Дидрого тийиштїї 
кылынып жїргєнїн айтса болот.

Вовенарг кайтыш болгондо атактуу Вольтер кєз жашын тєгїп аза 
кїтєт. «Адамдар кандай жоготууга туш болгондугун али туюп-сезе 
элек», – деп, Вольтер Вовенаргдын ойлорунун тереўдигине, такты-
гына жана кєркємдїїлїгїнє суктанат. Ал эми XVIII кылымдын 
акырындагы француз публицисттеринин бири Мармонтель Вове-
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наргга «биздин замандын Сократы» деген баа берип: «Ал кантип 
жашап, кантип єлїї керектигинин эў мыкты їлгїсїн кєрсєттї» 
– деп жазыптыр.

Вовенаргды эреже катары Вольтер, Ларошфуко, Паскаль, Ла-
брюйер, Шамфор сыяктуу философтор, моралисттер менен теў 
катар коюшат. Анын чыгармачылыгы XVIII кылымдагы агартуу-
чулук кыймылда єзїнє гана мїнєздїї орунга ээ болуп, оригиналдуу 
сыяпаты менен кєзгє урунат. Вовенаргдын чыгармачылыгынын 
борборунда коом, адам турмушу, искусство, адамдын кулк-мїнєзї 
тууралуу ой-толгоолорго негизделген накыл сєздєр турат. Бїгїнкї 
кїнгє дейре єз маанисин жоготпогон ошол ой-толгоолор менен мак-
симдерди алгач ирет орус тилине 1908-жылы Л.Толстой баш болгон 
авторлор которушкан.

Алардан айрым эне тилибизге алгач которулган ой-толгоолор жана 
максимдер аралаш жайгаштырылды.

Которгон жана баш сєзїн жазган 
Курманбек АБАКИРОв,

ф.и.к., доцент

· Бир адамды башкаруу кээде бїтїндєй бир элди башкаруудан оор.

· Акыл – билимди алмаштыра албайт.

· Чыныгы тереў акылдын тамыры жїрєктє жатат.

· Айкєлдїк – жардам берїїгє эмес, кеўеш берїїгє март.

· Эгерде ойду жєнєкєй сєздєр менен билдирїї мїмкїн болбосо, демек, 
анын дайыны жок, ошондуктан аны ыргытып салуу керек.

· Тактык – чыныгы тереў ойдун эў мыкты жасалгасы.

· Кырсык тооругандагы эў мыкты таяныч – акыл-эс эмес, кайрат.

· Адамгерчиликтїї болбой туруп, адилет болуу мїмкїн эмес.

· Сїйїї сыяктуу эле сый-урматтын да акыры болот.

· Абийириўди сатып байый албайсыў.

· Акылсыздар акылдууларды эч качан тїшїнє алышкан эмес.

· Єзїмчїлдїктєн улам сыпаа болгон адамдан єткєн катаал эч ким жок.

· Рух сергек болуш їчїн, дене-боюўдун сергектигин сакта.
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· Айлакерликтин жеткен чеги кїч колдонбой башкара билїїдє турат.

· Башка бирєєнїн кеўеши менен улуу иштерди жасагандар жокко эсе.

· Єзїн єлбєстєй сезип жашагандар гана улуу иштерге жєндємдїї.

· Карыган адамдардын кеўеши жарык берип, бирок жылытпаган 
кышкы кїн сыяктуу.

· Бир нече макоо столду тегеректей отуруп алышып: «Биз жок жерде, 
жакшы коом да жок», – деп жарыялашат.
   Аларга баары ишенип калышканы кызык.

· Жакырлар оокаттуулардан ар дайым мыкты деген адам катуу 
жаўылышат.

· Кадыресе шык-жєндємї бар адамдар таў каларлык мансапка же-
тиши ыктымал, бирок бул жерде анын аракетинин да, мээнетинин 
да тиешеси жок.

· Ар-намыстуу адам анын оюнча негизсиз кєтєрїлїп, мансапка 
жеткендерге кыжырданышы мїмкїн, бирок аларга кєз артууга ал 
жєндємсїз.

· Адам – єз ордунда болгондо гана бактылуу.

· Эгер адам айкєл, кайраттуу болуп тєрєлсє сабырдуу келип, 
кєшєкєрлїктєн алыс болсо, ал эми анын акылы тереў жана тїпсїз 
болсо, мен анда ак сєєктєр менен бийлик башындагылар аны 
кєрмєксєнгє сала турган бардык нерселер бар экен деп чечкиндїї 
айта алам: алар адамдардан башкаларга караганда єз алдынча 
кєбїрєєк коркушат.

· Эгерде ээлик кылуучунун ошол артыкчылыкка ээ кыла турган шык-
жєндємї болбосо, ар кандай артыкчылык тїккє турбасын адамдарга 
тынымсыз эскертип туруу керек.

· Єзїбїздїн жеке шык-жєндємдєн артык калканчы болбос.

· Жашоо-турмуштун бардык учуруна жарамдуу эреже дээрлик жок.

· Эгерде макоолор єзїлєрїн да аларга кошпосо, акылдуу адамдар 
жалгыздыкта калышмак.

· Ырахаттануу падышаны да єзїн кадыресе адам катары сезїїгє 
їйрєтєт.

Ой толгоолор, байкоолор
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· Майда адамдар гана дайыма эмнени сыйлап, эмнени сїйїї керек-
тигин салмактап турушат. Чыныгы айкєл адам гана сыйга татыктуу 
нерсенин баарын сїйє билет.

· Табияттын мыйзамдарына таянган жамандыкты жок кылуу 
мїмкїн эмес.

· Жамандыкка тап коёрдон мурда аны жараткан себептерди жок 
кылууга жарамдуулугуўузду салмактап кєрїўїз.

· Бизди кєбїнчє макоолордун жек кєргєндїгї эмес, акылдуулардын 
текебердиги ардантат.

· Сократ Бейлден (француз философу – к.а.) аз билген: дїйнєдє 
пайдалуу билим аз.

· Ачуу чындыкты таарынбай угуу же башкаларды мазактабай аны 
айта билїї їчїн акыл-эс менен жїрєктїн асылзаадалыгы талап кы-
лынат. Сейрек адамдар гана чындыкты солк этпей угууга, же аны 
бетке айтууга жєндємдїї.

· Калигуланын кутурма жиндилиги мени эч кандай таў калтырбайт: 
Рим императору болуп калышса, мени кєптєгєн тааныштарым да єз 
аттарын консул кылып дайындашмак…

· Жалгыз кытмырлык алыс алып барбайт.

· Ким мыйзамдан катуу жазаласа, ал – тиран.

· Коомго зыян келтирбеген нерсени жазалоо мїмкїн эмес.

· Дайынсыз жазалоо Теўирдин кайрымдуулугуна шек келтирїїгє тете.  

· Убакытты баалай билбеген адам даўк їчїн тєрєлгєн эмес.

· Жемиштердин эў таттуусу – єз эмгегибиздин натыйжасы.

· Бизге кээде єзїбїз ишенбеген мактоо сєз да майдай жагат.

· Чыдамдуулук дегенибиз – їмїт менен азыктанган искусство.

· Жаратылышта карама-каршылык жок.

· Соода – алдамчылыктын мектеби.

· Коркунуч жана їмїт адамды эмнелерге гана ишендирбейт!

· Жага билїї искусствосу – бул алдай билїї дегендикке жатат.
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· Олуттуу ой айткыў келсе, адегенде тантып сїйлєгєндї токтот.

· Даўк – баатырдын кєркї.

· Кээде адамдардын кылык-жоругуна карап отуруп биздин турмушу-
буз жана кєр тирлигибиз – єзїўдїкїн тобокелге салып, башканыкын 
тартып алуу жана жолдуулар єз беделине шек келтирбей жолу болбо-
гондорду жана ыкшоолорду талап-тоноо сыяктуу ар кандай куулук-
шумдуктарга жол берилген олуттуу оюн деп ойлойсуў аргасыздан.

· Адамдардын ичинен эў биринчилерден болуп же эў акылдуулар, 
же эў шумпайлар бай болууга жетишкен. Оокат, дїнїйє теўсиздиги 
– шык-жєндємдїн же чечкиндїїлїктїн бирдей эместигинин на-
тыйжасы.

· Биздин билимдерибиз, негизинен, ар дайым їстїртєн.

· Улуу адамдардын кєпчїлїгї ємїрїнїн мыкты кездерин єздєрїн 
тїшїнбєгєн,  сїйбєгєн жана анча баалай билбеген адамдардын ара-
сында єткєрїшєт. 

· Адамдар кєшєкєрлїккє моюн сунбай коё алышпайт, ал тїгїл 
кєшєкєрлїк экенин тїшїнїп туруп, баары бир анын кайырмагына 
илинишет.

· Кээ бирєєлєр тегеректегилер аны эмнеси їчїн баалашарын билиш-
се, чындап таў калышмак.

· Жеке пайда кєздєбєй туруп пайдалуу иш жасоо кандай оор. 

· Жеўил сєз берген адам, аны жеўил эле бузат.

· Єзїнє кызмат кылгандарды баш ийдире албаган падыша же акыл-
сыз, же кєўїлчєєк.

· Єз элин сїйбєгєн падыша, балким, улуу адам болушу ыктымал, 
бирок ал эч качан улуу падыша боло албайт.

· Биздин каалоолорубузду маанилїїлїгїнє карай жїрєк гана орду-
ордуна коёт, аларга жетекчиликти акыл-эс жїргїзєт.

· Саясат – илимдердин эў бир улуусу.

· Ак сєєктєр єз жардамын єтє кымбатка сатышат, ошондуктан аларга 
ыраазы болууга эч ким єзїн милдеттїїмїн деп эсептебейт.

· Жакшылык каалоо деген шылтоо менен адамдардын єз жакында-
рын кыйнай бермейи кєп.
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· Єлїмдїн шексиздиги – биздин кайгыбыздын эў оору.

· Улуу адамдар – майда иштерге келгенде да улуу.

· Таланттууларга караганда жолдуулар арбын.

· Адамдарды таасирлентїї байлыктан кымбат.

· Намыскєй, бирок бай болбой тєрєлгєн адамдын шору кєп.

· Эгерде мыйзамдуу бийлик дайыма адилет иш жїргїзсє, биз макоо 
падышаларга эч бир айып коё албайт элек. 

· Єзїлєрїнє кєўїлкош эркектер бар экендигин аялдар эч качан 
тїшїнє алышпайт.

· Ким жашоону жакшы кєрсє, ал ажалдан коркот.

· Даўк менен макоолук бизди єлїмдєн жашыргансып турганы менен 
аны жеўе алышпайт.

· Адамдар бири-бирине кєшєкєрлєнбєсє, балким, коом да жашай 
албайт эле.

· Акыл – министрге караганда дипломатка кєбїрєєк керек: бийик 
кызмат кээде жєндєм-шыкты деле керексиз кылып салат.

· Єзїн єзї сыйлаганды башкалар да сыйлайт.

· Эки жїздїї адамдар єз эрежелерин жеўил єзгєртїп турушат.

· Жеке адам сыяктуу эле ар бир элдин балалык курагында сезим 
ойдон алдыда жїрєт да, анын биринчи насаатчысы болуп калат.

· Теўдик – табияттын мыйзамы десек жаўылышабыз.
Табияттын бардык жаратканы єз ара бирдей эмес.
Баш ийїї жана кєз карандылык – анын эў жогорку мыйзамдары 
мына ушулар.

· Кєрє албастык жашынганды билбейт: ал далилсиз айыптап, жа-
залайт, кемчиликтерди апыртып, болбос жаўылыштыкты кылмыш 
деўгээлине кєтєрєт. Анын тили кєбїртїп-жабыртууга, ачууга, ма-
зак сєздєргє толтура. Ал шексиз артык сапаттарга да кєгєргєн каар 
менен жармашат. Ал – сокур, олдоксон, кем акыл, орой.

· Негизги максаты кєпчїлїктїн бейпилдиги менен азчылыкты 
бактылуу кылуу болгон саясатка шатырата кол чабуу жарайбы? Же 
жайнаган жамандыктын жанынан єтїп, ушунчалык аз жакшылык 
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алып келген, макталган мыйзамдар ошончолук эле кеменгерби?
Биз кєбїнчє адамдарды алсыздыгы їчїн мактап, мыктылыгын ай-
ыптайбыз.

· Бийлик башындагылар карапайым элди тїшїнмєк турсун, аны 
тїшїнїїнї да каалашпайт.

· Бардык адамдар чынчыл болуп тєрєлїп, калпычы болуп єлїшєт.

· Руху кїчтїїнї басынтууга кедейликтин алы жетпейт, байлык 
руху тємєндї кєкєлєтє албайт, карапайым абалда туруп бар даўкты 
сактоого, бийликтин туу чокусунда туруп абийирден ажыроого бо-
лот. Кїч-кубаты чексиз делген жолдуулук – табигый шык-жєндєм 
болбогон жерде дээрлик алсыз.

· Жарык дїйнє кадыр-баркы жана кєр оокаты сый-сыпат чакырт-
кан, бирок жакындан тааныша келгенде ынтызарлыгыбызды бир 
паста жек кєрїї менен алмаштырчу адамдарга толтура. Ушул єўдїї 
эле кээде мурда жанталашып артынан жїгїргєн аялзатына болгон 
сїйїїдєн бир мїнєттє арылууга болот.

· Ємїрдїн акыры болбосо ким эле бардыгына жетїїгє жанталашат эле?

· Єлїм – биздин жаза басууларыбыздын туу чокусу. 

· Сїйїктїї аялзаттан айрылуудан оор жана кыска жоготуу болбойт.

· Акыл-эс менен ынануу али жїрєк менен ынануу дегендикке жатпайт.

· Калп кайгырганы белгилїї боло туруп кур чечендикке сала кєўїл 
айтуу абийирсиздик менен мазактоого барабар.

· Менин жапжаш кызматчым бар эле. Кайсы бир жолу саякаттап 
жїрїп, бир таанышым менен кечки тамак ичкенден кийин кыз-
матчым аны абдан акылдуу киши экен деп калды. Мен ага адамдын 
акылдуулугунун белгиси кайсы деген суроо салдым:
– Акылдуу киши ар дайым чындыкты айтат.
– Демек, эч кимди алдабайт экен да?
– Жок, мырзам! Акылдуу адам єзїн єзї алдабайт. 
Мен мындан бул боз улан Вуатюр менен Бенсераддан (белгилїї 
француз акындары – к.а.) да акылдуу окшойт деген жыйынтык чы-
гардым. Кандай чечен болсо да мындан артык жооп бере албайт эле.

· Адамдарга канчалык кызмат кєрсєтсєў да, баары бир алар-
дын єзїлєрї татыктуумун деп эсептегендей жакшылык кєрсєтє 
албайсыў.
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· Жаўычылдык – генийдин бирден бир талашсыз белгиси.

· Шаўданып, єзїн ишенимдїї сезип турганда да начар сїйлєгєн адам 
жакшы жазууга жєндємсїз.

· Сиздин бардык иштериўизди ынтаа коюп иликтеп, бирок єз иши 
тууралуу сєз кылбаган адамдан сак болуўуз.

· Тил да, акыл-эс да чектелїї, чындыктын гана тїпкїрї жок.

· Жалкоо дайыма бир нерсе жасагысы келет.

· Жарык дїйнєдє адилеттике караганда катаалдык арбын.

· Биз єз ойлорубузду эскирген кийим сыяктуу аўтара салып кайра 
ишке киргизебиз.

· Кеўеш берїї адамда мурда болбогон умтулууларды єнїктїрїї 
дегендикке жатат.

· Биз канчалык кєп ой жїгїртсєк, ошончолук кєп билебиз жана 
ошончолук кєп адашабыз.

· Бизде досторубузга жана жакындарыбызга канчалык ыраазычы-
лык, сый болсо да, алардын бактысы бизди да бактылуу кылууга 
жетишсиз.

· Улуу ишке аттануу менен жаманатты болушуў ыктымал.

· Улуу падышалар, кол башчылар, саякатчылар, белгилїї жазуучу-
лар – бардыгы адам, єзїбїздї деўгиреткен мактоо сєздєр бул анык-
тамага эч нерсе кошумчалай албайт.

· Эгер адам аялдарга жакпай калса жана муну єзї билсе, ал жагуу 
ниетинен тез арылары анык.

· Адамдарды жектеген киши эреже катары  дайыма єзїн улуу адам 
деп эсептейт. 

· Ємїрїмдє бир да жолу жектєєгє калган жокмун деп эч ким мак-
тана албайт.
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баарын билгиМ келеТ

(сандан санга)

Антоний менен Клеопатра

Эсиўердеби, єткєндє Цезарды кеп кылганбыз. Ал бїт дїйнєнї 
каратып, Улуу Рим дєєлєтїн куруп, жалгыз єзїм башкарайын де-
генде єлтїрїп салышкан. Єзїнїн эле жакшы кєргєн жандоочтору 
єлтїргєн. Сенатка кирип сїйлємєк болгондо, босогодон сексенден 
ашуун бычак сайылган дебедик беле. Анын баарын эринбей санап 
чыгышыптырбы? Ооба, санаптыр. Анткени Цезардын кєзїн таза-
лоого ант беришип, касам ичишкен эргулдар ичибизден кимдир 
бирєєлєр анткорлонуп, бычак сайбай, канжар урбай, жоопкерчилик-
тен качпасын, чыккынчылык кылганга чыгынбасын деген кыязда, 
кийин санап ким экенин билип алабыз деп коркуткан да. Цезарга 
эў акыркы канжар малган Цезардын жандай кєргєн шакирти Брут 
экенин айттык. Аны биз эле эмес, бїт дїйнє кара мїртєз чыккынчы 
катары карайт дебедик беле. Анын ичинен улуу Шекспирдин «Юлий 
Цезарь» трагедиясында, Бернард Шоунун «Цезарь менен Клеопа-
тра» драмасында, дегеле кєпчїлїк кєркєм чыгармаларда ошондой 
сїрєттєлєт. Атургай кєєнє замандардын кєєнєрбєс тарыхчысы 
Плутарх да ошентип жазат. Сєзсїз, окугула. Анан биздин замандагы 
ойчулдарды, тарыхчыларды окугула. «Жок, – дейт алар, – Брут єтє 
кыялкеч, кєздєгєн максатынан, издеген идеалынан тайбаган адам 
болгон. Ал мезгилде Рим республика болчу. Республиканын баш 
бийлигин жалпы улуттун єкїлдєрї белгилїї мєєнєткє шайлачу, ал 
єкїлдєр жыйынын сенат деп коюшчу деп окуганбыз. Азыркы биздин 
демократия дегенибизге, парламенттик бийлик деген бакылдакка 
окшош бекен? Цезарь тынымсыз согуш жїргїзїп, ички, тышкы 
душмандарын жеўип, Римди Жер Ортолук деўизиндеги эў ири дер-
жава кылып, аны сенаттын эмес, єзїнїн жеке бийлигине айлантып, 
єзїн тїшпєс хан кылып жарыялаганга умтулган.
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А Брут дегенибиз єлкєнїн республикачыл негизине жан-тени бе-
рилген адам болгон. Аны улуу устаты, жан кыйышпас досу Цезарь 
кєз кєрїнє тамырынан кыркып, эркин республика деген тїшїнїктї 
муунтуп жатканын кєрїп, Цезардын кєзїн тазалаган кутумга 
аргасыз кошулуп атпайбы. Бул жаатынан Брут силердин азыркы 
«атаўар» Топчубек Тургуналиевге окшоп кетет. Ал дагы демократия 
негиздерине аябай бекемдигинен жеке бийлик орнотом деген єзїнїн 
жакшы санаалаш, ашташ-табакташ эки президентти єлкєдєн кууп 
чыккан кутумчулардын бири болбодубу.

Цезардын андай амалын билип туруп, тарыхтын атасы делген 
Плутарх, генийлердин генийи делген Шекспир сыяктуу дїйнєнїн 
улуу акылмандары Цезарга болушуп, Брутту «чыккынчы», «сат-
кын» деген ылакап атка эмне їчїн кондурган дээрсиўер. Анткени 
Шекспир Плутарх жазган тарыхты кєркєм чыгармага – трагедияга 
айландырган. Ал эми Плутарх баарынан мурда насаатчы, дїйнєнїн 
козголбос тїркїгї адамгерчилик, адеп-ахлак деп санаган ойчул бол-
гон. Башкалар акыйкатты тепселеп жатса да, сен тепселебе деген. 
Оў жакка чапса, сол жаагыўды тос дегендей кеп да. Анын їстїнє ал 
рим менен гректердин жол башчы, кол башчыларын мактаган, Рим 
империясын жактаган тарыхчы боло турган.

Ошентип, республикачылар Цезардын кєзїн тазалагандан кий-
ин Римде жарандык согуш оту кайрадан жалындап кїйє баштаган. 
Гай Юлий Цезардын артында тукум калбагандыктан, так талашкан 
кандуу кармаш бир топко созулган. Єткєндє Египеттин ханайы-
мы Клеопатрадан бир балалуу болгон, атын Цезарь койгон, бирок 
александриялыктар Цезарион – кичинекей Цезарь деп аташкан 
дегенбиз. Цезарь Египетти толук багындырганда 52 жашта эле. Єз 
мезгилинин ашкан сулуусу, жеткен акылдуусу, 22 жашка чыгалек 
Клеопатра Цезардын башын бачым эле айландырып, койнуна тар-
тып алат. Цезарь Нил дайранын їстїндє керемет кеме менен сай-
ран куруп, їлпєт уюштуруп бир жылга жакын жїрєт. 47-жылдын 
июнь айынын башында гана Римге кайтууга туура келет. Анткени 
Фарнак башкарган Кичи Азия Римге баш ийбей, козголоў чыгара 
баштаган экен. Цезарь Александриядан кеткени бир-эки жума єтпєй 
Клеопатра эркек бала тєрєйт. Цезарь ал кабарды катуу кубаныч 
менен кабылдап, балага єз атын коюуга улуксат берет, бир жылдан 
кийин, башкача айтканда, 46-жылы жайында Клеопатра єзї менен 
кошо Египетти башкарышып жаткан 14 жаштагы бир тууганы Пто-
лемей XIVтї эрчитип, диктатордун чакыруусу менен Римге келип, 
Египет менен Рим мамлекеттеринин ортосунда келишим тїзїлєт. 
Клеопатра Цезардан туулган баланы да ала келген. Римдиктер, ал-
бетте, аны жактырбайт, бул деген Цезардын никесиз уулу Египетке 
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фараон, Римге диктатор болууга акылуу деген сєз эле. Тарыхчылар 
Цезардын кєзїн тазалоо шылтоосуна бул дагы бир шынаа болгон 
дешет. Арийне, Клеопатра Римде эки жылга жакын калат. Цезарь 
єлтїрїлгєндєн кийин да Римде бир нече жума калган дешет. Кыязы, 
такты мурасы кандай чечилерин кїтсє керек. Бирок Цезарион такты 
мурасына эч качан ээ болалмак эмес. Биринчиден, римдиктер бул 
Египет бизди башкарганга тете деп, туулганда эле кашайып каршы 
турган, экинчиден, Цезардын жазган керээзинде мурасчы деп анын 
аты эмес, жээни Октавианды атаптыр.

Ошентип, Римде бийлик алмашат, бийлик менен кошо мамлекет 
тїзїлїшї алмашат. Рим республикадан империяга айланат. А им-
перия дегенди билесиўерби? Башка мамлекеттерди басып, кошуп 
алат, аймагы аябай чоў болот, анын баарын бир киши – император 
башкарат. Мисалы, учурунда Персия, Византия, Франция, Германия 
ж. б. ошондой империя болгон. 1917-жылга чейин, а чындыгында, 
1991-жылга чейин Россия да ошондой мамлекет эле. Биз дагы анын 
карамагында эмес белек.

Клеопатраны Египеттеги македония бийлигинин эў акыркы пады-
шасы деп коюшат. Египетти го тїшїнєбїз. А эмне їчїн македония 
бийлиги? Тарыхтан окуйсуўар, Египет эў кєєнє дєєлєт болгону менен 
башка элдердин баскынына, башка мамлекеттердин башкаруусуна 
кєп кабылган. Эсеби маселен, аны 715-жылы эфиоп бийлиги башкар-
ган (качантан бери биздин заманга чейинки кылымдарды, жылдарды 
кеп кылып келатпайбызбы, мындан наркысын да ошондой эсептеги-
ле). 671-жылдан 655-жылга чейин Ассирия, 525-жылдан Персиянын 
карамагында болот. Єгїнї Александр Македонский, бизче айтканда, 
Искендер Зулкарнайн 332-жылы Персияны багынткан дебедик беле. 
Ошондо Египет да Александрга баш ийип берген. Александр атактуу 
Александрия шаарын курдуруп, Египеттин борборуна айланткан. 
Андан кийин Рим империясынын, андан кийин Византиянын кара-
магына єтїп, биздин замандын VII кылымында арабдар басып алат. 
Ошентип элинин 90%ы мусулман динин тутуп, азыр ал Египет Араб 
Республикасы деп аталат. Аны билесиўер.

Кой, кайра македония бийлигине келели. Єзїўєр билесиўер, бїт 
дїйнєнїн жарымын каратып келаткан Александр Македонский 33 
жашында табышмактуу оорудан каза табат. Ал куруп аткан империя-
ны кыйын мезгилдин кыямат селине алдырбай сактап алар артында 
мурасчы калбайт. Эки баласы болсо, экєє теў согушта єлєт. Ошентип 
империя бийлиги талашка тїшєт. Єзїнїн єйдєдє єбєк, ылдыйда 
жєлєк болгон ишенимдїї кол башчы, жол башчылары эле кыйла 
жыл талашып кырылыша берип, грек-македония биримдиги чилдей 
тарайт. Империя ичтен ирип, бєлїнїп-жарылып, ар башка мамле-
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кет болуп кетет. Анын ичинен Египет бийлиги Александрдын дагы 
бир мурасчысы (диадох деп коюшат) Птолемейдин энчисине тиет. 
Ошентип, Птолемей династиясы (укумдан тукумга єтчї бийлик) эў 
узак мезгил, эсеби маселеў, 250 жылдай башкарат. 30-жылдарда 
Рим басып алган соў гана македония бийлиги, башкача айтканда, 
Птолемейлер династиясы бїтєт.

Клеопатра ошол Птолемейлердин єбєрє-чєбїрєсїнєн. Египетти 
49 жыл їзїл-кесил башкарган Птолемей XIIнин кара чечекей кызы. 
Їзїл-кесил башкарган дегенибиз, ал башкарган жылдары саясий жак-
тан єлкє аябай алсырап, тїшїм начар чыгып, эл арасын ачарчылык 
каптап, нааразылык кїчєп, ордодо бийлик талашмай кандуу кїрєшкє 
айланып баратканына байланыштуу Птолемей XII Родос менен Афи-
ныга качат, андан соў Римден жардам сурап, баш калкалоого аргасыз 
болот. Єзї менен бирге он жашар кызы – Клеопатраны ала жїргєн экен, 
ошондуктан Клеопатра саясаттын ысык, суугун бала чагынан башынан 
кечирип, эрте бышкан дешет. Птолемей XII анча кєўїлсїнбєгєн Римге 
аябагандай кєп алтын, кїмїш, зер тартуулап атып бийлигин калыбына 
келтирет. Анткен менен Египет єз алдынча мамлекет аталып, бирок 
Римге аргасыз кєз каранды бойдон калат.

Клеопатранын эки эркек, їч кыз бир тууганы болуптур. Бирок 
атасы бир, энелери башка экен. Кыздардын эў улуусу Клеопатра VI 
єз ажалынан кєз жумат. Андан кийинкиси Берника IV атасы менен 
бийлик талашып, элди козутканы їчїн башы алынат. Ошентип 
Клеопатрадан кичїї эки эркек, бир кыз калат.

Демек, Птолемей XII єлгєн соў бийлик улуусуна єтїш керек 
эле. Арийне, а кездеги Египет салтында кыз киши єлкєнї жалгыз 
башкарууга болбой турган. Андыктан Птолемей XII мамлекетти он 
жаштагы уулу Птолемей XII, андан эки эсе улуу эжеси Клеопатра 
экєє башкарсын деген керез таштайт. Анїчїн алар эрди-катын болуш 
керек, мамлекетти эркек башкарып, аял киши эл кєзїнє кєп кєрїнє 
бербеши шарт эле. Ошондой кылышат. Арийне атасы он жашар уулу 
Клеопатранын колунда оюнчук болуп каларын эч ойлогон эмес.

Ошентип, Клеопатра Египеттеги македония бийлигин атасы 
єлгєндєн кийин дагы 20 жыл сактайт. 22 жашында Цезардын 
кєўїлїн таап, балалуу болгон дедик. Цезарь єлгєн соў Египеттин 
абалы, албетте, кыйындайт. Клеопатра 40 жашка чыкканда Окта-
виан Августтун аскерлери Александрияны талкалап кирип, Египет 
Рим империясынын энчисине єтєт. Ошону менен македония бийлиги 
турмуштан єчїп, китепке кєчєт.

Єгїнї Цезарь тууралуу кеп кылганда айтпадык беле, Клеопатра 
иниси Птолемей XIII менен бийлик таасирин талашып, ич ара согуш 
жїрїп, Цезарь Александрияны басып киргенде Клеопатра Сирияда 

www.bizdin.kg



219

жашынып жїргєн деп. Цезарь Клеопатраны чакыртып, иниси менен 
элдештирейин десе, анын койгон шартына Птолемей XIII кєнбєйт, 
анын кежирлиги акыры согушка кептелтип, Птолемей XIII Нил дай-
рага чєгїп єлєт. Ошентип, Александрия менен Египетти Клеопатра 
эў кичїї он бир жашар иниси Птолемей XIV менен башкарып калат. 
Башкарып атат дегени болбосо, иштин баары Цезардын амири менен 
аткарылат. Бирок Египет Элладанын кєз карандысыз эў ири эгемен 
мамлекети болуп эсептелет.

Цезардын єлїмїнє байланыштуу єлкєдє жарандык согуш оту жанат. 
Республикачылар менен цезарчылар каныбайрам кагылышат. Жаўы 
бийликке жеткен Октавиан Антоний, Лепид менен экинчи триумвират 
тїзїп, республикачылардын кєзїн тазалап, Рим бийлигин бєлїшїп 
алууга єтєт. Єткєндє айтканбыз, «триумвират» деген латынчадан сєзмє-
сєз «Їч эрен» дегенди билгизет, бул жерде «їч кишинин келишими» 
деген сєз. Биринчи триумвиратты Цезарь Красс, Помпей менен тїзїп, 
Рим бийлигин жеўип алган. Андан кийин їч эрен єздєрїнчє бийлик 
талашып согушкан. Акыры Цезарь тигил экєєнїн аскерин талкалап, 
кєзїн тазалап, бїт Рим бийлигин єз колуна алган.

Октавиан баштаган їч эрен да ошентти. Цезарды єлтїргєн кутумдун 
анабашылары Брут менен Кассийди Римди таштап качууга аргасыз 
кылды. Ал экєє Македония, Греция, Кичи Азияга бийлик жїргїзїп, 
республикачыларга жардам берїї максатын кєздєгєн. Бирок 
42-жылдагы Филипптеги салгылашта алардын аскери Октавиан менен 
Антонийдин аскер кїчїнєн кїм-жам талкаланат. Брут менен Кассий 
єзїн єзї єлтїрєт. Андан соў Октавиандын аскер кїчї Помпейдин 
аскерлерин жеўип, їч эрендин бири – Лепидди бийликтен сїрїп чыгарат. 
Ошентип, Рим бийлиги эки эренге єтєт. Римди кошуп, Рим дєєлєтїнїн 
кїн батышын Октавиан, чыгышын Марк Антоний башкарат.

Ушундан баштап, Антоний менен Клеопатранын кумары кїч 
махабаты тутанып, ал акыры экєєнїн єлїмї менен бїтїп, Египетти 
Римдин бир провинциясына айлантып, Птолемей укум-тукумунун 
Египеттеги бийлигин тїп-тамырынан бери жоготууга шарт тїзїлєт.

Шекспирдин «Антоний менен Клеопатра» деген трагедиясы 
бар. Окусаўар керек. Чет элдиктер тарткан кинолор кєп. Мисалы, 
америкалыктардын «Клеопатра» деген кинофильмин биздин 
телевизорлордон кєп эле кєрсєтїлїп жїрєт. Менин айтайын дегеним 
алардын алдында суу кечпейт. Арийне аларды кєркєм чыгарма 
дешет. Кєркєм чыгармада анча-мынча апыртма болбосо, канаты 
жок куштай болуп калат. Окугандардын, кєргєндєрдїн кєўїл 
торбосу толбой калышы ыктымал. Бирок биз апыртмаларга алданбай 
тарыхчылардын єзїнє кайрылалы. Анын жарымы жалган болсо 
дагы жарымы чын болот.
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Немис тарыхчысы Г.Бенгстондун изилдегенинин изине тїшсєк, 
Марк Антоний кєсєм саясый ишмер, кєк жал кол башчы экен. Ага 
Цезардын єзї єтє урматтап мамиле кылчу дейт. Антоний Цезардан 
15 жаш кичїї болуптур. Андыктан аны туурап, ал аткарган 
иштердей иш кылсам деп аракеттенчї экен. Бирок Цезарь устатына 
жеталбаптыр.

Аны аскерлер айрыкча сыйлап, кудум кудайындай сыйынчу 
экен. Аял заты да Антонийди кєргєндє акылдан адаша тїшчї дейт. 
Ошого жараша ойноп-кїлгєндї да катырчу экен. Марттыгында мараа 
жок, акча чогултуп, алтын-кїмїш жыйнагандарды желмогузундай 
жек кєрчї экен. Тапкан-ташыганын элге таратып жиберчї дешет. 
Ал башкарган аймактардагы элге эмин-эркин жашоого, эўсеген 
максатына жетїїгє эў сонун баар шарт тїзїп бериптир. Антоний 
гректердин алкоосуна айрыкча жетиптир. Анткени Цезарды 
єлтїрїп бийликке жеткендер гректерге салыкты єкїртє салган экен, 
Антоний бийликке келер менен аны жоюп, эл турмушун эбегейсиз 
жеўилдетиптир.

Цезарды єлтїргєн кутумчулар армиясы Филипптин алдында 
таш-талкан болушу Антонийдин арбайын аябай кєтєрїп, атагын 
арттырат. Такты, таажысы болбогону менен Антоний єзїн бїт 
Чыгыштын падышасындай сезет. Эмне кылар экен дегенсип, кєз 
кырын ал Египетке салат.

Тарыхчылар божомолунда Антоний Клеопатраны биринчи жолу 
55-жылы, Сириянын кол башчысы Рабиний менен Александрияны 
алып, Птолемей XIIни кайрадан такка отургузганда кєргєн. Кєрєр 
замат ашык болуп калган. Анын ортосунда Помпей согуштан каза 
болуп, Египет кєзємєлї Цезарга тийип, Клеопатраны Цезарь илип 
кетип атпайбы. Эмнеси болсо дагы єзїн чыгыштын чыныгы кожоюну 
саналган Антоний «жарандык согушта жасагандарын моюнга алып, 
менден кечирим сурасын» маанисиндеги салам-дубай менен досу 
Кв.Деллийди Клеопатрага жиберет. «Жарандык согуш» дегени 
Помпей менен Цезардын ич ара согушу. Клеопатра анда абалы 
Помпейдин далысына жашынып, качан ал жеўилип баратканда 
гана Цезарга оогон.

Клеопатра ошентип Антоний «айт» дегиче, айыбын мойнуна 
алып «буйт» деп Кликиянын Тарсына жетип келет. Келгенде дагы 
ал мезгилде саякат жасоого ылайык кеме менен эмес, парустары 
падыша баркынын белгиси – кыпкызыл кездеме менен керилген, 
калактарына кїмїш жалатылып, тарткан сайын найдын назик їнїн 
чыгарып турган жїк ташуучу чоў кеме менен Киди дарыясынан 
жогору сїзїп келет. Ханайым єзї болсо алтын жиптен токулган 
ажайып чатырдын ичинде. Ар тїркїн тїстєгї желпигич кєтєрїп, 
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махабаттын мїрєл їлгїсїндєй балдар чатырдын эшигин кайтарып 
туру, анын нарысында калдыркан кєпєлєктєй кєркєм кыздар 
кызмат кылып жїрї. Айтору, кеме чыгыштын бїт кереметине 
бєлєнгєн. Аны кєрїїгє шаар эли жапырт кетип, Антоний ємїрїндє 
биринчи жолу Тарстын соода аянтында жалгыз калат.

Антоний Клеопатраны тїштєнїїгє чакырат, Клеопатра болбой, 
тескерисинче, кемедеги кечки тамакка келип-кетїїсїн єтїнєт. 
Антоний жан деп барат, ошол бойдон Клеопатрага чырмалат да калат. 
Клеопатранын айтканын «а» дегиче аткарууга єтєт.

Цезарь єлїп, Рим ирий баштаганда Клеопатра Египетке кайтат. 
Кайткандан кєп єтпєй, бир чети эў кичїї иниси, бир чети эри, бир 
чети Египетти кошо башкарган падыша Птолемей XIV белгисиз 
оорудан каза болот. Ханайымдын душмандары аны уу берип 
єлтїрдї дешет, бирок эч кими эч бир далил таппайт. Клеопатра 
Египеттин єнєктєш падышасы кылып бешиктен бели чыгалек 
баласы Цезарионду шайлайт. Ошентип Клеопатра Рим окуяларын 
обочодон карап турганда Антоний чыга калып, экєє теў ашыктык 
отуна жалбырттап кїйє баштабадыбы.

Байкап бакканга Клеопатрадан падышалыкты талашар эркек 
аттуудан эч ким калган жок. Кыздар жаатынан эў кичїї сиўдиси 
Арсиноя бар. Ал дагы алыс жакта – Эфес храмында жашайт. 
Клеопатра такты мурасын таптакыр тазалоону чечет. Арсиноянын 
кєзїн тазалоону Антонийден суранат. Ал айттырбай макул болот. 
Ошентип, тагдыры тайкы Арсиноя храмдан сїйрєп чыгарылып, 
курмандыкка чалынат. Антоний менен Клеопатра ага окшогон 
єлїмдєрдї чымын чапкандай да кєрбєйт. Кєпєлєктєй кезинен 
эркектердин кєєнїн буруп кєнгєн Клеопатра Антонийди эч бир 
жипсиз аркандап алып, анын бир учуна єзї да байланып калганын 
байкабайт. Арийне, ал арбап алган эркектеринен єзїнє да, єлкєсїнє 
да пайда єндїрїп алууга кєнгєн. Кыязы, анын эсеси Цезардын, андан 
кийин Антоний менен єзїнїн єлїмї берилди окшойт.

Эки ашык 41–40-жылдын кышын ошентип Александрияда 
кїнї-тїнї тынбаган той-тамаша, оюн-зоок менен єткєрєт. Антоний 
атїгїл мамлекеттин ишин таптакыр эле унутуп салат. Анткен 
менен Антоний 41-жылы жер жїзїндєгї аброю бийик, айбаты зор 
адамдардан эле. Алдыўкы Чыгыш эли анын улуктугуна моюн сунуп, 
урматтап кызмат кылчу, андан акыл сурап, жардам кїтїп алыскы, 
жакынкы мамлекеттерден, атїгїл Рим державасынан, Галлия менен 
Италиядан илбериўки чабармандар чалды-куйду каттап турар эле. 
Андыктан Антоний таянган тоосун таптакыр эле бийик сезип алган.

Анткени менен империя батышында Антонийди аргасыз кєўїл 
бурдурган окуялар кєп болуп атты. Антонийдин ак никелїї аялы 
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Фульвиянын айынан Перузин согушу деген чыгып кетти. Аны 
Октавиан опсуз зулумдук менен басты. Ага Антоний аралашкан 
жок, анткени биринчиден, алыс эле, экинчиден, Октавиан экєєнїн 
ортосундагы мамилени бузгусу келген жок. Андан кєп єтпєй 
парфяндар римдик Лабиен башкарган атчан аскерлер менен 
Алдыўкы Азияга кол салып, Эгей деўизине єтє качты. Ошондо 
гана Антоний алардын катыгын берїї їчїн деўиз аскерлери 
менен Италияга жєнєдї. Анткен менен Октавиандын жардамысыз 
аларды басуу кыйын эле. Ошентип, Антоний Октавиан менен 
40-жылдын сентябрында Брундизиядан жолугуп, єз ара келишим 
тїзєт. Ал боюнча Октавиан империянын батышын, Антоний 
империянын чыгышын башкарууга тийиш, ошондо гана жаўыдан 
тутана баштаган Парфян согуш оту єчєт. Эки эрен антка бекем 
туруп, касамдан кайтпоо їчїн Антоний Октавиандын карындашы 
Октавианы аялдыкка алмак болот. Антоний ошентип Клеопатрага 
берген антынан айнууга аргасыз болуп, Александрияга айланып 
келбейт. 

Клеопатрага, албетте, бул аябагандай чоў сокку болду. Арийне андан 
барымта ордуна балдары калган: Клеопатра Антонийден 40-жылы эгиз 
тєрєп, эркегинин атын Александр Гелиос, кызынын атын Клеопатра 
Селена койгон. Клеопатра Цезарь менен Антонийден калган балдар 
Птолемей династиясын улантат деген їмїткє таянып жашайт.

Анын ортосунда Антоний Октавиадан да эки балалуу болот. 
Антоний їч жылдан соў Чыгышка аттанганда Октавианын боюнда 
калат. Антоний Чыгыштагы Парфян мамлекетин басып алып, 
биротоло ооздуктоо максатын кєздєгєн. Анїчїн Египет жардамы 
аргасыз керек болчу.

Ошентип, Антоний Сирияга тїшєр замат Клеопатраны чакыртат. 
Ушул учурду эки кєзї тєрт болуп кїтїп турган Клеопатра учуп 
жетет. Ошентип эки ашык 37–36-жылдын кышын кайрадан чогуу 
єткєрєт. Антоний анда-санда кат келгенде гана Октавианы эстебесе, 
эсинен єчїрїп, Клеопатрага кумарлыгы ашып-ташый берет. 
Египет ханайымын эми гана никелїї аялым деп тааныйт. 36-жылы 
Клеопатрадан дагы бир уулдуу болуп, атын Птолемей Филадельф 
коёт. Бу да болсо Клеопатранын Птолемей династиясы улана берет 
деген їмїтї эле.

(уландысы бар)

Даярдаган Алым ТОКТОМушЕв
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Ч.АйТМАТОвдуН 85 жылдыгына карата

Россия Федерациясынын Маданият министрлиги Кыргызстан тараптын 
сунушуна ылайык улуу жазуучубуз Ч.Айтматовдун мааракесин єткєрїї 
боюнча маданий иш-чараларды иштеп чыгаары белгилїї болду. Ага ылайык 
жазуучунун чыгармалары боюнча тартылган орус-кыргыз кинотасмала-
ры, театрдык иштер, автордун китептери, фото жана кєркєм кєргєзмєлєр 
кєрсєтїлєт. Аларды Москвада гана эмес Санкт-Петербург шаарында да 
уюштуруу каралууда. 

Мааракелик бул иш-чаралардын туу чокусу болуп, албетте, Ч.Айтматовдун 
мыкты жасалгаланган чыгармалар жыйнагын чыгаруу болуп калмакчы. Бул 
иштин аз нускалуулугу же жалпы окурмандарга арналары тууралуу тїрдїї 
жагдайлары талкууланып жатат.   

Рудомино атындагы чет элдик адабияттардын Бїткїлроссиялык мам-
лекеттик китепканасынын алдындагы атактуу калемгерлердин айкелдер 
комплексинин катарында Ч.Айтматовдун эстелигин же бюстун орнотууга 
министрлик каршы эместигин билдирди. Албетте, эгерде Кыргызстан тарап 
бардык чыгымдарды кєтєрсє гана. Жакында алар айтматовдук маараке-
ни єткєрїї боюнча кыргыз тараптын катына акыркы жообун беришери 
белгилїї болду. 

 «Манас» жана Ч.АйТМАТОв Россия 
мектептерине сунушталды

Теўдешсиз эпосубуз менен улуу Ч.Айтматовдун «Ак кеме» менен «Кы-
лым карытар бир кїн» чыгармалары Россиянын мектеп окуучуларынын 
єз алдынча окууга сунушталган 100 китептин катарына киргизилди. Ал 
тизмени РФнын Билим берїї жана илим министрлиги мамлекеттик жана 
коомдук уюмдардын, илимий жана билим берїї курамдарынын кызуу 
талкуусунан кийин биротоло бекитти. 

Тизмеге жалпысынан 5 миўдей китеп сунушталып, элдик фольклордон 
монголдордун «Гэсэр», калмактардын «Джангар», карелдердин «Калева-
ла», якуттардын «Олонхо», башкырлардын «Урал батыр» жана, албетте, 
биздин «Манас» эпосубуз кирди. 

Ал эми балдар да, чоўдор да сєзсїз окуй турган китептердин ичи-
не В.Арсеньевдин, Ф.Достоевскийдин, А.Волковдун, А.Гайдар менен 
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В.Катаевдин, Н.Островскийдин, бир туугандар Стругацкийлердин ката-
рында биздин улуу жазуучубуздун чыгармалары да киргени сыймыктуу.

 «Апостол» менен «Острожская Библия» Интерполдо

Кыргызстанда былтыр Улуттук китепканадан жоголгон бул эки байыркы 
жана баалуу китептерди издєєгє Интерпол да киришти. 1564, 1581-жылда-
ры чыккан бул китептер али кїнчє табыла элек. Аларды айтылуу алгачкы 
басмачы Иван Фёдоров аз санда гана чыгарып, тїп нускаларынын бири 
бизде эле. Алардын баалуулугуна «Апостол» аукционго 100 миў доллар 
баштапкы баада коюлганы эле жакшы далил болуп саналат.

 «Русофония – 2013»

15–16-февралда Париж шаарындагы адабий «Русофония – 2013» ада-
бият фестивалына кыргызстандык жазуучулар С.Раев, Т.Мадылбай жана 
Т.Ибраимов катышып келишти. Белгилїї болгондой бул фестивалга 
россиялыктардан сырткары, орус тилинде жазган бєлєк мамлекеттердин 
жазуучулары да чакырылган.  Бул фестивалдын алкагында Letters Russes 
адабий журналынын январь айындагы саны толугу менен Кыргыз адабия-
тына арналып, Т.Ибраимовдун «Ангел» повести француз, орус тилдеринде 
китеп болуп чыгып, бетачары єткєрїлдї.

Б.ЧОТуРОвА, Б.ТАшТАНАлИЕв

Єзїнє окшош назик маанайдагы поэзиясы менен атпай журтчулукка 
белгилїї акын Бактыгїл Чотурованын «Найман» китеби «Турар» бас-
масынан жарык кєрдї. Анда 2005–2012-жылдары жазылган лирикалуу 
ырлардан сырткары автордун «Тїркия кайрыктары», «Алтай сапарында» 
топтомдорунан «Найман», «Кызыл баатыр» ж.б. поэмалары жана балдарга 
арналган ырлары камтылган. 25,5 басма табактан же 406 беттен турган 
жыйнагы 3000 нускада жарык кєрдї.

Журтчулугубузга таанымал акын жана журналист Болотбек Таштана-
лиев да аталган басмадан «Тоолор кулабайт» аттуу ыр китебин чыгарды. 
Анда акын єзгєчє стилдеги, маани-маўызы тереў, соўку жылдары жазган 
ырларын топтоп, окурмандарына сунуштаган.

Байдылда сАРНОГОЕв сыйлыгы тапшырылды

Айтылуу акыныбыздын 80 жылдыгына карата Улуттук опера жана балет 
театрында КР Маданият жана туризм министрлиги, Улуттук Жазуучулар 
союзу, Коомдук ТРК жана «Жетимен» эл аралык фонду 16-февралда сал-
танаттуу жыйын єткєрїп, Кыргыз Эл акыны Тєлєгєн Мамеев менен казак 
акыны Улугбек Есдаулетке Б.Сарногоев атындагы сыйлык тапшырылды. 

Белгилїї болгондой сыйлык акындын элеси тїшїрїлгєн алтын меда-
лынан сырткары акчалай 100 миў сомдон турат.

Адабият жаўылыктары
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